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BEVEZETŐ 

  

 

 Jelen tanulmány elsődleges célja a TAMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) 

„Alternatív munkaerő-piaci programok támogatása” pályázati program által előírt „horizontális 

elvárásként” megfogalmazott esélyegyenlőségi vállalások vizsgálata. Ugyanakkor értékelésre kerül a 

pályázati kiírás azon vetülete, hogy mennyire képes támogatni az esélyegyenlőségi többlet- vállalások 

hosszú távon történő fenntarthatóságát, illetve a társadalmi szemlélet pozitív irányú alakítását.  

Az elmúlt évtizedben hazánkban gyökeres politikai, gazdasági, jogi, tulajdoni stb. változások 

ülönféle 

etőségét  

hoz és 

z elmúlt 

évek tranzitológiai kutatásaiból átvett divatos kifejezésekkel élve e változásoknak voltak és vannak 

orán vagy akik a 

s módon 

években. 

llásukat, 

ikusan 

edésként 

őségi 

keresztmetszet felállítására. Jól kirajzolódnak azok a trendek és anomáliák, melyek ezen a területen 

jövőbeli 

zükséges 

mináció 

„pozitív 

mai magyar társadalomban a közfelfogás ellenzi az 

osztrofál. 

imináció 

zajlottak le, melyek a társadalom szerkezetét, az egyes társadalmi rétegek és csoportok k

társadalmi tőkékhez (pl. pénz-, kulturális vagy kapcsolati tőke) való hozzáférés leh

életminőségét életesélyeit és természetesen értékrendjét, a jelzett változások

következményeikhez fűződő értelmező és értékelő viszonyát is jelentősen átalakították. A

„nyertesei” és „vesztesei”. Nyertesei, akik a volt állami tulajdon privatizálása s

vállalkozási lehetőségek nyújtotta nagyobb szabadságot ki tudták használni, illetve má

tulajdonhoz és vagyonhoz jutottak, illetve gazdagodtak ezekben a gazdasági válság sújtotta 

És „vesztesei”, akik nemhogy vagyonhoz és tulajdonhoz nem jutottak, de elvesztették á

tartósan kiszorultak a munkaerőpiacról, jövedelmeik reálértéke folyamatosan és draszt

csökkent, így megszokott életszínvonalukat sem tudván tartani, lecsúszásként és elszegény

élték meg a politikai rendszerváltás utáni közel egy évtizedet.1 

A projektek vizsgálata kiválóan alkalmas egy aktuális társadalmi esélyegyenl

lévő jelenkori hazai állapotot mutatják be. Mindez segít megfogalmazni javaslatokat a 

pályázati kiírások számára, hogy milyen, eddig elhanyagolt esélyegyenlőségi területekre s

majd fókuszálni.  

 Fontos még az elején leszögeznünk, hogy az egyenlő bánásmód,2 avagy a diszkri

tilalma nem egyenlő az esélyegyenlőség, mint a hátrányos helyzetű csoportok 

diszkriminációjának” biztosításával. Sajnos a 

„előnyben részesítés” elvét, melyet az egyenlő elbánás követelményének sárba tiprásaként ap

Érdemes megemlítenünk az Alkotmánybíróság állásfoglalását,3 mely szerint a pozitív diszkr

nem alanyi alapjog, hanem elsősorban állami intézkedési célkitűzés. Éppen ezért a TAMOP és 

                                                 
1 Simonits Mária szerk., Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Kutatási Igazgatósága (2002): Kistelepülési 
hátrányok- alapellátási nehézségek. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest 
2 Alkotmány 70/A§  
3 2100/B/1991. AB hat. 



hasonló horderejű projektek esélyegyenlőségi törekvéseinek megvalósulásánál kiemelten kell kezelni 

a széles értelemben vett társadalmi szemlélet pozitív irányú alakítását. 

A foglakoztatási diszkrimináció talán a legsúlyosabb probléma, mert ez alapvetően korlátozza 

a hátrányos helyzetű emberek társadalmi és gazdasági érvényesülését. Ugyanakkor nyilvánvaló 

egyenlőtlenségek mutatkoznak az árukhoz és szolgáltatásokhoz, valamint az információhoz való 

hozzáférés területén is. A foglalkoztatás terén megnyilvánuló egyenlőtlen esélyek következményeit a 

nkaerő-

sen alacsony az 50 év felettiek és a fiatal 

nyada a 

ek és a 

.4 

érzékletesen mutatja, hogy a hátrányos helyzetű csoportokban a riasztóan alacsony a mu

piaci aktivitása  uniós átlaghoz viszonyítva különö

pályakezdők foglalkoztatottsága. Az életkor alapján történő diszkrimináció jelentős há

foglalkoztatás terén jelentkezik. Szintén alacsony a megváltozott munkaképességű ember

kisgyermekes nők foglalkoztatottsága. Különösen hátrányos helyzetben vannak a munkaerő piacon a 

romák, akiknek a becslések szerint körülbelül csak a harmada aktív munkaerő-piaci  szereplő

 

 A munkaerőpiac változó szükségleteihez alkalmazkodó alapvető készségek és képességek 

hiánya jelentősen gátolja a társadalmi integrációt. Egyre nagyobb a veszélye annak, hogy új 

törésvonalak keletkeznek a társadalomból kirekesztettek, a megkülönböztetés valamely formáját 

elszenvedők és a társadalom többi része közt. Ezt a szakadékot mélyíti, ha bizonyos csoportok 

kiszorulnak az egész életen át tartó tanulási programokból, amelyek javítják a foglalkoztathatósági 

esélyeket és az alkalmazkodó képességet, valamint elősegítik a személyes fejlődést és az aktív polgári 

szerepvállalást. A megfelelő képzettséggel nem rendelkezők számára nehezebb a belépés a munkaerő 

piacra, nehezebben találnak jó minőségű munkát, nagyobb valószínű ggel válnak tartósan sé

 

munkanélkülivé, vagy ha dolgoznak, nagy valószínűséggel rosszul fizetett állást kapnak. 

 A tanulmánykészítés időpontjában kimondottan releváns az Európai Parlament és a Tanács 

1098/2008/EK határozata (2008. október 22.), amely szerint 

                                                 
4 Borsos- Kőszegi Erika, Maczkay Zsaklin, Vincze Zsuzsa (2010): Országos Esélyegyenlőségi Hálózat. SzMM 
Esélyegyenlőségi Főosztály, Budapest – ISBN 978-963-88485-3-6 
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2010 - A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve. 

 A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Európai Évének célja, hogy erősítse a 

társadalmi szolidaritást, felhívja a nyilvánosság figyelmét az európai szegénység és társadalmi 

kirekesztés tényére, közvetítse azt az üzenetet, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés a 

társadalmi és gazdasági fejlődést is veszélyezteti. 

 Az európai év Magyarországra vonatkozó Nemzeti Programjának indoklása rögzíti: 

nak érdekében, hogy élhessünk a 

got és a 

azokat a 

lő, fiatal 

á más veszélyeztetett csoport szembesül.”5 

esebb szempontjai az 

ás miatti 

diszkriminációról) valamint a 119.cikkelyében (a nők és férfiak egyenlő bérezése) vannak lefektetve. 

sadalmi, 

ülhessen, 

utalnunk az Amszterdami szerződésre 

s többek 

ik pillér 

működés 

hogy a tagállamok minden évben közösen elfogadott iránymutatások mentén összehangolják nemzeti 

el egy új, 

 erősíti meg az esélyegyenlőség elvét. Ezen új cikkely 

az etnikai 

imináció 

esetén a 

 „Európában ma fel kell számolnunk a megkülönböztetést an

sokszínűség előnyeivel, és hogy versenyképesebbé, dinamikusabbá tehessük a gazdasá

társadalmat. Azzal, hogy elősegítjük az egyenlő esélyeket mindenki számára, kezelni tudjuk 

strukturális korlátokat, amelyekkel sok migráns, etnikai kisebbséghez tartozó, fogyatékkal é

és idősebb munkavállaló, tovább

 Az esélyegyenlőség egy olyan általános alapelv, amelynek leglényeg

Európai Közösség alapító egyezményének 6. cikkelyében (tilalom nemzeti hovatartoz

Ezek az alapelvek minden területen alkalmazandók, különös tekintettel a gazdasági, tár

kulturális és családi életre. Ahhoz, hogy az esélyegyenlőség elve a gyakorlatban is érvényes

szükség lehet ún. pozitív megkülönböztető intézkedésekre is. 

 A vizsgálódás jogalapi szempontjából fontos vissza

(1997), mely az Európai Unió alapszerződéseit módosító szerződések egyike. A szerződé

között változtatásokat hozott a közös kül- és biztonságpolitika területén, valamint a harmad

szerkezetének átalakításával kiemelkedő szerepet játszott a bel- és igazságügyi együtt

szorosabbra fűzésében is. Ugyanakkor bevezette a foglalkoztatáspolitikai koordinációt, ami azt jelenti, 

foglalkoztatáspolitikáik irányát és célkitűzéseit. Az Amszterdami szerződés hatálybalépésév

a diszkrimináció tilalmáról szóló 6/A cikkely

célja, hogy a Tanács megtehesse a szükséges intézkedéseket mindennemű, a nembeli, a faji, 

hovatartozáson, a koron, a vallási, a lelkiismereti, és a szexuális érdeklődésen alapuló diszkr

leküzdése érdekében. Ennek egyik gyakorlati megvalósítása a források odaítélése 

„horizontális” elvek maradéktalan betartatása. 

                                                 
5 Vladimir Špidla (2006): Az európai év új lendületet ad. Európai Bizottság, Luxembourg 
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MÓDSZERTANI MEGKÖZELÍTÉS 

 

A pályázati tevékenységek kivitelezése során a pályázóknak kiemelt figyelmet kellett 

szentelniük az esélyegyenlőségi területen történt vállalások megvalósításának. A tanulmány 

elsősorban e munkaterület kivitelezését hivatott vizsgálni. A rendelkezésre álló információk és 

kutatási lehetőségek alapján egyes részterületek kifejtésére nagyobb hangsúly került. A kutatási 

• a pályázati kiírás és útmutató 

emélyes 

i téma: 

esélyegyenlőség teljesülése”, konkrét megvalósítása sem kerül bemutatásra, hiszen a 

tanulmánykésztők kompetenciája nem terjedt ki monitorozási hatáskörre, illetve a PEJ-ek vizsgálatára. 

övetése irrelevánsnak tűnhet, mely a tanulmány címével kissé disszonáns 

át. Ennek a problémának feloldására az anonimitásra is 

isztratív 

geit. Így a megállapítások alkalmával konkrét kérdésekre adott válaszokra utalunk. A pályázati 

erületre 

tettel a 

yek  

ndeződik. 

 elvárás: 

átrányos 

ők 

en az alkalmazotti létszám arányában, a női közép- és 

lehetőség, mint pl. a GYES-en 

információk forrásai: 

• 43 nyertes pályázó pályázati dokumentációja 

• 12 projekt (az ország különböző régióiból) kérdőíves felmérése, és sz

konzultáció6 

Az egyes projektek bemutatása nem képezi e tanulmány részét. A kutatás

„

Így a vállalások nyomon k

kapcsolódásra adhat összefüggésbeli dilemm

ügyelő kérdőívbe lettek beépítve olyan kérdések, melyek áthidalták a kutatás kezdeti admin

nehézsé

kiírás és a projektek foglalkoztatási irányultságúak, így a megfogalmazottak elsősorban erre a t

összpontosítanak. Sajnos jogosultsági korlátok miatt a célcsoport és a partnerek (kül. tekin

foglalkoztatást biztosító munkáltatók) körében nem sikerült vizsgálódni. Ezen célcsoportok vizsgálati 

fejezeteinél a pályázatokban megfogalmazottakra, és a projektgazdák általi válaszokra hagyatkoztunk.  

A vizsgálódás három szempontcsoportra terjedt ki: 

• a pályázati programra vonatkozó általános esélyegyenlőségi követelmények  

• a pályázati kiírásnak megfelelő projekt-specifikus követelmények  

• a szervezetek által megvalósított projektekre vonatkozó esélyegyenlőségi követelmén

A módszertani fókusz az esélyegyenlőség, mint horizontális elvárás témája köré re

Az EU projektekre vonatkozó szabályozása értelmében az esélyegyenlőség horizontális

minden támogatott projektnek hozzá kell járulnia az érintett célcsoportok (például: h

helyzetűek, romák, fogyatékkal élők, pályakezdők, 50 év felettiek) esélyegyenlőségének javításához, 

függetlenül a projekt jellegétől és témájától. Külön terület, hogy majd biztosítja-e a férfiak és a n

közötti esélyegyenlőséget a munkahelyek

felsővezetők között stb. Más egyenlőségi szempont bevállalására is van 

                                                 
6 Kérdőív a mellékletben csatolva 
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lévő alkalmazottakkal való kapcsolattartás, vagy képzés elvégzésének esetén munkaidő-kedvezmény 

biztosítása. Itt is pontos meghatározásokat, adatokat és konkrét módszerek leírását várják el, miként 

fogja a pályázó ezeket kezelni. (Nálunk ezek a témakörök még kevéssé preferált kérdések, ezért a 

pályázók inkább nyűgnek érzik, hogy foglalkozni kénytelenek velük, nem beszélve arról, hogy 

teljesen egyedi nyelvezetük van, és az új terminológiák még ismeretlenek a pályázók számára. Több 

pályázó megkeresésünkre kimondottan elutasította az anonim kérdőív kitöltését, és lehetőséget sem 

űjtéseket 

ináció 

indenki 

zségügy, 

ok. Ezen 

adott a személyes megkeresésre! A későbbi vizsgálatok során javasolt a kutatási adatgy

összekötni a monitorozási feladatokkal.) 

Az esélyegyenlőségi politika több mint az egyenlő bánásmód biztosítása (diszkrim

tilalma): mindazon jogi és nem jogi eszközöket jelenti, amelyek azt a célt szolgálják, hogy m

egyenlő eséllyel érvényesülhessen az élet különböző területein – oktatás, munkaerőpiac, egés

szociális biztonság, stb. -, de legalábbis csökkenjenek az érintett csoportokat érő hátrány

terület kifejtését tartalmazza az „Esélyegyenlőség eszméje” c. fejezet.  

elvárásnak, ha nem a

Fentiekből következik, hogy a pályázó azzal még nem tesz eleget az esélyegyenlőségi 

lkalmaz diszkriminációt: ez nem érdem, hanem alapvető követelmény. Az 

ggetlenül 

ettségek, 

esélyegyenlőség biztosítása terén léteznek általános követelmények, melyeket témájától fü

minden pályázatnak figyelembe kell vennie. Ezek között meghatározott jogszabályi kötelez

melyek jobb megértése miatt „A jogi környezet alakulása” c. fejezettel folytatjuk a tanulmány

A pályázati programokat generáló problémacsomagok sajátosságai alapján 

témafüggő, specifikus követelmények. Erre reflektál 

t. 

léteznek 

projektek szellemisége”„A  fejezet.  

, továbbá Az esélyegyenlőség javításának követelménye kiterjed a pályázó saját szervezetére is

a támogatott projektre, annak minden szakaszában. Ezeket dolgozza fel „A megvalósító szervezetek 

sajátosságai” c. fejezet. Ezen belül térünk ki az esélyegyenlőségi vállalásokra, mint a horizontális 

n  

ésének, 

yatékkal 

sztalatok 

portokra nézve  

rtok tagjai minél nagyobb arányban vegyék 

elvárások indikátorszintű javításának lehetséges területeire a pályázó szervezetében: 

• a célcsoport képviselőinek bevonása a pályázat elkészítésébe  

• információk hozzátétele a fogyatékkal élők számára is elérhető, érthető módo

• az érintett célcsoportok (nők, romák, fogyatékkal élők) és szervezeteik elér

tájékoztatásának mikéntje  

• annak kinyilvánítása, hogy a szolgáltatás az érintett célcsoportok (nők, romák, fog

élők) előtt is nyitva áll  

• a projekt megvalósítása során az esélyegyenlőséggel kapcsolatban szerzett tapa

elemzése, közzététele  

• a projekt negatív és pozitív hatásainak elemzése az érintett célcso

• annak elősegítése, hogy az érintett célcsopo

igénybe a szolgáltatást  
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• az akadálymentesítésen túl speciális szolgáltatások létrehozása - a hozzáférés megkönnyítése 

érdekében – fogyatékkal élők számára  

• gyermekgondozási szolgáltatások nyújtása – a kisgyermekesek részvételének elősegítése 

érdekében  

• az érintett célcsoportok alkalmazása, előnyben részesítésük  

• a projekt eredménye legyen pozitív hatással az érintett célcsoportokra  

 érintett 

llalói élni tudjanak az esetleges álláslehetőséggel  

• a munkatársak esélyegyenlőséggel kapcsolatos képzésen, felkészítésen való részvétele  

társ alkalmazása  

rmalizált 

mechanizmusai  

év feletti, gyesről visszatérő) 

jellemzői”, mely a projektek vállalásainak 

d a kitér a célcsoport sajátosságaira és a projektek viszonylataira. A 

s, színes 

eállítás a vállalt képzések összegyűjtése, mely célterület viszonyrendszerének továbbgondolásra is 

A projektek eredményességét a munkába állítás határozza meg. A „Munkáltatói környezet”, 

ényeket fenntartó színtér vizsgálata legalább ugyanolyan fontos, mint a 

hogy ezen a területen még 

szerzők 

• utazási, lakhatási kedvezmények nyújtása annak érdekében, hogy a környéken élő

célcsoportok munkavá

• munkahely és gyermeknevelés összehangolásának segítése  

• esélyegyenlőség kérdésével foglalkozó munka

• rugalmas foglalkoztatás elősegítése  

• diszkrimináció elleni védekezés (állás betöltésekor és a munkavégzés folyamán is) fo

• hátrányos helyzetű munkavállalók (pályakezdő, 50 

foglalkoztatása  

• az érintett célcsoportok aránya a szervezet munkavállalói, illetve vezetői között  

A következő fejezet: „A célcsoporti aktivitás 

összegzésével indít, maj

pályázókat és a célcsoportot a „Szolgáltatási csomag” c. fejezet köti össze. Érdeke

össz

lehetőséget ad. 

mint a befogadó, eredm

megvalósítóké és célcsoporté. Sajnos a prekoncepció beigazolódni látszik, 

számos jövőbeli teendőre szükség lesz. 

Végezetül a „Következtetések” és a „Záró gondolatok” tartalmazzák a 

megállapításait és javaslatait. 
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AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ESZMÉJE 

 Az egyenlőtlenségi fogalom társadalmi vonatkozásában azon különbözőségekre utal, melyek 

közmegegyezés szerint, jelentős esélybeli eltéréseket eredményeznek különféle egyének, családok, 

illetve bizonyos jellemzők szerint körülhatárolt csoportok között a társadalmi javakhoz való 

hozzáférés tekintetében. A létrejövő társadalmi esélyegyenlőtlenség dimenziója hozta létre a jóléti 

puló esélyegyenlőségi gondolatotállami szemléleten ala , mint a társadalmi felelősségvállalás 

„intézményesített” intézkedési csomagját. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adófizetői 

zú távon 

atjuk az 

yakorlati 

 minden 

őségről 

mindenki 

zolút 

bánásmód követelménye. Az egyenlő bánásmód a 

elkezést, 

a miatt 

melyben 

és) jelen 

e épül és 

lmának, 

ségeket, 

ákat. Az 

t kívánja 

enek az 

Esélyegyenlőségi törvényben is felsorolt tulajdonságokkal rendelkező csoportok esélyegyenlőségének 

javítása érdekében. Az esélyegyenlőség tehát több mint egyenlő bánásmód: mindazon jogi és nem jogi 

hessen az 

nyok. Az 

(európai és hazai egyaránt) pénzekből generált újraelosztó rendszerekben „reális és hoss

fenntartható esélyegyenlőségi vállalások ösztönzése” kötelező. 

 Az egyenlőség elve alapján meghatározott egyenlő bánásmód leírásaként használh

abszolút egyenlőség fogalmát, mely a diszkriminációmentes politikában és annak g

alkalmazásában teljesítődik ki. Abszolút egyenlőségről akkor beszélünk, amikor a társadalom

tagja egyformán részesül valamely jogból vagy a társadalmi javakból. Például abszolút egyenl

beszélünk, amikor mindenkinek egyforma joga van, de abszolút egyenlőség az is, amikor 

egyformán deprivált, (pl. mindenki egyformán meg van fosztva választói jogától stb.) Az abs

egyenlőség fogalmához kötődik az egyenlő 

hátrányos megkülönböztetés tilalmának jogszabályi megfelelője. Vagyis tilt minden rend

eljárást, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt tulajdonság

részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, vagy amely nagyobb hátrányt eredményez, mint a

más, vele összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy 

részesülne.7 

 A relatív egyenlőség fogalmát használhatjuk (társadalmi viszonyrendszerben értelmez

tanulmány során is. E fogalom a társadalom egyes csoportjai között kialakuló különbségekr

az esélyek egyenlőtlenségére hívja fel a figyelmet. Az esélyegyenlőség a diszkrimináció tila

aktív, cselekvésen alapuló megközelítése. Az egyenlő bánásmód nem növeli az esélykülönb

de nem is csökkenti azokat, így nem oldja meg az esélyegyenlőtlenségből adódó problém

Európai Unió Strukturális Alapjai ezért esélyegyenlőségi politikát fogalmaztak meg. Ez az

meg a tagállamoktól, hogy a diszkrimináció tilalmának betartásán túl erőfeszítéseket tegy

eszközöket jelenti, amelyek azt a célt szolgálják, hogy mindenki egyenlő eséllyel érvényesül

élet legkülönbözőbb területein, de legalábbis csökkenjenek az érintett csoportokat érő hátrá

                                                 
7  2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 8. § alapján 



EU-s pályázati források elnyeréséhez ma már elengedhetetlen a pályázott projekten belül érdemi és 

életszerű esélyegyenlőségi intézkedések bemutatása. 

 

 

Az esélyegyenlőség elősegítése a mai Magyarországon olyan követelmény, amelynek 

támogatása az állam egyik legfontosabb feladata. A rendszerváltást követően ugyanis felszínre 

kerültek azok a problémák, amelyeket az előző rendszerben az állami hivatalos politikájánál fogva 

nem volt hajlandó elismerni, valamint új problémák is megjelentek. Romák, fogyatékosok vagy a nők 

hátrányos megkülönböztetésé az ezzel kapcsolatos 

problémák kétség kívül léteztek. Mindemellett a rendszerváltással nagymértékű gazdasági visszaesés 

is együtt járt, amely romboló erejű változásokat indukált a társadalom életében. Egyértelműé vált, 

hogy a mesterségesen generált ipari fejlődés mértéke nem tartható, a főleg állami tulajdonú 

zatosan 

an hatott 

tottak, az 

okat. Ők 

nagyobb 

 igénylő 

azonban 

végeztek 

 stb.) a 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra, A vizsgált pályázati program dinamikája 

 

t hivatalosan nem ismerte le az államhatalom, habár 

nagyvállalatok, a nehéziparhoz kapcsolódó munkahelyek, valamint termelőszövetkezetek foko

megszűntek, jelentős munkanélküliséget hagyva maguk után. A rendszerváltás tehát sokkoló

a magyar munkaerőpiacra. Tömegével kerültek utcára a szocialista nehéziparban foglalkozta

alacsony iskolai végzettségűek, a szakképzetlenek. 

A romák valamennyi társadalmi csoportnál jobban megszenvedték ezeket a változás

kerültek ki legnagyobb számban a munkaerőpiacról, nekik jelentette (és jelenti ma is) a leg

nehézséget az új, piaci viszonyokhoz való alkalmazkodás. Mindez összefügg azzal, hogy 

mindenekelőtt az alacsony iskolai végzettséggel is betölthető, szakképzettséget nem

munkahelyek szűntek meg, ahol a roma népesség felülreprezentált volt. A romák mellett 

mindazok, akiknek foglakoztatása valamilyen ok miatt megszakadt, vagy egyáltalán nem 

kereső tevékenységet (kisgyermekes anyák, idősek, fogyatékosak, hajléktalanná váltak

 
8 
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társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportjaivá váltak, és hátrányuk csak nőtt az utóbbi években. 

Ezen folyamatok hatásaként a társadalom egyre nagyobb része szegényedett el, amely kezelésére a 

rendszerváltó politikai hatalom nem volt felkészülve. 

A leszakadó társadalmi csoportokat a  az alacsony munkaerő-piaci esélyek mellett a velük 

szembe megnyilvánuló előítélet és hátrányos megkülönböztetés is terheli. Nem meglepő, hogy 

nemzetközi szervezetek, mint az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága, vagy az Európai Unió különböző 

ntéseinek szervei a kilencvenes évek közepétől egészen napjainkig a Magyarországról szóló ország jele

rendszeresen a legsúlyosabb problémák egyikeként jelölik meg a diszkriminációt, és sürgetik

Magyar Állam, a nemzetközi köte

, hogy a 

lezettségének eleget téve, több fronton vegye fel a harcot a 

rsadalmi 

öztük az 

azdagok” 

olyan társadalomalkotó elem, amely a társadalmi tőkék (pénz, kultúra, kapcsolati tőke) széles 

 kiszorul 

 anyagi 

pontból jelentkezik. A marginalizálódott csoportok a szegénység mellett, a lakhatási, munkaerő-

om többi 

, mint a 

okat. És 

sokat és 

ritkán 

egymással ellentételesen értelmezik és ítélik meg. 

 szabad 

édia stb.) 

 szerint 

nki sem 

em ilyen 

rizálódó 

ő élethelyzeteket tömegesen létrehozó folyamatok az 

ágról”, az „egyenlőségről” és „egyenlőtlenségről”, a „jóról” és a 

fogadott 

jelenséggel szemben.8  

A magyar társadalom polarizálódott, ami nem egyszerűen csak azt jelenti, hogy a tá

hierarchia egyik pólusán a „gazdagok”, a másikon a „szegények” helyezkednek el, és k

anyagi-vagyoni különbség léptékbeli. Hanem azt jelenti, hogy amíg az egyik pólus, a „g

spektrumához hozzáfér, addig a másik póluson a „szegények” egy nem elhanyagolható része

a társadalomból, és marginalizálódik. Másként fogalmazva a kirekesztettség, nem csak

szem

piaci, oktatási és számos más területen is elkülönülnek (sokszor fizikálisan is) a társadal

tagjától. A kirekesztettség a megélhetés forrásait, módját és minőségét csakúgy érinti

személyes törekvéseket, igényeket, életstratégiákat, értékrendszereket vagy magatartásmód

végül egyetértés mutatkozik abban is, hogy a vázolt gazdasági, társadalmi, tulajdoni változá

következményeit az egyes társadalmi rétegek és csoportok eltérő módon élték át, így nem

Hasonlóképpen polarizálódnak a vélemények az új rendszer intézményeinek (pl.

választások, politikai pártok, parlament, szólás- és véleményszabadság, a független m

teljesítményei és problémamegoldó képessége megítélése tekintetében. A „nyertesek”

alapvetően jó a berendezkedés, csak kisebb gondok vannak, a „vesztes” szerint érdekeiket se

képviseli, velük nem foglalkozik a politika; beszélni ugyan lehet, de minek, és nekik n

társadalmat ígértek a politikusok a rendszerváltás idején. 

Mindent egybevéve, az ellentétes irányzatokban mozgó (gazdagodó-szegényedő), pola

és hierarchizálódó, az egymástól gyökeresen eltér

„igazságról” és a „társadalmi igazs

„rosszról”, a „méltányosságról”, a „megbecsültségről” vagy a „sikerességről” addig el

                                                 
8 Bodrogi Beáta (2007): Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a közigazgatásban II. kötet. dr. Fodor Imréné – P
Pécs 

RKK, 
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értékeket és felfogásokat alapvetően átalakították. Méghozzá úgy, hogy ezek többségében ma nincs 

egyetértés és közmegegyezés.9 

 A munkához való jog (a munka lehetősége és esélye) az alapvető emberi jogok közé tartozik. 

Számos alapszerződés, jogszabály foglalkozik a sérültek, hátrányos helyzetűek jogainak 

lefektetésével, biztosításával.  

 Az Egyesült Nemzetek 1948- ban elfogadta az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. Ebből 

temes jogát a munkához, igazságos és megfelelő munkakörülményekhez, tisztességes 

ást és 

átrányos megkülönböztetésről való gondolkodás fejlődési szakaszai: 

zör azt a 

yenlőség. 

A polgári átalakulást megelőző korszakra a jogegyenlőség hiánya, azaz a születési előjogok voltak a 

 

orkel):  

XVIII: század: a jogegyenlőség főként a bíró előtti egyenlőséget jelentette, amely védelmet 

bár csak 

olt zárva 

 második 

int a női 

mozgalmak formájában. Az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében sor került már gazdasági és 

átrányos 

ok köre (bőrszín, anyanyelv, nemzetiségi vagy etnikai hovatartozás, 

májának 

űleg még 

ód elvét, 

eg, addig 

kiindulva a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya elismeri minden 

ember egye

fizetéshez és előlépéshez való egyenlő esélyhez, beleértve a szakmai és pályaválasztási tanácsad

képzési programokat.10 

A h

A történelemben először a nagy francia forradalom idején fogalmazták meg elős

felvilágosult gondolkodók, hogy minden ember egyenlő. Szerintük mindennek alapja a jogeg

jellemzőek, az egész társadalmat különféle rendi, területi kiváltságok, csoportjogok szőtték át.

A jogegyenlőséggel kapcsolatos értelmezések az idők folyamán állandóan változtak (T

nyújtott a végrehajtó hatalom önkénye ellen.  

XIX. század: A század elején már némi változást jelentett, hogy a jogegyenlőség, 

formálisan, de teljessé vált. Megfigyelhető, hogy számos társadalmi csoport vagy teljesen ki v

mindebből, vagy csak részben illeték meg a jogok. Harcukat a jogegyenlőségért a század

felében kezdték el, először a rabszolgák, majd a szegények később az egyes vallások, valam

szociális jogok megfogalmazására is.  

XX. század: Folytatódott az egyenlőtlenségek kiküszöbölése, azonban bővült a h

megkülönböztetésű csoport

szexuális orientáció, vagy a fogyatékosság valamilyen formája). Ezen csoportok problé

megoldása mind a mai napig igen fontos feladata a demokratikus államoknak, s valószín

sokáig az is lesz, hiszen nem elég csupán a törvényekben lefektetni az egyenlő bánásm

szükség van az emberek gondolkodásmódjának megváltozására is. Amíg ez nem történik m

mindig lesznek olyan emberek, akik magukat másoknál különbnek, felsőbbrendűnek tartják és ennek 

különféle fórumokon hangot is, adnak.  

 

                                                 
9 Simonits Mária szerk., Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Kutatási Igazgatósága (2002): Kistelepülési 
hátrányok- alapellátási nehézségek. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest 
10 Aktív Műhely (2007): Dolgoz6ok az Aktív Műhelyben! Kézenfogva Alapítvány, Budapest 



A vizsgált alternatív munkaerő-piaci program hat fő esélyegyenlőségi területen várta el a 

teljesítést, illetve az esélyegyenlőségi kultúra vonatkozásában objektív módon mérhető hozzáadott 

érték felmutatását. 
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2. ábra,: Esélyegyenlőségi portfolió 

 

A JOGI KÖRNYEZET ALAKULÁSA 

 

 Nemzetközi kitekintés 

• Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1945. évi alapokmánya alapvető célként fogalmazza meg 

„az emberi jogokat és alapvető szabadságoknak mindenki részére fajra, nemre, nyelvre, vagy 

vallásra való tekintet nélkül történő általános ti

• Az 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 1. cikke kimondja, hogy „minden 

adon születik, és egyenlő méltósága, joga van”. 

• 1950-ben született a Rómában elfogadott Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok 

védelméről. 

ew Yorkban elfogadták a Faji megkülönböztetés valamennyi formájának 

ciális és Kulturális Jogok Nemzetközi 

. cikk 2. 

s. 

 Változások az Európai Unióban 

 Az Európai Unióban végbemenő jogi változások elvárásokat támasztottak a magyar 

mely az 

3. cikkelyében felhatalmazta az EU Tanácsát, hogy tegyen 

szteletben tartását.” 

emberi lény szab

• 1965-ben N

kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezményt. 

• 1966-ban fogadták el a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségkormányát. 

• Szintén 1966-ban fogadták el a Gazdasági, Szo

Egységokmányát. Ennek rendelkezései kötelezőek a részes államok számára, így a 2

pontjában megfogalmazott diszkrimináció tilalma i

 

diszkrimináció- ellenes jogi szabályozással szemben. Az 1997-es Amszterdami Szerződés, a

Európai Unió egyik alapszerződése, 1
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megfelelő lépéseket a nemen, fajon vagy etnikai származáson, valláson vagy hiten, testi 

fogyatékosságon, vagy szexuális orientáción alapuló diszkrimináció leküzdésére. A fenti 

felhatalmazás alapján jött létre az úgynevezett Faji irányelv és a Foglakoztatási irányelv, amelyek 

közvetlen előzményei a magyar Esélyegyenlőségi törvénynek. Az Irányelvek ugyanis kötelezték 

Magyarországot (és természetesen az összes többi tagállamot), hogy a lefektetett célkitűzéseket, 

rendelkezéseket ültessék át a hazai jogrendszerbe. Ezen ösztönző erő, valamint a különböző 

egyenlő 

), mely 

e, amely 

 emberek 

nemzetközi és hazai emberi jogi szervezetek fellépésének hatására született meg végül „Az 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról” szóló törvény (Esélyegyenlőségi törvény

2004. január 27-én lépett hatályba. 

 A faji, etnikai diszkriminációt tiltja az EU két, 2000-ben megfogalmazott irányelv

szabályokat a Tagállamok kötelesek átültetni a nemzeti jogrendszerbe: 

• A 2000/43/EC Irányelv a faji egyenlőségről előírja az egyenlő bánásmód elvét az

között, függetlenül faji vagy etnikai származásuktól. 

• A 2000/78/EC Irányelv a foglalkoztatási egyenlőségről kötelezővé teszi a foglalkoztatásban és 

az ehhez kapcsolódó képzésben az egyenlő bánásmód elvét, függetlenül az emberek vallásától, hitét

szexuális orient

ől, 

ációjától, fogyatékosságától és életkorától. A faji egyenlőség irányelvével azonos 

sztásával 

rű rendelkezésben tekintetbe vegyék a 

örökhöz 

kivételeket engedélyez az egyenlő elbánás elvéből, például azért, 

 alapján 

 

ez olyan 

sadalmi 

t készült 

gadásról 

elentette 

az alapot arra, hogy hazánk is teljes jogú tagként vehessen részt az együttműködésben, és a többi 

elyeket 

ársadalmi 

előírásokat tartalmaz a diszkrimináció, a jogorvoslati jog és a bizonyítási teher mego

kapcsolatban. Igényli, hogy a munkáltatók éssze

fogyatékossággal élők szükségleteit, amennyiben azok rendelkeznek a szóba forgó munkak

szükséges képesítéssel. Korlátozott 

hogy a fiatalabb vagy idősebb dolgozók munkaerő- piaci integrációját különleges tervek

elősegítse. 

A jogalkotói szándék értelmében nem elegendő annak biztosítása, hogy a hátrányos 

helyzetű személyeket a többiekkel azonos jogok illessék meg; az esélyegyenlőség eléréséh

intézkedésre van szükség, amelyek a hátrányokat csökkentik, illetve megszüntetik. 

 Az Európai Unió 2002-ben vonta be az akkor csatlakoztatás előtt álló államokat a tár

kirekesztés és szegénység elleni együttműködési folyamatba. A közös munka első lépésekén

el 2003 decemberére a társadalmi kirekesztés hazai kihívásait összegző Társadalmi Befo

szóló Közös Memorandum (JIM). Ez az EU Bizottsággal közösen szövegezett dokumentum j

tagállamhoz hasonlóan átgondolja, és cselekvési tervben rögzítse azokat az intézkedéseket, am

a társadalmi kirekesztődés mérsékelése érdekében tesz. A Közös Memorandum aláírására 2003. 

december 18-án került sor Brüsszelben. A Nemzeti Cselekvési Terv bemutatja a t

kirekesztéssel kapcsolatos aktuális trendeket. Öt fő célkitűzése: 

‐ a foglakoztatás elősegítése; 
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‐ a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása mindenki számra; 

‐ a tartós- és mélyszegénység csökkentése; 

‐ a gyermekek jólétének biztosítása; 

‐  a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem elvének érvényesítése minden területen. 

 Társadalmi Kirekesztés Elleni Bizottság feladata, hogy figyelemmel kísérje és értékelje a 

Nemzeti Cselekvési Terv megvalósulását. A cselekvési terv végrehajtására az érintett kormányzati 

etve rendszeresen beszámolnak vállalt 

mag széleskörű feladatokat fogalmaz meg a tárcák számára a jogegyenlőség, 

területén.11 

szervezetek évente részletes intézkedési tervet készítenek, ill

feladataik teljesítéséről. 

 Az intézkedéscso

az életminőség javítása, lakhatás illetve a foglalkoztatás, az oktatás és képzés 

 

A PROKJEKTEK SZELLEMISÉGE 

 

prob

 Mára világossá vált, hogy, mennyire nehéz fogást találni a foglalkoztatás és esélyegyenlőség 

léma halmazán. Egyértelmű, hogy a makrogazdaság szempontjából kritikus kérdés, hogyan 

egalábbis 

bevonni az gazdasági 

értékteremtésbe. 

hangsúlyos a probléma az egyén oldaláról sem. A munkanélküliség a legtöbb 

ember számára jelentős traumát okoz. Nemcsak  anyagi és önfenntartási nehézséget jelent az állás 

tt fontos 

• az egészségügyi problémákat 

lehetne ezt a többszázezer, munkaerőpiacon kívül rekedt, de az esetek többségében – l

részben- munkaképes embert visszasegíteni a munkaerőpiacra és 

 Nem kevésbé 

hiánya, hanem szociál- pszichológiai és mentális hatásokat is okoz. Ezen hatások közö

megemlíteni: 

• az interperszonális kapcsolatok csökkenését, 

• a szűkebb körű és kevésbé sokszínű kapcsolatrendszert, 

• a társadalmi presztízs és önbecsülés csökkenését, a gyakran jelentkező családi, illetve 

• a társadalom peremére sodródást (Bánfalvi, 2006) 

 

 

                                                 
11 Bodrogi Beáta (200
Pécs 

7): Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a közigazgatásban II. kötet. dr. Fodor Imréné – PRKK, 

 



 

 
3. ábra, A projekt receptje 

 A Biblia a kemény munkát, Ádám és Éva engedetlensége miatti isteni büntetésként írja le, ill. 

megfogalmazza, a munka olyan teher, amelyet az emberiségnek kényszerűségből el kell viselnie, 

miközben a hétvége vagy a szabadnapok után áhítozik. A modernkori kutatások ezzel szemben a 

homo faber (alkotó ember) kultuszát hirdetik.  

 Amikor a korai 1980-as években amerikaiakat arról kérdeztek, visszavonulnának-e ha annyi 

pénzük lenne, amiből kényelmesen megélnének, akkor körülbelül 80%-uk nemmel válaszolt. A 

nyugdíjba vonulást gyakran mély stressz és depresszió kíséri.  vágya 

jellemző a legtöbb emberre, egyrészt az emberi természet másrészt pedig a kulturális normák hatására. 

lmények 

 van egyenlőtlenség, így nem az a kérdés, hogy létezik-e, hanem hogy 

ők. 

e az 

enkinek 

rsadalmi 

y - mint 

zett. Az 

A hasznosság megélésének

A jövőbeli életünk minősége, többek közt, azon múlik, megtaláljuk-e a módját a változó körü

közötti jó munkavégzésének.  

 Heller Ágnessel filozófus így vélekedik a témáról „Az Élet és tudomány”-ban: 

Mivel minden társadalomban

minek a következtében jön létre. A modernségnek nem az a modellje, hogy az emberek egyenl

Csak a törvény előtt azok. Gazdaságilag, társadalmilag már nem tekinthetők egyenlőnek. Az eszm

egyenlő esély. Ezt kell a modern társadalmi újraelosztásnál szem előtt tartani. Mind

ugyanarról a startvonalról kellene indulnia. Hogy hova érkezik, az már nem egy tá

szabályrendszer. Nem az a kérdés, hogy az esélyegyenlőség megvalósítható-e, hanem hog

eszme - létezik-e egyáltalán. A premodern társadalmakban ez az eszme nem léte
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esélyegyenlőség mérce. Minél kevésbé felel meg e mércének a modern társadalom, annál 

igazságtalanabbá válik. 

 

 "Ha olyannak látjuk az embereket amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket; Ha viszont úgy 

kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé 

képesek."  

ang von  Goethe, Johann Wolfg
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A MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZETEK SAJÁTOSSÁGAI 

 

 A pályázati programokat megvalósító szervezeteknek az esélyegyenlőségi elvárások 

biztosítása érdekében bizonyos feltételeknek kell/kellene megfelelniük. A szignifikáns jellemzők 

életképként mutatják be a hátrányos helyzetűek hazai foglalkoztatási rendszerének anomáliáit. 

 

 Az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás feltételez innovatív képességet, rugalmasságot. A 

vésnek 

tátusának 

 

 

 

 

 

 

A pályázati kiírás során részletezet. „B pont/ pályázók köre” lehetőséget adott egyéb szervezetek 

számára is pályázatot benyújtani (szakszervezetek, 

munkavállalói érdekképviseletek, köztestületek, 

közalapítványok), de őket nem találunk a megvalósítók 

között.  

 

Gazdálkodás 

alternatív munkaerő-piaciszolgáltatásokat legnagyobb 

harmadik 

te 9 élcsoportok 

érdőív 

 Jogi státus 

szektorok között a harmadik, azaz civil csoportosulások jellemzője ez leginkább. Ennek a felte

jártunk utána. A vizsgált 43 alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást vállaló szervezet jogi s

megoszlása a következő: 

 

 

 

 

 

 

4. ábra, A projektmegvalósító szervezetek megoszlása jogi státusuk alapján

A hazai viszonyokra kimondottan jellemző, hogy az 

arányban a „civil” szektor vállalja magára (70%). A Kht. és egyéb szervezetekkel együtt a 

szektor ezen hiánypótló területen való jelenlé

foglalkoztatását segítő kezdeményezéseket működte

Valós ágazatközi partner-

ségekre épülő és stratégiai 

gondolkodásmódot alkalmazó 

pályázati kiírásokra van szükség 

a hátrányos helyzetű csoportok 

tatásának elősegítésére 

és társadalmi (re) integrációjára. 

foglalkoz

5%- os. A hátrányos helyzetű c

tő szolgáltató szervezetek, a felvett k



alapján, 36%- a kimondottan projektfüggő. Ez a tény a szolgáltatások hosszú távú fenntarthatóságát 

igencsak megkérdőjelezi. Jelen problémáért felelős döntéshozók részéről a magas fenntarthatósági 

kockázattal működő projektmegvalósító szervezetek gyakorta ellehetetlenülő helyzetével szembeni 

közömbösség felveti az üggyel szembeni felelőtlenséget. A nemzetközi ország jelentések negatív 

hatásai mellett megkérdőjelezi a projekt nevét is viselő TÁMOP, azaz Társadalmi megújulás kellő 

komolysággal történő kezelése. 

a szektor 

rtelműen 

 

A megvalósító szervezetek vizsgálata az általános létfennmaradási küzdelmek ellenére 

egyre növekvő gazdasági potenciálját mutatja. 43 szervezet adatainak vizsgálata alapján egyé

látszik a civil ágazat erősödése. 

 

 
5. ábra, Projektmegvalósító szervezetek bevételeinek és alkalmazotti létszámának alakulása 

 

Az OFA-ROP Hálózat 2007-ben megjelent kézikönyvében Frey Mária szerint: 

„Magyarországon is van legalább 300 olyan nonprofit szervezet, amely alkalmas és vállalkozik 

munkaerő-piaci projektek kivitelezésére. Célcsoportjaik a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő 

rétegek közül kerülnek ki, úgy mint a tartós munkanélküliek, etnikai kisebbségek, megváltozott 

munkaképességű emberek, nők, 40 éven felüliek és nem diplomás pályakezdő munkanélküliek. Ezek a 

szervezetek munkáltatói szerepkörüket illetően mesze nagyobbak, mint a többi nonprofit szervezet. 
12 projektet 

megvalósítók foglalkoztatotti létszámának alakulása emelkedő tendenciát mutat, a 2007-évi adatok 

(projekt adatlapok szerint) átlagban meghaladják a 20 főt.  

Ezt jól mutatja foglalkoztatotti létszámuk átlaga, ami 17,1 fő volt 2005-ben.”  Jelen 

 

 
                                                 
12 Frey Mária szerk.(2007): Szociális gazdaság kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest 
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Tapasztalat 

A vizsgált szervezetek fele rendelkezik felnőttképzési- akkreditációval, tapasztalattal. 

Foglalkoztatási gyakorlat nem jellemzi a szervezeteket, hanem inkább (50%) a különféle projektekből 

finanszírozott munkaerő-piaciszolgáltatási tapasztalattal rendelkeznek. Mindez azt mutatja, hogy az 

alternatív munkaerő-piaci programok kivitelezői elsősorban szakmai szolgáltatók, tanácsadó 

szervezetek. A kérdőívre válaszadók az elmúlt 5 évben átlagban 3,4 foglalkoztatási projektet 

kiviteleztek.  

ktetni a 

partnerek 

pályázók 

 így az 

 

A 17. sz. kérdés a foglalkoztatási hálózati tagsági viszonyra kérdez rá. Többen a kérdést sem 

értették, mely rámutat arra, hogy ezen a területen a szervezeteknek és a hálózatoknak, illetve ezek 

, EFQM 

a hazai 

iztosítási 

lzárkóztatását, egy 

mpont a 

ezen feladatot a szolgáltatók szakmai grémiumára, hálózataira bízni. 

i kérdést, hogy hogyan mérik a későbbi 

sa során 

 hat az 

ülését. 

nováció 

tja fő 

ői dolgozták ki a civil szervezetek 

ő minden érdeklődő szervezet számára. A 

rt már a 

zia.org) 

A projektek tervezése és kivitelezése során nagyobb hangsúlyt kell a jövőben fe

munkaadók és egyéb foglalkoztatók aktív bevonására. Sajnálatos módon a pályázatokban a 

bevonása című 4.4.3. kérdés adatainak kigyűjtése során szembesülni kellett azzal, hogy a 

nincsenek tisztában a bevont partnerek, alvállalkozók, beszállítók közötti különbségekkel,

adatok alapján számított pályázóként átlag 3,9 partneri szám nem tekinthető objektív adatnak.

partneri viszonyára remélhetőleg építő döntéshozóknak is van tennivalója. 

A szervezetek 36%- a rendelkezik valamilyen minőségbiztosítási rendszerrel: ISO

(8.sz. kérdés). A tapasztalatok és a nyilatkozatok alapján még nem adaptáltak 

körülményeknek megfelelő az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatásokat tanúsító minőségb

rendszert. Nagyban javítaná a gyakorta zárványként működő szolgáltatások fe

hazai munkaerő-piaci szolgáltatási sztenderd felállítása. Nem lenne elhanyagolható sze

döntéshozó/ finanszírozó közötti feszültségek elkerülése érdekében, európai megoldásokat követve, 

A minőségbiztosítás általános hiánya felteszi a költő

sztár kategóriába sorolt, a legtöbb szervezet által vállalt 1.15. (A projekt végrehajtá

megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben

esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére) esélyegyenlőségi szempont teljes

 

Példaként javasolt a későbbiekre a Nonprofit Minőségi Központ a Szociális In

Alapítvány projektje, amely az esélyegyenlőséget, a társadalmi szolidaritást és a minőséget tar

értékeinek. A SzIA Minőségfejlesztési Modellt az NMIK szakért

speciális igényeihez igazodva. A SzIA Modell elérhet

módszer előnye, hogy nagyban épít a szervezet munkatársainak aktív részvételére, ezé

rendszerkialakítás kezdetétől érdekeltté teszi a munkatársakat a rendszerfenntartásban. (www.s
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Esélyegyenlőségi vállalások: 

 

A pályázati űrlap 6.2. pontja alapján az esélyegyenlőségi intézkedések vállalását vizsgáltuk 

meg a benyújtott vállalások alapján. Az összesítés érdekes eredményeket hozott: van amitől minden 

pályázó idegenkedett, és van, ami szinte „kötelező” mindenki számára. 

 

ént foglalkoztatottak számának növelését (2.1)  

a projekt megvalósítása alatt senki

 bedolgozók

 nem vállalta. Ez a foglalkoztatási forma kevésbé használatos 

sítménye 

egítséget 

 a kisgyermeket nevelők számára. 

 

Nagyon alacsony vállalási arányok mutatkoznak az alábbi területeken is (kevesebb, mint 10 

Magyarországon, különös tekintettel azokra a hátrányos helyzetűek rétegére, akiknek telje

szoros összefüggésbe van a munkahelyen való jelenléttel, ill. közvetlen irányítással. S

jelenhet viszont munka és magánélet összehangolásában

szervezet): 

 K+F területen dolgozó nők száma (1.3); 

 távmunkában foglalkoztatottak száma (1.5) 

 középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező munkatársak szakmai továbbképzése 

 továbbfoglalkoztatott nyugdíjasok száma (2.2); 

(1.14) 

 vállalati, szervezeti gyermekintézmények fenntartása (2.10) 

rvezetek 

működési jellemzői kevésbé relevánsak ezen területeken.  

Ugyancsak kevesen vállaltak fejlesztést a következő területeken:  

sa (1.8). 

fogyatékkal 

al az alternatív munkaerő-piaci programokkal foglalkozó 

tnánk el ezen a területen, nem beszélve e 

 szervezet

Az indok elsősorban a projekt szerkezetével magyarázható, mivel a megvalósító sze

 információs akadálymentesítés (1.7); és 

 fogyatékkal élők alkalmazá

Ez a kép híven tükrözi az általános hazai szemléleti és foglalkoztatási problémákat a 

élőkkel kapcsolatosan. Mindazonált

szervezetektől sokkal magasabb aktivitást várha

szolgáltatások példamutató funkciójáról.  

A szervezetek kb. egyharmada (11- 20 ) vállalt teljesítést az alábbi területeken: 

a (1.9) 

ű munkaszerződéssel foglalkoztatottak száma (1.10) 

tosítása a törvényi előírtaknál (2.5) 

• részmunkaidős foglalkoztatottak száma (1.4) 

• roma foglalkoztatottak szám

• ötven évnél idősebb határozatlan idej

• több szabadság biz

• esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (2.13) 
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• foglalkoztatott nők számának növelése (2.14) 

A szervezeteknek legalább a fele (21-30 szervezet között) vállat teljesítést a következők szerint: 

• nők száma felső és középvezetésben (1.2); 

• GYES- ről, GYED- ről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása (2.3) 

• rugalmas munkaidő szervezés (2.4) 

unkatársakkal való szervezett kapcsolattartás (2.7) 

 vállalati családi rendezvények szervezése (2.8) 

rtokat segítő szervezetek támogatása (2.11) 

vállalások „sztárjai” a következőek (31-nél több pályázó

• GYES- en, GYED- en lévő m

•

• egészségvédelmi és kulturális programok szervezése (2.9) 

• esélyegyenlőségi célcsopo

 

Az esélyegyenlőségi ): 

ény biztosítása (2.6) 

•  

utomatizmusként kellett volna, hogy 

szerepeljen (akik ezeket nem vállalták feltehetően kevesebb figyelmet fordítottak a táblázat 

sa törvényi kötelezettség, tehát 

gálói szerep nem jogosít fel a pályázati kiírás 

e megjegyezhető, hogy könnyen teljesíthető vállalások után járó 

ntok teljesítésének elismerését. A bírálati 

ozást, de ezek további finomítása, esetleg 

izárja az 

zolgálati 

jövőben 

rojekt a 

egyenlőségi referens 

A programot kivitelező szervezetek esélyegyenlőségi témához való hozzáállása igencsak 

mutat (20., 21., 22., sz. kérdések). Kevesebb, mint az 50%- uk alkalmaz, ill. nevez ki 

 fordított 

• esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte/ készítése (1.1) 

• a projekt életminőség fejlesztő hatása (1.15) 

• dolgozók képzése esetén munkaidő kedvezm

 azonos munkakörben azonos bérezés biztosítása (2.12)

A sztár területek vállalása elméletileg és gyakorlatilag is a

kitöltésére). Például az azonos munkakörben azonos bérezés biztosítá

nem tekinthető valós vállalásnak. A hatásvizs

szempontrendszerének bírálatára, d

többletpontozás rontja a valódi esélyegyenlőségi szempo

szempontrendszer már tartalmazott disztingvált pont

súlyozása szükséges a jövőben. 

 

 Akadálymentesség: 

A vizsgált szervezetek felének irodája, ill. honlapja nem akadálymentes, mely eleve k

esélyegyenlőség komplexitásának biztosítását (15., 16.sz. kérdések). A tevékenység közs

jellege miatt a programokat kivitelező szervezetek komplex akadálymentesítése a 

mindenképen támogatandó. Fontos lenne, hogy a jövőben bármilyen foglalkoztatási p

célcsoportjától függetlenül fordíthassa a támogatás egy részét akadálymentesítésre.  

 

Esély

szomorú képet 

esélyegyenlőségi referenst/ munkatársat, a vizsgált szervezetek esetében csupán 14%- uk



figyelmet arra, hogy a projekt menedzsmentje esélyegyenlőségi képzésben vegyen részt. Az elkészült 

esélyegyenlőségi tervek legtöbbje sablonosnak mondható, gyakorlati hasznosulásuk vitatható. 

 

Multiplikálás 

A munkaerő-piaci szolgáltatások több jól bevált modelljét ismerjük Magyarországon. Jelen 

projekt vizsgálata során szembetűnő, hogy e módszerek alkalmazása a kivitelezések során elenyésző, 

 29%- a 

s). Fontos lenne e 

tapasztalatok szakmai műhelyekben történő összegyűjtése, az eredmények széleskörű publikálása, 

elyek által jelen pályázati konstrukció tovább gazdagíthatja a hazai munkaerő-piaci szolgáltatások 

szakmai 

unkába 

helyezésükre koncentráltak. Egyes esetekben ezek fogaskerékszerű működtetése is izgalmas 

folyamat 

új külföldi modell adaptálása gyakorlatilag nem merült fel (35.sz. kérdés). A projektek

tartalmazza a gyakorlatban kipróbált módszerek modellszerű leírását (49.sz. kérdé

m

kincsestárát. Valamint kiemelt hangsúlyt kell fektetni a potenciális projekt megvalósítók 

képzésére, a meglévő gyakorlatok megismertetésére.  

A vizsgált projektfolyamatok elsősorban a célcsoport bevonására, képzésükre és m

mutatványnak bizonyult. Azonban TÁMOP-os projektek esetében elvárható lenne a 

kiegészítése modellezéssel és disszeminációs elemmel. 
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6. ábra, A projektfolyamatok rendszere

 



 

A CÉLCSOPORTI AKTIVITÁS JELLEMZŐI 

 

 A munkaerő-piac keresleti (munkahelyek) és kínálati (munkavállalók) oldalának találkozása 

nem tökéletes, a találkozás hiánya munkanélküliséghez ill. munkaerő hiányhoz vezet. A 

munkanélküliségnek több oka lehet. A súrlódásos munkanélküliség egy átalakuló, fejlődő gazdaság 

sajátja, ez az ún. „útközben lévők” munkanélkülisége, akik egyik munkahelyről a másikra mennek át. 

kor jön létre, ha a kínálat és keresleti oldal nem egyezik, például a 

képzettségek a munkaerő lakhelye tekintetében. Masszív munkanélküliségről beszélünk, ha a munkát 

elen van. 

általános 

10%- uk 

diplomás, fennmaradó 1 %- uk pedig az általános iskol

1. sz. táblázat, 

 

 

 

 

 

 

 

iskolai végzettség ez

A strukturális munkanélküliség ak

keresők száma jóval meghaladja a munkalehetőségeket. Ma Magyarországon mindegyik ok j

 

 A KSH 2009 okt-dec hónapokat összegző adatai alapján: az álláskeresők 30%- a 

iskolát, 33%- uk szakmunkásképzőt vagy szakiskolát, 26%- uk középiskolát végzett, 

általános iskolai végzettségűek munkanélküliségi rátája a legmagasabb, a főiskolai val

egyetemi végzettségűeké a legalacsonyabb.  

át sem fejezte be. A szakképzetlenek és az 

amint az 

A munkanélküliek végzettség és nem szerinti megoszlása 2009. év végén 

er fő % férfi nő 
8 általános iskolánál kevesebb 6,9 1 3,4 3,5 
Általános iskola 8. osztálya 129, 30 68,4 61,5
Szakiskola és szakmunkásképző 147,3 33 96,7 50,6 
Gimnázium 35,1 8 13,4 21,7 
Egyéb érettségi 78,5 18 41,9 36,6
Főiskola 32,9 7 12,3 20,6
Egyetem 11, 3 7,1 4,4 
összesen 442,1 

 

 
 

100 243,2 198,9 
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A vizsgált 43 projekt adatai alapján a 

célcsoport létszáma folya rán a 

következő képen szűkül:  

 

mat so

7. ábra, A célcsoporti indikátorszámok alakulása



 A bevont esélyegyenlőségi célcsoportok megoszlása nagyjából azonos képet mutat a projektek 

többi jellemzőivel. A megvalósító szervezetek igyekeztek a teljesíthetőség érdekében a célcsoportot is 

széles körben értelmezni, azaz bárki, aki beletartozhat a bevonandók körébe „játszik” a projektben 

(39%). A nők és a fogyatékkal élők foglalkoztatását segítő szervezetek 19- 19%- ban jelennek meg. 

 A vizsgálat alapján (kérdőív 34. sz. kérdés) a projekt célcsoportját alkotók munkavállalását 

akadályozó tényezők rangsora a következő: 

 

 
8. ábra, Célcsoport munkavállalását akadályozó tényezők százalékos megoszlása 

 Az eredmények nagymértékben aláhúzzák a jelen pályázati program fontosságát. 

Érdekességként tűnik szemben a gender típusú esélyegyenlőtlenségi faktor jelentéktelensége, melyet a 

tartós munkanélküliséget kiváltott probléma halmaz „űberel”. Ez nem jelenti a nemi 

megkülönböztetés problematikájának minimalizálását, hanem azt mutatja, hogy jelen pillanatban a 

többszörös hátrányban lévő nőkkel (tartósan munkanélküliek, kisgyermekről gondoskodók) 

foglalkoznak a projektek. Ugyanakkor ez arra is rámutat, hogy a probléma kezelés makro társadalmi 

szintjén koncepcionális, stratégiai viszonylatban is számos teendő akad. 

 A ítenie , 

hogy értékeljék, s még így is statisztikailag igazolt, hogy egy nő hasonló beosztásban kevesebbet 

1%- át 

ami és a 

int az 

nők érdekeit védő szervezetek jelentései szerint egy nőnek kétszer annyit kell teljes

keres, s alig van esélye bársonyszékekre. 1990- ben a nők fizetése a férfiak átlagkeresetének 7

érte csak el. Ez a különbség ma 10- 15%- os. A legnagyobb kereseti különbségek az áll

magánszektor között vannak. A felsőfokú végzettségűek általában kevesebbet keresnek, m
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azonos képzettségű férfiak. Az általános iskolát végzett és a diplomával rendelkező foglalkoztatott 

nők között a bérkülönbség két- háromszoros is lehet. Az alacsony fizetésű munkavállaló valószínűleg 

nő, vagy fiatal, 24 év alatti vagy idősebb, 50 év feletti, általános vagy alacsonyabb végzettségű 

szakmunkásképzőt végzett vagy szakképzettséget nem igénylő fizikai munkát végez és falun él. Ezt a 

folyamatot hívják a szegénység feminizációjának. A gazdasági és politikai elit mindössze 15%- a volt 

nő, bár ott is inkább csak igazgatóhelyettesi pozícióban találhatjuk őket. Ezt folyamatot hívják 

násukkor 

övetkező 

üvegplafon szindrómának. 13 

 

 A célcsoport motivációjával, azok sajátosságaival a szervezetek a projektbe való bevo

találkoztak, illetve konfrontálódtak. A kérdőíves felmérés (33. sz. kérdés) vizsgálata a k

sajátosságokat tárta fel: 

 

 
9. ábra, Célcsoport motivációs tényezői százalékos megoszlásban 

 

 A projektek során nyújtott „képzési támogatás” kulcsfontosságú „lételem” a bevont személyek 

jelentős hányada számára (elsődleges motivációs tényező). A piacképes szakma és potenciális 

munkalehetőségben vetett bizalom úgy tűnik kissé bizonytalan lábakon áll. Mindezt megerősíti a 44. 

sz. kérdésre adott válasz, mely a projekt célcsoportra gyakorolt hatására kérdezett rá. 

                                                 
k és a férfiak története Magyarországon a hosszú 20. században. Szociális és Munk

 

13  Pető Andrea (2008): A nő aügyi 
Minisztérium, Budapest 
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10. ábra, A projekt jelentősége a célcsoport számára 

 Nem lehet kényszeríteni a bevont klienseket arra, hogy életüket hirtelen változtassák meg. 

Készen kell állniuk és nyitottaknak kell lenniük a változásra, ami egy lépésről lépésre megvalósított 

megközelítést követel. Életük különböző pillanataiban különféle szolgáltatásokkal lehet segíteni, 

amelyek a társadalomba való integráció felé mozdítják őket. Elengedhetetlen, hogy az egyéni 

fejlesztés, a résztvevők szükségleteinek, lehetőségeinek és élethelyzetének teljeskörű megismerésére 

alapuljon. A bizalmon alapuló segítő kapcsolat során kulcsfontosságú a résztvevők aktív bevonása a 

jövőjüket érintő döntések meghozatalába.14 

 A munkaerő-piaci szolg ok csak 

tos teljes 

 a múlt- 

at 

, benne a 

áltatások során megfogalmazásra kerülő cselekvési program

akkor váltják be a hozzájuk fűzött reményeket és elvárásokat, ha az a jelenséggel kapcsola

társadalmi tagoltság elemzésére épül. Ennek az elemzésnek célszerű magában foglalnia

valamint a jelen folyamatait, ugyanakkor óvatos előrejelzést is célszerű tennie. Ez a folyam

kölcsönös erőfeszítéseket igényel mind a hátránnyal rendelkezők, mind a többségi társadalom

foglalkoztatásért felelősséget viselő munkaadók, valamint a kormányzat részéről. 

                                                 
14 Tom Croft, Veronique Crolla, Benoit Mida- Briot (2005): Egyenlő esély fiataloknak. Mobilitás Európai Fejles
Igazgatóság, Budapest – ISBN 92
 

ztési 
- 871- 5229- 2 

Mindkét kérdéskörre adott válaszok eredményei, egyértelműen igazolják a projekt tűzoltási 

jellegét a célcsoport számára. Így a projektek elsősorban a munkába helyezettek „szűkebb 

körét” segítette; az esélyegyenlőtlenséggel küzdő célcsoportok helyzetére makro társadalmi 

szinten kevés hatást gyakorolt. Ezen megállapítást alátámasztja az a tény is, hogy a 

projektekbe társadalmi érzékenytő projektelemek csak elvétve akadtak. Ilyen nagyságrendű 

programok esetében a jövőben reális elvárás lehet a társadalmi tudatformálás.  



 
28 

A SZOLGÁLTATÁSI CSOMAG 

 

A valódi esélyegyenlőség azt jelenti, hogy az adott személynek, akárcsak a társadalom más tagjainak, 

azonos esélye van a társadalom színterein a boldogulásra. Tanul, felnő, dolgozik, eltartja magát, szeret 

és szeretik, éli az életét, mint mindenki más. A munkavállalási esélyek növelésének egyik legjobb 

eszköze a tanulás, méghozzá olyan feltételek mellett, hogy a kínkeservesen, olykor az átlagnál jóval 

etelő tanulással megszerzett bizonyítvány egyenrangú legyen a többségével.15 

 

pzéseket 

dajka (3) csontozó méhész 

hulladékválogató 

betanított munkás (3) erdőművelő műköröm építő 

biztonsági ő fa termékgyártó panziós 

felszolgáló elő raktáros 

ápoló (2) falugondnok savanyító 

ő (2) fonottbútor-készít

z (2) gépíró 

húsipari term golfpálya fennta

női szabó, v unkás tanyasegítő 

ociális go gyékény- csuhé goncás 

szerkezetlak gyermekfelügye tartalommenedzser 

állványozó gyümölcs terme tetőfedő 

asztalos kosárfonó vendéglátó 

baromfi feld nyű gépkeze yszerelő 

bio - növény term ő lábápoló virágkötő 

burkoló logisztikai ügyintéz (6) 

táblázat, A pro tt képzések előfordulás gyakorisága szerint 
                 

több energiát köv

A 43 megvizsgált pályázatban a hátrányos helyzetű célcsoport számára a következő ké

tervezték megvalósítani a pályázók: 

 

takarító (8) CNC forgácsoló maró 

eladó (6) cserépkályha építő masszőr 

irodai asszisztens (3) ECDL mezőgazdasági munkás 

parkgondozó (3) elektronikai mezőgazdaságig gépkezelő 

r (2)  

(2) fakiterm

hegeszt

kertés

ő sütőipari munkás 

szakács 

ékgyártó (2) 

arró (2) gyártósori m

rtó szakmunkás 

sz ndozó (2)  tárgy készítő tar

atos (2) lő 

sztő 

olgozó kön lő villan

eszt

ő egyéb 

 

2.sz.. jektekbe terveze
                                

örgy (2002): A Taigetoszt15 Kálmán Zsófia, Könczei Gy ól a őségig. Osiris, Budapest z esélyegyenl
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 A képzések melletti számok azt jelzik, hogy azokat hány pályázatba tervezték be. Kitűnik, 

hogy a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása terén a legtöbben a leginkább „életképes” szakmaként a 

takarítói tevékenységet (8 pályázó) jelölték meg. Ezt követi az eladói szakma, majd a dajka, 

parkgondozó és betanított munkása. Mindezek hűen jellemzik az ágazat alacsony minőségi szintjét, 

melynek sajnálatos következménye, hogy a munkába helyezettek bér szintje a minimál bér sávjában 

helyezkedik el. Kérdéses ugyanakkor, hogy ezen szakmák piaci igénye mekkora, nem beszélve a 

e azt is 

k esetben 

ly a fent 

denképen 

lkozások 

ágára is. 

(Sajnálattal tapasztaltuk, 6 pályázat esetében, hogy azok készítői még nem tudták kiket vonnak be 

y milyen 

indikátorok számszerűsítését.) 

t végzett 

sadalmi 

zeres, és 

rsadalmi 

kivehesse a részét az élet valamennyi területéből, emellett pedig alapul szolgál önértékelése, szociális 

ékenységekhez a 

közvélekedés nem kapcsol a fizetett munkáéhoz hasonlítható társadalmi elismertséget, sokak számára 

z, hanem 

ációinak 

ividuális 

zubjektív 

nagyobb, 

rehaladtával fokozatosan csökken, 

közgondolkodásban egyre inkább pejoratív tartalmakkal történő összekapcsolódásukra. D

figyelembe kell venni, hogy a munkaerőpiactól legtávolabb lévő csoportok számára jó (so

egyetlen) belépési lehetőséget jelentenek a munkaerőpiacra. 

 Pozitív tényként tárul elénk a pályázók nagy részének innovációs képessége, me

felsorolt széles spektrumon mozgó szakma lehetőségeket kínálja a célcsoport számára. Min

javasolt a tapasztalatok összegyűjtése és egy szakmai portfólió kialakítása e fogla

bemutatásával, mely egyidejűleg pozitívan hathat az olykor ad hoc jellejű képzések irányults

pontosan és, hogy számukra milyen képzéseket fognak nyújtani. Felmerül a kérdés, hog

alapon tudták megjósolni a lemorzsolódás arányát és a különféle 

 

 A társadalmunkban élő legtöbb felnőtt ember szemében a kereső tevékenységkén

munka (szakma, foglalkozás) központi, az egész életvezetést meghatározó érték. Az egyén tár

és gazdasági státuszát jelentős mértékben az általa végzett munka határozza meg. A rends

megfizetett foglalkozás alkalmas a produktív munkálkodás, a társas hovatartozás és a tá

elismertség iránti emberi alapszükségletek kielégítésére. Kulcsszerepet játszik abban, hogy az ember 

kompetenciái kialakulásához, életminősége javulásához. A háztartásban végzett tev

nem biztosítja az igényelt önmegvalósítást.  

 Általánosságban elmondható, hogy egy munkahely nem önmagában véve jó vagy ross

csak az ott dolgozó konkrét személy egyéni igényeinek, képességeinek és motiv

függvényében bizonyul ilyennek vagy olyannak. A megfelelő munkahely kiválasztásának ind

kritériumai közé tartozik 

• a munka szubjektív jelentősége- az adott tevékenységnek individuális értelme kell hogy legyen 

a személy számára, miközben prioritást kell biztosítani a szociális szükségleteknek, 

• a szóban forgó személy életkora – egyéb életterületekkel összehasonlítva, a munka s

jelentősége a középkorú generációkhoz tartozók, vagyis a 30-50 évesek között a leg

majd az életkor elő



• a személy anyagi helyzete, 

• a személy szociális helyzete (privát terület, szociális kontaktusok), 

• a személy elképzelései és elvárásai saját jövőjével kapcsolatosan, 

• a munkával kapcsolatban előzetesen szerezett tapasztalatok és ismeretek szintje, 

• a személy korábbi élettapasztalatai (szociális kompetenciái, frusztrációtoleranciájának szintje 

stb.). 

 

Munkába helyezés folyamata 

A projektek és a szervezetek vizsgálata során két eklatáns folyamatot tudunk megkülönböztetni: 

áltatóhoz 

keresik a célcsoportot. Az előre meghatározott munkakörökhöz célzott képzéseket terveznek, 

a bevonandó célcsoportot ehhez kell igazítani. 

 

unkába helyezés piac orientált struktúrája 

 

 

szerint a konkrét célcsoport adottságai alapján kerülnek 

meghatározásra a képzések, és az elérendő végzettségi lehetőségek. A munkába helyezéshez 

így nagyszámú  felkutatása, bevonása szü

 

12. sz. ábra, A munkába helyezés kliensorientált struktúrája 

 

 

 

  

 

I. A piacorientált munkába helyezési struktúrában a konkrét álláslehetőséghez, munk

11. ábra, A m

 
Célcsoport Képzés Munkáltatók 

 

 

 

II. A kliensorientált struktúra 

munkáltató kséges. 

Célcsoport Képzés Munkáltatók 
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 Az évek óta fennálló kínálati munkaerőpiac (amelyben több álláskereső van jelen, mint 

álláslehetőség) azt eredményezi, hogy jellemzően a munkaadók diktálják a feltételeket. Rendkívül 

sokrétű igényt támasztanak leendő munkavállalóikkal szemben a végzettségen, szakképzettségen, 

nyelvtudáson át a külső megjelenésig és a személyes elvárásokig. Azok számíthatnak tehát elsősorban 

jobb esélyekre a munkaerőpiacon, akiknek olyan szaktudásuk van, amely konvertálható, 

továbbfejleszthető, legalább társalgási szinten beszélnek egy nyelvet és értenek a személyi számítógép 

it, külső 

yenlőség 

kadnak 

etően, a 

 

használatához. Közülük is azt fogja a munkaadó kiválasztani, akinek a személyes kompetenciá

megjelenését a legjobbnak tartja a személyes találkozás, felvételi beszélgetés alkalmával. 

 

 Nehéz eldönteni, melyik módszer szolgálja jobban a célcsoport, illetve az esélyeg

megvalósulását, hiszen az eredmény mindkét esetben a foglalkoztatás elérése. Bizonyára a

mindkét modell mellett pártoskodók, valamint ezeket kombináló szolgáltatók is. Felteh

célcsoportok sajátos igényei miatt, mindkét modell biztosítására szükség lesz a jövőben is. 

 
12. ábra, A munkába-helyezési modellek egyensúlyban 

 

A segítség intenzitásától függően szólhatunk a „foglalkoztatáshoz nyújtott támogatás”- ról, ami 

egy minimális szintű segítséget határoz meg, de növeli a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett 

csoportok tagjainak foglalkoztatási kilátásait. És beszélhetünk „támogatott foglalkoztatás”- ról, ami 

maximális szintű segítséget határoz meg és olyan technikákból épül fel, amik megkönnyítik a 

társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett, csekély munkaerő-piaci integrációs lehetőséggel 

rendelkező csoportok számára, hogy növeljék a lehetőségek számát.  

egítségnyújtási tevékenységekről meg 

kell állapodni az álláskeresővel, a vállalkozóval és jól át kell gondolni őket, nehogy a munkaerő-piaci 

integrációs folyamat normalizálásának akadályává váljanak. Nem szabad elfelejteni, hogy esetenként 

áltságnak 

unkaerő-

Az adott személy igényeinek megfelelően ezekről a s

a nagyobb mértékű támogatás visszatetszést kelthet a munkatársakban, mivel egyfajta kiv

tekinthetik azt. Ezért ezt a módszert megfontolt szakértelemmel kell kialakítani, hogy a m

piaci integráció motorja legyen, ne fékezze azt. 
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A munkaerő-piaci integráció megvalósításához nyújtott segítségnek figyelembe kell vennie az 

állás belső és külső tényezőit és célul kell kitűznie a személy, a társadalmi kirekesztés által 

veszélyeztetett csoport jövőbeli munkavállalója szakmai képzésének kiegészítését egy speciális 

munkahelyen, egy speciális vállalatnál, amelyhez a dolgozót már szerződéses kapcsolat fűzi. 

Az út kialakításának ezen a szintjén kulcsfontosságú pillanat a kiválasztási folyamat, amikor 

egy különböző szakértőkből álló csoport a személy érdeklődését és elvárásait, valamint képzettségét, 

n jellegű képességeit és készségeit szem előtt tartva meghatározza, hogy az adott személynek milye

támogatásra van szüksége, hogy megfelelően elvégezze munkáját. 

Az alternatív munkaerő- piaci szolgáltatók az előbb vázolt struktúrák folyamatmenedzserei. 

 

 
14.sz. ábra, A munkaerő-piaci szolgáltatás makro-folyamata 

 

A célcsoport számára, széles skálán mozgó szolgáltatási csomagokat nyújtanak. A képzéséket 

sok esetben maguk szervezik. Mindezek a pályázati kiírás és a megvalósított projektek kiemelkedő 

mutatói közé tartoznak.  

A szolgáltatási csomagok leírásának, modellezésének vállalása általában hiányzik a 

projektekből, mely a jövőtervezést jelentősen megnehezíti. 
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MUNKÁLTATÓI KÖRNYEZET 

 

 A foglalkoztatást elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások céljai között projektszintű 

elvárás, hogy a potenciális munkáltatókat segítse az egyenlő hozzáférést biztosító és befogadó 

munkahelyi környezet kialakításában, az egyenlő bánásmód követelményeinek megismerésében és 

gyakorlati alkalmazásában, valamint az esélyek egyenlőségének elősegítésében. A vizsgálat sajnos 

ki a munkáltatók megkérdezésére, de a szolgáltató szervezetek őszinte válaszai 

alapján is reális helyzetkép rajzolódik ki ezen a területen.  

t a fele 

áltató a 

övetkező 

nem terjedhetett 

 

A kérdőívekre adott válaszok (43. sz. kérdés) alapján a munkáltatók több min

ellenérdekelt a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása kapcsán. Szinte mindegyik munk

gazdasági vállsággal indokolta passzivitását. A motivációs tényezők elemzése kapcsán a k

prioritási sorrend alakult ki: 

 

 
15.sz. ábra, Munkáltatók motivációinak prioritásai 

  

A válaszokból az rajzolódik ki, hogy a hátrányos helyzetű célcsoport foglalkoztatását hosszútávon 

csak bértámogatással (vagy valamilyen egyéb támogatással, pl,: adókedvezmény) lehet rendezni. A 

válaszok részben igazolhatják a munkáltatók által igénybevett alternatív munkaerő-piaci  szervezeti 

szolgáltatások alacsony szintét. A nyílt munkaerőpiac gazdasági és jogi ösztönző hiányában nem elég 
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befogadó a projektekből kikerülők irányában. Mivel ma Magyarországon a munkáltatók nem 

gondolkoznak társadalmilag felelősen nem csupán jogszabályi változásokra lenne szükség, hanem 

szemléletformálásra is. Emellett egyértelmű és a vállalkozó/munkáltató számára is átlátható gazdasági 

előnyöket jelentő jogi szabályozásra és támogatásokra valamint  mindezek jobb megismertetésére is 

szükség van. 

 Arra a kérdésre, hogy mi volt a legnagyobb probléma a foglalkoztatás területén a válaszadók a 

társadalmi szemléletet és a gazdasági válságot egyaránt magas rizikófaktornak ítélték. 

 

 
16.sz. ábra, A foglalkoztatás problématérképe 

 

 A gazdálkodó szervezetek gazdasági eredményességét a környezeti makrogazdaság 

nagymértékben meghatározza, így azok az emberi erőforrással való gazdálkodásra, illetve annak a 

szükségességére jelentős hatást gyakorolnak. Nem megfelelő gazdasági környezetben a dolgozók 

számára kedvezőtlen folyamatok indulhatnak meg. Ez jelentkezhet a bérek nem időben való 

fizetésétől- amely főleg inflációs gazdálkodási körülmények között igen kedvezőtlen – a béremelésnek 

az inflációtól való elmaradásán át egészen a termelés csökkenése miatt feleslegessé vált dolgozók 

elbocsátásáig. Természetesen ez visszahat a szervezetre olyan értelemben, hogy az elbocsátott 

dolgozók a munkanélküliek táborát bővítik, lyzetének 

megszilárdulási esélyeit rontják. 

Ezzel szemben kedvező gazdasági feltételek mellett, piacbővülés esetén új dolgozók felvétele 

edvező 

 így a működés színterének, a makrogazdaság he

történhet meg, ugyanakkor a régi dolgozók bérezésében és béren kívüli juttatásaiban is k

hatások következhetnek be.  
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 A munkaerőpiac jelentős hatást gyakorol a szervezetek emberi erőforrás gazdálkodására. 

Ennek oka a munkaerő-piaci kereslet és kínálat alakulása. Kereslet esetén a foglalkoztatottak kedvező 

változásokat élhetnek meg munkahelyükön, míg a kínálat bővülése esetén ezek a hatások a dolgozókra 

kedvezőtlenek. Az elmúlt évek gazdasági válsága a munkaerő-piaci környezetben negatív 

folyamatokat indukált (pl. a jogszabályi bizonytalanság, támogatási rendszer szűkülése stb.), melyek 

sok esetben heroikus küzdelemmé alakították át a projektekben megfogalmazott szolgáltatások 

izsgálata 

kivitelezését, a vállalt indikátorok betartását.  

 Ugyancsak lehangoló képet nyújt a munkáltatók és szolgáltatók közötti kapcsolat v

(37. sz. kérdés) 

 
17.sz. ábra, A munkáltatók által igénybe vett szolgáltatások 

 Az eredmények alapján látszik, hogy a munkáltatók és a szolgáltatók közötti kapcsolat 

elsősorban adminisztratív jellegű, (közvetítés, információnyújtás) mely kevésbé szolgálja a célcsoport 

tartós foglalkoztatási esélyeinek növelését. A jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani a munkáltatók 

részére történő szolgáltatások gyakorlatorientált kivitelezésére, a befogadó munkahelyek 

érzékenyítésére (a társadalomtudatos szemlélet és értékrend presztízsének növelésére). 

 A gazdasági folyamatok vertikális szintjeinek szereplői közötti kapcsolatokat általában 

törvények szabályozzák, a horizontális partneri viszonyok ösztönzése azonban (a közreműködő 

aktorok eltérő típusa, n

biztosítható. Ebben az es

zül az 

érdésekre 

agy száma és a lokális sajátosságok miatt) jogi eszközökkel csak részben 

etben a partnerség szabályozza a kapcsolatokat. 

A célcsoport foglalkoztatását elősegítő partnerségekbenaz együttműködők kö

önkormányzatok és munkaügyi központok bevonása formális vagy teljesen hiányzik. A k
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adott válaszoknál egyértelműen kiderül, hogy a projekt megvalósítása során az eseti együttműködések 

voltak a jellemzőek.  

 
18.sz. ábra, A projektszereplők viszonya 

 

Az ábra kizárólag a projektszereplők részvételét szemlélteti. Az interjúk során kiderült, 

valamint a kérdőíves válaszok is (38., 39., 45., 46. kérdések)  

A jövőben minden szereplő együttműködése elengedhetetlen. A partnerségi kultúra a hosszú 

távú és hatékony megoldások alappillére. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

 
 A projektek vizsgálata, a szervezetek kérdőívekre adott válaszai és a személyes interjúk során 

sikerült kialakítani egy helyzetképet arról, hogy az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatók hogyan, 

milyen mértékben és mely hangsúlyok alapján érvényesítik az esélyegyenlőségi szempontokat 

projektjeik megvalósítása során. A kutatás kapcsán fény derült azon rendszerproblémákra is, melyek 

rban társadalmi szemléleti illetve makrogazdasági eredetűek. A következtetéseket az alábbi 

fókuszpontok szerint csoportosítottuk: 

kat. 

ükséges. 

ására.  

Meg kell szüntetni a jogszabályi környezet bizonytalanságait. Hosszú távú és 

ítható foglalkozatás-politikai koncepció szükséges. 

ával ki kell dolgozni egy stabil és fenntartható munkaerő-piaci 

tások instabil 

enlőségi 

 ényével ösztönözni kell a pályázókat a jó 

Világossá kell tenni a kiírásokban, hogy a megvalósítás során a szervezetek milyen 

dellszerű leírását. 

rán hangsúlyt kell fektetni a disszeminációra és a 

 Projektmegvalósítási szint:  

rintettek aktivizálása és döntések előkészítésébe való bevonása időigényes, de már 

elsőso

• Társadalmi, kormányzati mechanizmusok: 

o Erősíteni szükséges az ágazatközi kommunikációt. 

o Valós tartalommal szükséges megtölteni a szereplők közötti partneri kapcsolato

o A projektek finanszírozása során felhasználóbarát megközelítés alkalmazása sz

o Különös figyelmet kell fordítani a társadalmi szemlélet pozitív irányú változtat

o 

kiszám

o Az érintettek bevonás

eszközrendszert. 

o A finanszírozást átláthatóvá kell tenni. A munkaerő-piaci szolgálta

projektrendszerét át kell alakítani egy következetes és tervezhető modellé.  

• Projektek előkészítése, kiírása, nyomon követése: 

o A projekt-előkészítés során biztosítani szükséges az érdeklődők esélyegy

képzését.  

Előző projektek pozitív példáinak gyűjtemo

gyakorlatok átvételére. 

o 

vizsgálatoknak lesznek kitéve, illetve mely kutatásoknak kell eleget tenniük.  

o Elő kell írni a projektmegvalósítóknak az újszerű módszerek mo

o A projektek kivitelezése so

társadalomérzékenyítő elemek használatára. 

•

o A projektek megvalósítása során a partneri kapcsolatokat élővé szükséges tenni. A 

partnerség kultúrája csak gyakorlás útján sajátítható el. 

o Az é

rövid távon megtérülő folyamat. 
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o Nem kell idegenkedni mások tapasztalatainak adaptálásától, attól még a projekt nem 

fog csorbát szenvedni. 

A SZERZŐK NÉHÁNY ZÁRÓ GONDOLATA A MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK 

FEJLŐDÉSÉRŐL 

 

 Európában az aktív munkaerő-piaci eszközök előnyben részesítése kialakította az egyéni 

. Ezek a 

özelítési stratégiák a legtöbb országban kiemelt helyen szerepelnek, mind civil, 

 helyzetű 

emberek integrációját a társadalmi élet különböző színterein. 

 A holisztikus emberkép azt jelenti, hogy az ember összetett lény, ezért minden társadalmi 

lémákat 

ttságaik, 

preferenciáik. A fejlett országokban évek óta nagy hangsúlyt kap az integrációs politikákban a 

 működő 

unkaerő- 

 be sem került), tartósan akadályozott munkaerő 

 mind a 

játosak, 

ltséget, a 

gyakran 

az egyedi elbánást igénylő munkakeresők elhelyezése érdekében speciális segítő szolgálatokat 

egrációját 

ően 

lyi 

ű 

ta lenne. Álljon itt tanúságul a már 16 éve megjelent 

rák ellen, 

l olvasott 

dig még a gyakorlatba sajnos kevésbé átültetett könyvből: 

igényekre építő, holisztikusan értelmezett szolgáltatások megvalósulásának körülményeit

többfunkciós megk

mind döntéshozói szinten. Céljuk, hogy egyénre szabott tervek alapján segítsék a hátrányos

beavatkozás, szervezett segítség csak akkor lehet sikeres, ha a hátrányt okozó prob

összefüggésükben vizsgáljuk és kezeljük. Az emberek nem egyformák, mások a gondjaik, ado

személyi segítés fontossága. Bebizonyosodott, hogy a legfelkészültebb hivatal, a legjobban

eszközrendszer sem képes minden esetben a többszörös hátránnyal küzdő, az elsődleges m

piactól évek óta eltávolodott (vagy oda

újrafoglalkoztatását megoldani. Mind a munkavállalást közvetlenül akadályozó tényezők,

közvetett (pl. egészségügyi, lakás-, pénzügyi, családi stb.) problémák legtöbb esetben sa

személyfüggőek, így megoldásuk is egyéni kezelést igényel. Ez többnyire speciális felkészü

sajátos nehézségek kezelésére képes ismereteket, magas szintű toleranciát, sok időt, 

különleges kommunikációs eszközöket igényel. Egyre több ország alkalmazza azt a gyakorlatot, hogy 

működtet vagy segítő szolgáltatások igénybe vételét támogatja. 

 Az európai országok többségében a munkaerő-piaci hátránnyal küzdő emberek reint

évtizedek óta állami hivatalok, civil szervezetek, gazdasági szereplők szoros- megfelel

szabályozott – együttműködésben végzik. 

 Kérdés, hogy Magyarországon lesz-e paradigmaválás az esélyegyenlőség terén?  

 Kliens-orientáció – az érintett helyzetének javítása, egyéni szintű hatékonyság (szemé

rehabilitációs modell 

 Társadalmi orientáció – a mikrokörnyezet bevonása, átalakítása, makro- környezeti szint

hatékonyság (társadalmi rehabilitációs modell) 

A teendők felsorolása hosszú, és vég nélküli lis

„szemelvény” gyűjtemény a Könczei György által jegyzett: „Mégis kinek az érdeke?” ( A 

az emberért, a holnapért Társadalmi Alapítvány, Budapest – ISBN 963 04 43686), sokak álta

(sehol sem kapni), de ed
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„Mit lehet tenni? A kérdés a hagyományos tudományfelfogásban kétségkívül teljességgel 

tudományon kívüli. Számunkra mégsem megkerülhető. A rehabilitáció témakörének tengeri 

kígyóként, szinte áttekinthetetlenül tekergőző fonalát felgombolyítani ma még úgyszólván lehetetlen. 

Javaslat egyenlőre csak úgy tehető, hogy helyenként átvágjuk a fonalat, anélkül, hogy tudomást 

vennénk a szférán kívül eső kapcsolódásairól. Csak ilyenformán lehet valamit mondani egyáltalán. Ez 

azonban természetesen magában rejti a veszélyt, hogy a javaslatok egymáshoz kapcsolása csak 

 foglalt 

m lehet 

szágon a 

maga is 

esetlegesen, véletlenszerűen sikerül majd, melyből az is következik, hogy pontokba

egymásutániságuk semmiféle logikai vagy tartalmi rendet nem követ. Kiindulópontunk ne

más, mint az eddigi eredmények tanulsága: perújrafelvételre van szükség Magyaror

rehabilitáció ügyében, mivel annak súlyos működési zavarokkal küzdő rendszere már 

rehabilitációra szorul. 

Szükség van jól megalapozott nemzeti rehabilitációs programra. Korunkat, egyre

Magyarországon is, a nagy programok koraként emlegetik. Fejlett országok egy sereg

regionális és lokális részekre kell tagolni, pénzügyi forrásait tekintve pontosan megj

kulcspontokat és azt, hogy mely része lesz magán (private), mely része lesz közösségi (p

végül mennyibe lesz állami (state). 

 inkább 

 hullám 

problémát speciális, nagy programokkal igyekeznek orvosolni. Az elkészülő nemzeti programot 

elölve a 

ublic), s 

Emberemlékezet óta teljességgel hiányzik a rehabilitációs szakemberképzés, emiatt úgyszólván 

ésre, az 

 elmúlt 

zajlanak, 

súlyos következménnyel járt. Az egészségügy, a munkaügy egyik leginkább ráfizetéses területévé vált 

hatékony 

minden rehabilitációs szakember autodidakta Magyarországon. Célzott szakemberképz

útkeresést célzó kutatásokra egyetlen fillért sem fordítottak központi alapokból az

évtizedekben. Így az ez irányú kutatások néhány szakember személyes passziója révén 

premanufaktúrális keretek között. A rendszer régóta esedékes radikális reformjának elmaradása több 

a rehabilitáció, amit pedig, amint a külföldi példák zöme mutatja, lehetne legalábbis költség

módon űzni. 

El kell indítani különféle rehabilitációs szakemberek: foglalkozási rehabilitációs t

rehabilitációs képességértékelő, rehabilitációs fejlesztő – mindezek lehetnek egy sza

foglalkozási rehabilitációs tanácsadó keretein belül is 

anácsadó, 

kma, a 

– középfokú képzését.  

 Alapvető fontosságú változtatandó szereplő a gazdaságban a rehabilitációs vállalkozó. Ha 

ni, akkor 

i 

valóban megéri majd – mint oly sok fejlett országban – rehabilitációs vállalkozásba fog

várhatóan megnövekszik az ezzel foglalkozó rehabilitációs ügynökségek száma. Ilyen gazdaság

egység szigorúan véve ma még nem létezik hazánkban. Ezek, a hozzájuk tartozó tréningközpontokkal 

lítás, ami 

az egyén szempontjából a legfontosabb. Magas színvonalú képességbecslő eljárásokkal

együtt magát a véráramot jelentik, itt zajlik az élet: a felmérés, az átképzés és a munkába ál

 és 

, képzett 

ecslése, 

vizsgálóműszerekkel, illetve képző és képességfejlesztő eljárásokkal, felszereléssel, gépekkel

személyzettel ellátott professzionális centrumok lennének ezek. Munkájukat a képességek felb
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fejlesztése, foglalkozási tanácsadás és tréning, pszichológiai és munkábaállító szolgáltatások, védett 

foglalkoztatás s az elhelyezkedés utáni nyomonkövetés alkotja. Profiljukba az átképzés, a 

munkahelyadaptálás kreatív megoldásai éppúgy beletartoznak, mint a fogyatékos háziasszonyok 

számára szervezett házimunkakurzusok, sőt egy- egy súlyosabb sérülés után az otthoni élet 

legalapvetőbb fogásainak újraelsajátítása. Az ehhez szükséges szakemberek képzéséről természetesen 

gondoskodni kell. A szociális munkásokkal, specializált nörszökkel, a foglalkozási rehabilitációs 

fejlesztő 

s vihető 

itól nem 

nemcsak 

vetkezett 

n adódó 

lehetőségek mellett új törésvonalak, a kiterjesztett jogokkal párhuzamosan eddig ismeretlen 

ásával az 

n kinyíló ajtók lassan bezáródtak, az új törésvonalak elmélyültek. A társadalmi terhek és 

azonban, 

okkal és 

gyenesen 

zdasági, 

kevésbé 

 A társadalmi kirekesztődés újrafogalmazza a kérdéseket és az adandó válaszokat a szegénység 

zottsága, 

dés nem 

 mint a 

lódik az 

).16 

oz, hogy 

isztán látni finanszírozási kérdésekben. Még nehezebben működik az egyes 

tanácsadókkal, gyógytornászokkal, pszichológusokkal és a képességbecslő és –

szakemberekkel még távolról sem teljes a lista. De a rehabilitáció gazdaságossá télteke nem i

véghez extra költségek nélkül.” 

 A rendszerváltozás két évtized után- az államszocializmus négy évtizedének hatása

mentesen- már nagyjából körvonalazódni látszanak a létrejött új társadalom kontúrjai, 

Magyarországon, de általában Közép-Kelet-Európában is. A köz- és a magánszférában bekö

hirtelen változások a társadalmi struktúra teljes átalakulását eredményezték: az újonna

küzdelmek és kiszolgáltatottságok jelentek meg. Az új társadalmi struktúra konszolidálód

átmenet sorá

veszteségek, valamint az előnyök és hátrányok is manifesztálódtak. Fontos hangsúlyozni 

hogy a különböző társadalmi csoportok eltérő mértékben rendelkeztek azokkal a kapacitás

készségekkel, amelyek az újhoz történő alkalmazkodást lehetővé tennék. Ennek e

következményeként- bár az átmenet minden társadalmi csoport számára jelentős ga

társadalmi és pszichológiai terhet jelentett- a terhek halmozottan jelentkeztek néhány többé- 

jól körülírható, kiszolgáltatott csoportnál. 

és a depriváció kérdéskörében. Az anyagi javak hiánya helyett a társadalmi részvétel korláto

az egyének helyett a lokalitás és a közösség áll középpontban. A társadalmi kirekesztő

kimenetként, hanem folyamatként határozódik meg, s ez dinamikusabb megközelítés,

szegénység klasszikus értelmezése. A társadalmi kirekesztődés ezáltal sokkal inkább kapcso

autonómia hiányához, a hatalomnélküliséghez és a társadalmi részvétel hiányhoz (Room, 1991

 A forráselosztások jelenlegi rendszere „megfelelően” átláthatatlan, és homályos ahh

pontosan ne lehessen t

kötelezettségek számon kérhetősége, nem teljes függetlenül a finanszírozási rendszer 

átláthatatlanságától.  

                                                 
16 Zászkaliczky Péter, Verdes Tamás (2004): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. Eötvös Lóránd Tudomány
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest 
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 Mindez azonban csak látszólag a problémák igazi oka. Az átláthatatlan viszonyokhoz- 

véleményem szerint- valóságos érdekek fűződnek, hiszen egy ilyen helyzetben minden érintett fél 

sikerrel kommunikálhatja saját erőfeszítéseit anélkül, hogy egy világosan átlátható rendszerben 

pontosan számon lehetne kérni. 

 Azt nem gondolom, hogy nincs fejlődés. A szociális szolgáltatások köre évről évre bővül, és 

közülük számos igen korszerű ellátási formát képvisel. Ugyanakkor a kiépülés tempója 

 mi még 

élkül az 

özösségi 

em.17 

zolgáló 

glevőket 

- „rásegítő” programokat indít annak érdekében, hogy a törvényben meghatározott jogokkal élni 

tudjon minden állampolgár, és eltűnjenek a többszörös vagy tartós megkülönböztetés 

alapján 

kurzusok számára 

szédével, 

is közvetve hozzájárul az előítéletek, sztereotípiák 

sához).18 

kkel a 

et igyekezett csökkenteni a jólét növelése érdekében, ez volt a „ harmadik út” 

zoknak, 

8a, i. o.). A 

 (Lister 

emelni a 

kétségbeejtően lassú. 14 év alatt egy intézményrendszer első reformját kellene megélnünk,

létrehozásért küzdünk. Attól tartok, hogy valódi politikai akarat és hazai ráfordítások n

ellátórendszer kiépülése újabb 14 év múltán sem fejeződik be, még EU- csatlakozással járó k

forrásokkal s

Az állam mint a közpolitika legfontosabb alakítójának felelőssége: 

- nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően és saját, a közjó előmozdítását s

elképzelései alapján jogszabályokat hoz az esélyegyenlőség megteremtése érdekében 

- intézményeket létesít az esélyegyenlőség megvalósítása céljából, illetve a me

alkalmasabbá teszi e politikák érvényesítésére 

gyakorlatai a társadalomból 

- a törvények és programok végrehajtása és értékelése során szerzett tapasztalatai 

újszerű, távlatos gondolatokat fogalmaz meg a politikai és közpolitikai dis

- mintát mutat a magánszféra szereplői számára a saját eljárásaival, közbe

magatartásformáival (vagy

meggyengüléséhez, és e képen az emberi jogokat sértő tradíciók és szokások átalakulá

 Újabb jó példa: (Egyesült Királyság) 

 Az Új Munkáspárt kormányra kerülve egy sor intézkedést hozott, melye

munkanélküliség

meghatározó eleme – „újjáépíteni a rendszert a munka és a biztonság körül. Munkát minda

akik képesek dolgozni; biztosítást mindazoknak, akik nem képesek erre” (Blair 199

program a foglakoztatás és a beillesztés közötti kapcsolatot tekintette a központi kérdésnek

1998; 2000). 

 „A kormány célja foglakoztatási lehetőséget nyújtani mindenki számára – ez a teljes 

foglakoztatás új meghatározását jelenti… A növekvő munkaerő-piaci  részvétel fogja 

                                                 
17 Simonyi Ágnes (2004): Jóléti politika a munkahelyeken és a munkaadók társadalmi felelőssége. In:Esély Társad
szociálpolitikai folyóirat. 15. évf. 1. sz. 27- 28. 
18 Zentai Violetta (2003): Amit az állam megtehet az esélyegyenlőség érdekében- különös tekintettel a nők helyz
esély a Társadalom- és szociálpolitikai folyóirat. 14. évfolyam 4.sz. 92-94 

alom- és 

etére. 
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gazdaság növekedési potenciálját, ez fogja csökkenteni a szegénységet és kirekesztést, aminek 

gyakran a munkanélküliség a legfőbb oka.” (HM Treasury 2000, 4. fejezet, Bevezetés)…A 

beillesztésnek a „foglalkoztatottságon keresztül megvalósuló jólétre” alapozott programja több 

módon viszonyul ehhez a problémához. A „foglalkoztatottság akadályainak” leküzdésére 

összpontosítva igyekeznek a munkanélküliségi csapdát enyhíteni és a „munkát kifizetődővé tenni”. 

Mind a nemzeti minimálbér, mind a dolgozó családoknak biztosított adókedvezmény (Working 

lyasfajta 

gen sok 

ek már 

volt az 

 A jóléti pluralizmus, amely lehetővé tette a civil és nonprofit szervezetek szociális 

az egyes 

ta: civil 

 ellátást. 

ződés általánosan elterjedt 

gyakorlat, amely a civil szervezetek felismert szervezeti jellemzők kedvezőbb feltételeket jelentenek a 

llátás számára, nem ritkán olcsóbbá vagy hatékonyabbá téve az ellátást. Magyarországon a 

hallgattatható el, mint az önkormányzati intézmény, amelynek vezetése a helyi önkormányzat 

ozás,  a 

 lojalitás. 

szthatják 

ánt. 

n melyik 

ati szféra mesterségesen alacsony szinten tartott ellátási 

trollal, a 

űnhet, 

Families Tax Credit – WFTC) célja, hogy érdekeltté tegye a munkavállalókat az o

részmunkaidős, nem rendszeres és alacsony fizetésű állások elfoglalásában, melyekből i

található a szolgáltatási szektorban. A dolgozó családoknak szóló adókedvezményn

bevezetésének évében egymillió kérelmezője volt, és ezek között35 százalékkal magasabb 

egyedülálló szülők aránya, mint a korábbi családi adókedvezmények igénylői között.19 

 

 A hazai helyzet: 

szerepvállalását is, települések szerint különböző mértékű együttműködést eredményezett 

szektorok között. Erősen eltérő mértékben van jelen az úgynevezett kiszerződés gyakorla

szervezetek átveszik a helyi önkormányzat törvényi kötelezettségként rögzített helyi szociális

A finanszírozó és a szolgáltató ezáltal elválik. Nyugat-Európában a kiszer

szociális e

kiszerződést számtalan ok ellenösztönzi, illetve akadályozza: 

‐ Politikai megfontolások. A szolgáltatást átvállaló civil szervezet kevésbé irányítható, 

lekötelezettje. A tiltakozást – például a működési feltételek nehézségei, az alulfinanszír

fejlesztések hiánya miatt, az önkormányzati szféra belső köreiben tarthatja, ahol elvárható a

A hangnélküliség és az önkormányzati lojalitás helyett a civil szervezetek sokkal inkább vála

a tiltakozás nyilvános formáit: elkötelezettségük erősebb a kliensek, mint az önkormányzat ir

‐ Gazdasági megfontolások. Kérdés az is, hogy az adott rendszerlogikába

szervezeti forma az olcsóbb. Az önkormányz

szintjével, az alulfinanszírozottsággal, a kiadások feletti folyamatos és teljes körű kon

forráskivonással és a szociális normativák nem szociális célú felhasználásával szemben, úgy t

hogy nincs olcsóbb és kényelmesebb megoldás. 

                                                 
19 Bill Jordan (2003): „Kemény szeretet”- Szociális munka társadalmi kirekesztés és a „harmadik út”. esély a Tá
és szociálpolitikai folyóirat. 14. évfolyam 4.sz. 3-22 
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‐ Jogi megfontolások. Az esetleges ellátási hiányosságok, az ellátás esetleges 

elmulasztása törvényileg az önkormányzatot terhelik, hiszen az ellátási felelősség az önkormányzaté. 

Ezeket az ellenösztönzőket kizárólag a szakmaiság erősítése, a civil és önkormányzati szektor közötti 

kommunikáció és dialógus, valamint a szociális szféra erőteljesebb megjelenése a helyi döntéshozatali 

folyamatban küszöbölheti ki, vagy legalábbis csökkentheti. A civil kezdeményezések minden 

szférában, de a szociális területen különösen erősen kötődőnek az önkormányzati szférához, bár az 

űködés 

lönülésével 

lag nagy 

onsibility 

2001-ben 

erenciák, 

a k a témában. Az Uniónak az „Élet és munkahelyviták javítását szolgáló 

alapítványa” (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) több 

összefüggő foglalkoztatási felelősség megnyilvánulásairól. Az európai szakszervezetek is számos 

nkaadók, 

adalmi 

 

en kezelt 

rsadalmi 

llalkozók 

ilvánuló 

állami szféra is fontos környezete a civil szervezeteknek. Stratégiailag az együttm

elengedhetetlen, ez azonban az esetleges távolságok megnövekedésével, az érdekek elkü

meggyengülhet. Az együttműködés intézményesítése nagy előrelépést jelentene, s erre látható

igény is van a szociális szervezetek részéről.20 

 

 Végezetül egy aktuális „szlogen” a munkaadók régi és új társadalmi felelősségéről: 

 

 Az Európai Uniónak a munkaadók társadalmi felelősségével (a corpotate social resp

angol kifejezése rövidítéséből származó CSR betűszóval jelzett kérdéssel) foglalkozó, 

megjelent zöld könyve nagy nyilvánosságot kapott a tizenöt tagállamban. Kutatások, konf

műhelyviták zajlottak-zajl na

országra, köztük Magyarországra is kiterjedő vizsgálatot végzett a termelési struktúraváltással 

fórumon napirendre tűzték a témát. A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (ILO) mu

szakszervezetek, kutatók részvételével szervezett vállalati szerkezetváltással járó társ

felelősségről több mint száz esetet bemutató előadást megvitató nemzetközi konferenciát. A

munkaadók társadalmi felelőssége kapcsán két, egymással ugyan összefüggő, de elkülönült

problémakör körvonalazódik. Az egyik az a felelősség, amelyet saját munkavállalóink tá

biztonságának erősítése terén mutatnak a munkaadók. A másik típusa a vállalatok-vá

társadalmi felelősségének a társadalmi, kulturális, környezetvédelmi téren megny

elkötelezettsége.21 

   

 

 

A munka temérdek, más nem végzi el helyettünk! 

                                                 
20 Zászkaliczky Péter, Verdes Tamás (2004): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. Eötvös Lóránd Tudomán
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest 
21 Simonyi Ágnes (2004): Jóléti politika a munkahelyeken és a munkaadók társadalmi felelőssége. In:Esély Társa
szociálpolitikai folyóirat. 15. évf. 1. sz. 27- 28. 
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Melléklet:  
 

KÉDŐÍV 
 

TAMOP 1.4.1.-07/1 projektek esélyegyenlőségi hatásvizsgálata 
 
A kérdőív kizárólag statisztikai adatgyűjtési célt szolgál! A programot megvalósító szervezetek 

számára a válaszadás tartalma semmiféle következményt nem eredményezhet! A kérdőív 

anonim, az adatfeldolgozás során a válaszok feldolgozása személy-, és szervezet megjelölése 

nélkül történik. A kitöltött kérd ívek a feldolgozás után megsemmisítésre kerülnek! 

 

ő

I. Szervezetre vonatkozó kérdések 

 

…………………… 

2. Jogi forma? 

1. Mikor alakult a szervezet?  

…………………… 

3. Közhasznúsági fokozat? 

…………………… 

 

4. Melyek az alapító okirat elsődleges célkitűzései? 

 Hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci esélyeinek elősegítése 

 Fogyaték k javítása 

 Nemek közötti esélyegyenlőség 

 Roma sz rációja 

 Gyermek- és 

 Oktatás, képzés 

 Szociális

 Egyéb:…………………………… 

lában 

lők 

k, fiatalkorúak 

 Munkanélküliek 

kal élők életminőségéne

emélyek társadalmi integ

ifjúságvédelem 

 szolgáltatások nyújtása 

 

5. Kik tartoznak a szervezet elsődleges célcsoportjába? 

 Hátrányos helyzetűek álta

 Fogyatékkal é

 Nők 

 Romák 

 Gyermeke
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 Egyéb:…………………… 

6. Milyen területre terjed ki a szervezet működési szintje? 

 Helyi 

 Kistérségi 

 Megyei 

 Regionális 

s 

 

A szervezet mely engedélyekkel rendelkezik az alábbiak közül? 

 Szociális intézményen belüli foglalkoztatási engedély (Formája:…………………..) 

 Foglalkoztatási akkreditációs tanúsítvány (Tanúsítvány szintje:………………….  ) 

 Munkaerőpiaci-szolgáltatási engedély (Speciális módszertan:…………………….) 

 Felnőttképzési intézményi akkreditáció 

 Felnőttképzési program akkreditáció (pl……………………………………) 

 Szociális szolgáltatás nyújtása (…………………………………………………..) 

gedély: 

....... 

 

….. fő 

2009-ben: …………………fő 

 

  ……………fő, ebből nő:……………fő 

11. A szervezet bevételeinek alakulása? 

2009-ben: …………………M Ft 

einek száma? 

 ……………….. db. 

………………db. 

13. Foglalkoztatási projektek száma az elmúlt öt évben: 

 Országo

 Nemzetközi 

7. 

 Egyéb a program szempontjából fontos en

    …………………………………… 

 

8. A szervezet alkalmaz-e valamilyen minőségbiztosítási rendszert? 

 Nem 

 Igen 

   Ha igen akkor melyiket?            ........................................

 

9. A szervezet alkalmazásában állók száma?

2008-ban: ……………

10. Jelenlegi alkalmazottak, és megoszlásuk? 

2008-ban: ……………….. M Ft 

12. A szervezet futó projektj

2008-ban:

2009-ben: …

 

  ……………..db. 
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14. Fenntarthatóság? 

 A szervezet projektfüggő 

 A szervezet több lábon áll 

 

15. A szervezet irodája/ szolgáltatási helye akadálymentesített-e? 

 Nem 

 Igen- fizikai szinten akadálymentesített 

komplex módon akadálymentesített 

akadálymentesített-e? 

 Igen 

 

foglalkoztatási hálózatnak? 

 Igen 

or melyiknek?            ............................................... 

18. Van-e a szervezetnek munkatársa az alábbi kategóriák valamelyikéből? 

 Pályakezdő diplomás 

 Pályakezdő nem diplomás 

 Ápolási díjról visszatérő 

 Tartós munkanélküli 

 foglalkoztatott 

 Roma 

 Fogyatékkal élő 

zenvedélybeteg 

 gondozott 

an 

kült 

yéb hátrányos helyzetű 

 Rugalmas munkaidőben dolgozó 

 Részmunkaidőben foglalkoztatott 

 Távmunkában foglalkoztatott 

 Igen- 

 

16. A szervezet honlapja 

 Nem 

17. Szervezete tagja-e valamelyik 

 Nem 

   Ha igen akk

 

 Gyesről, Gyedről visszatérő 

 50 évnél idősebb határozatlan idejű munkaszerződéssel

 Megváltozott munkaképességű 

 S

 Állami

 Hajléktal

 Mene

 Eg

 Nő a vezetőségben 
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II. Projektre vonatkozó kérdések 

 

19. Végzett-e a projekt előtt hasonló alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást? 

 Nem 

 Igen 

   Ha igen akkor milyen forrásból?  ……………………. 

20. A projekt során alkalmaztak-e esélyegyenlőségi referenst, vagy esélyegyenlőségi megbízottat? 

   Ha igen akkor milyen státusban?  ……………………. 

 

pzésben? 

 Nem 

   Ha igen akkor ki tartotta?  

 

22. Készített-e a szervezet esélyegyenlőségi tervet? 

 Igen   

emély,  

     vagy belső munkatárs  

      

k be külső szakértőt a projekt során? 

 Nem volt bevonásra szükség 

ő szakértők: 

……………………………………………………………… 

24. Milyen célcsoportot vontak be a projekt során? 

 Pályakezdő diplomások 

jról visszatérők 

dősebbek 

pességűek 

 

 Nem 

 Igen 

21. Részesült-e projektmenedzsment esélyegyenlőségi ké

 Igen 

 
 Nem 

  Ha igen akkor a készítője külső sz

23. Milyen feladatra vonta

 A következő feladatokat látták el küls

………………………………………

 Pályakezdő nem diplomások 

 Gyesről, Gyedről visszatérők 

 Ápolási dí

 Tartós munkanélküliek 

 50 évnél i

 Nők 

 Romák 

 Fogyatékkal élők 

 Megváltozott munkaké
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 Szenvedélybetegek 

 Állami gondozottak 

 Hajléktalanok 

 Menekültek 

 Egyéb hátrányos helyzetűek, éspedig: ……………………………… 

 

ortot, vagy annak képviselőit bevonta-e a projekt tervezésébe, vagy döntés-előkészítési 

musába? 

 Igen 

 Nem 

 

 Nem 

  Ha igen akkor miben látja ennek okát?            ....................................................... 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

27. Tapasztalt-e ellenérdekeltséget a bevont célcsoportnál? 

 Igen 

   Ha igen akkor miben látja ennek okát?            ....................................................... 

……………………………………………………………………………………………………… 

28. Hogyan tudta elérni, projektbe bevonni hatékonyan a célcsoportot? 

 Honlap 

 Szórólap 

 DM kampány 

 Önkormányzati nyilvántartás 

 Meglévő saját adatbázis 

 Egyéb: ……………………………………………. 

29. Összesen hány főt vont be a projektbe? 

25. A célcsop

mechaniz

26. Tapasztalt-e érdektelenséget a bevont célcsoportnál? 

 Igen 

 

 
 Nem 

 

 

 Újsághirdetés 

 Rádió, Tv  

 Plakát 

 Munkaügyi Központ közvetítése 

 Partnerszervezetek bevonása 
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…………fő 

30. Összesen hányt főt vont be képzésbe? 

…………fő 

 

31. Milyen fokú volt a célcsoport lemorzsolódása a képzés során? 

………… % 

 

ktattak a projekt során? 

…………………………… ………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

33. Önök szerint mi volt a célcsoport leginkább motiváló tényezője ahhoz, hogy a projekt által 

nyújtott lehetőségekkel éljen? 

lsajátítása 

 Megélhetési támogatás a projekt alatt 

 

 Egyéb:…………………………………….. 

élcsoport munkavállalását leginkább akadályozó tényezők? 

elelő képzettség 

Fogyatékosság 

 Beteg hozzátartozó gondozása 

kfelügyelet hiánya  

 Oktatási, nevelési intézmények hiánya 

 Tartós munkanélküliségi életforma megszokása 

 Információk hiánya (pl. munkalehetőség) 

Egyéb: …………………………….. 

 

n alternatív-munkaerőpiaci modellt alkalmaz? 

32. Milyen szakmákat o

………………

 

 Piacképes szakma e

 Potenciális munkalehetőség 

 Közösségben levés 

Más juttatáshoz való hozzáférés 

 

34. Melyek a c

 Nem megf

 Kor 

 Nem 

 

 Etnikai hovatartozás 

 Mélyszegénység 

 Szenvedélybetegség 

 Utazási nehézség a munkába járás során 

 Gyerme

 

35. Milye

 Saját fejlesztés, adaptáció 



 
52 

 Ismert modell, éspedig: ………………………………….. 

36. A projekt során összesen hány munkáltatót keresett fel? 

………………db. 

 

37. Önök milyen szolgáltatásokat nyújtanak munkáltatóknak? 

 Munkaerő közvetítése 

jtása 

 Esélyeg e 

 Rehabilitációs terv készítése 

 Akkreditációs eljárás dokumentációjának összeállítása 

gonómiai tanácsadás 

Munka-, és balesetvédelmi tanácsadás 

zés 

rti munkaerő betanítása 

……………………. 

nkáltatók részéről a célcsoport vonatkozásában? 

 Nem 

 Igen 

akkor miben látja ennek okát?            .......................................................  

……………………………………………………………… 

Tapasztalt-e érdektelenséget a megkeresett munkáltatóknál? 

 Nem 

   Ha igen akkor miben látja ennek okát?            ....................................................... 

 

40. Összesen hány munkáltatónál sikerült célcsoporti tagot elhelyeznie? 

ő 

 

42. Milyen fokú volt a célcsoport lemorzsolódása a foglalkoztatás során? 

 Munkakör elemzése 

 Támogatásokról ionformáció nyú

yenlőségi terv készítés

 Akadály-mentesítési tanácsadás 

 Er

 

 Jogi tanácsadás 

 Kockázatelem

 Célcsopo

 Munkatársak felkészítése a befogadásra 

Utókövetés  

 Egyéb: ………

 

38. Tapasztalt-e fenntartást a mu

   Ha igen 

………………………………………

39. 

 Igen 

 

………………db. 

 

41. Összesen hány célcsoporti tagot helyezett munkába? 

…………f
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………… % 

 

43. Önök tapasztalata szerint a munkaadók részéről milyen motivációs tényezők játszanak közre a 

projekt által kiközvetített hátrányos helyzetű munkaerő foglalkoztatása során? 

 Célcsoport bértámogatási lehetősége 

 Beruházási támogatások lehetősége 

 Adekvátan rő 

 Alacsony bérigény /olcsó munkaerő 

ós hozzájárulás 

rvezet szakmai háttértámogatása 

adalomtudatos szerepvállalása 

……………………………………… 

t mit jelentett a célcsoport részére a projekt? 

hez jutás 

as kapcsolatok fejlődése 

s erősödése 

 Egyéb: ………………………….. 

n típusú együttműködések jellemezték a működést? 

unka 

i partnerség 

zók 

i együttműködések 

………………………. 

lakított ki munkakapcsolatot? 

 Önkormányzat 

 Munkaügyi Központ 

 Munkaerő-piaci szolgáltatók 

ádsegítő Szolgálat 

adói kamarák 

 képzett munkae

 Stabil munkaerő / alacsony fluktuáció 

 Megbízható munkaerő 

 Jogszabályi előírásnak való megfelelés 

 Magas rehabilitáci

 Közreműködő sze

 A cég társ

 Egyéb: ……………

 

44. Önök szerin

 Rendszeres jövedelem

Állandó tevékenység   

 Közösségi, társ

 Önbecsülés növekedése 

 Családi, közösségi státu

 Alapprobléma megoldása, áthidalása 

 

45. A projekt során milye

 Hálózati m

 Konzorcium

 Beszállítók, alvállalko

 Eset

 Egyéb: …………

 

46.  A projekt során kikkel a

 Kistérségi Társulás 

 Csal

 Munka
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 Oktatási, képzési intézmények 

 Szociális szolgáltatók 

 Munkáltatók 

 Civil szervezetek 

 Egyházi szervezetek 

 

b problémának a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása területén? 

gszabályi környezet 

 Finanszírozás struktúrája 

 Társadalmi szemlélet 

 Politika érzéketlensége 

dszerben 

 Stratégia hiánya 

yéb: ………………… 

utassa be röviden az Önök által alkalmazott jó gyakorlatot az esélyegyenlőség 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

49. Készült-e, vagy fog-e készülni módszertani leírás a projekt során alkalmazott modell, vagy jó 

 Igen 

…… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

47. Mit tart a legnagyob

 Jo

 Káosz a döntéshozatali ren

 Gazdasági válság 

 Eg

 

48. Kérem, m

területén: 

………………………

………………

…………………

 

gyakorlat bemutatásáról? 

 Nem 

 

50. Mi az Önök szervezetének jövőképe a projekt után? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 
 


