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Munkahelyi esélyegyenlőség – vállalati felelősségvállalás
Az mtd Tanácsadói Közösség II. országos benchmarkfelmérésének eredményei (2. rész)

Előzmények

Az mtd Tanácsadói Közösség 2010 elején – 
immár másodszor – szervezett kutatást a 
munkahelyi esélyegyenlőségről és a vállala-
ti felelősségvállalásról. A kutatás három fő 
célt tűzött ki maga elé. Egyrészt körképet 
adni arról, hogy 2010-ben mi jellemzi Ma-
gyarországon a munkahelyi esélyegyenlő-
ség és a vállalati felelősségvállalás gyakorla-
tát. Másodsorban felmérni, hogy milyen vál-
tozások mentek végbe az első felmérés óta 
eltelt időszakban – 2008 és 2010 között – 
ezen a területen, illetve melyek a legfonto-
sabb trendek, amelyek a munkahelyi esély-
egyenlőséget és vállalati felelősségvállalást 
ebben a két évben alakították. Harmadrészt 
a megváltozott munkaképességű szemé-
lyek foglalkoztatásának alakulását járták 
körbe. Az országos benchmarkkutatáshoz 
az mtd Tanácsadói Közösség az online kér-
dőíves módszert választotta, a mintában 
418 szervezet adatai szerepelnek.

II. Trendek a munkahelyi esélyegyenlő-
ségben és a vállalati felelősségvállalásban 
2008 és 2010 között

A második rész fő kérdése volt, hogy válto-
zott-e a munkahelyi esélyegyenlőség és fe-
lelősségvállalás gyakorlata, szintje a 2008 és 
2010 között eltelt időszakban Magyarorszá-
gon, és ha igen, akkor miként.

Átfogóan vizsgálva az esélyegyenlőség 
indítékait, megállapítottuk, hogy a szerveze-
tek tudatosabbá váltak, és jelenleg szignifi-
kánsan fontosabbnak tartják az egyenlő bá-
násmód törvényének való megfelelést. 
2008-hoz képest általában azok az indítékok 
szerepeltek 2010-ben nagyobb gyakoriság-
gal, amelyek a szervezetek külső tényezők-
höz, külső környezethez való nagyobb alkal-
mazkodását mutatják. Így hangsúlyosabban 
szerepelt az is, hogy az Európai Unió gyakor-
latát kívánják követni, valamint hogy állami 
támogatáshoz szeretnének jutni. Szintén a 
külső környezethez való alkalmazkodást 
mutatja az a tény is, hogy a 2008-ban az 
egyik legritkább indíték, nevezetesen az, 
hogy „szívesen foglalkoztatnának fogyaték-
kal élő embereket”, 2010-re a válaszadó szer-
vezetek több mint negyedénél megjelent. 

A 2010-es II. országos benchmarkfelmérés 
egyik fontos kérdése volt, hogy az eltelt 
másfél-két évben a szervezetek sokszínűb-
bekké váltak-e Magyarországon, vagy sem. 

A vizsgált időszak rövid volt a radikális át-
rendeződéshez, azonban fontos megje-
gyezni, hogy egyértelműen vannak nyerte-
sei és vesztesei a hátrányos helyzetű cso-
portok körében ennek az eltelt két évnek. 
A nyertesek között tarthatjuk számon a 
megváltozott munkaképességű és a fogya-
tékkal élő személyeket. A 2010-es év leglát-
ványosabb hozadéka, hogy majdnem dup-
lájára nőtt (17-ről 32 százalékra) a megválto-
zott munkaképességű személyeket és más-
félszeresére (15-ről 23 százalékra) nőtt a fo-
gyatékkal élő embereket foglalkoztató 
szervezetek aránya. Ez a változás egyértel-
műen összefüggésbe hozható a rehabilitá-
ciós hozzájárulás mértékének drasztikus nö-
vekedésével. A két évvel ezelőtti 
helyzethez képest relatíve rosz-
szabb pozíciói lettek, vagyis az 
eltelt időszak „veszteseiként” te-
kinthetünk kisebb mértékben a 
pályakezdőkre, a nőkre, a romák-
ra és az eltérő nemzetiségűekre. 
A 2008-ban legritkábban alkal-
mazott eltérő szexuális orientá-
ciójúak és egyéb etnikai kisebb-
ségek pozíciói a kutatás adatai 
szerint tovább romlottak. 

Az mtd Tanácsadói Közösség 
annak a véleményének ad han-
got, hogy a szervezetek többsé-
ge 2010-ben, csakúgy, mint 
2008-ban, csupán a demográfiai 
sokszínűséget valósította meg, vagyis a 
nem, az életkor és a családi háttér alapján 
tekinthetők sokszínűnek. A foglalkoztatot-
tak etnikai hovatartozása, nemzetisége, 
megváltozott munkaképessége, fogyaté-
kossága, eltérő szexuális orientációja, kistér-
ségi lakóhelye alapján csak a szervezetek 
„kisebbsége” nevezhető sokszínűnek. 

A 2008 és 2010 között eltelt időszakra ál-
talában véve az esélyegyenlőségi politika in-
tézményesültségének erősödése jellemző.
• 2010-re kevesebb mint egyharmadra 

csökkent azon szervezetek aránya, ame-
lyek egyetlen formális esélyegyenlőségi 
intézkedéssel sem rendelkeztek.

• Az intézményesültséget mutató esély-
egyenlőségi intézkedések átlagos száma 
is némileg megemelkedett 2010-re, és 
elérte a hármat.

• A legnagyobb előrehaladást az esély-
egyenlőségi gyakorlat monitorozása terén 
látjuk. Itt több mint kétszeresére emelke-

dett az ezzel foglalkozó szervezetek ará-
nya, ám még a jelentős javulással is csak a 
szervezetek egytizede fordít figyelmet erre 
a fontos feladatra, tehát további fejleszté-
sekre van szükség ezen a vonalon.

• A másik nagy előretörés az esélyegyenlő-
ségi tervek készítése terén figyelhető 
meg. Két év alatt megduplázódott azon 
szervezetek aránya, amelyek elkészítet-
ték esélyegyenlőségi tervüket. 2010-re 
már a szervezetek több mint egyötöde 
rendelkezett esélyegyenlőségi tervvel a 
korábbi egytizedes arányhoz képest.

• A harmadik jelentős változás az esély-
egyenlőség intézményesültségében, 
hogy a szervezetek jóval aktívabban épí-

tenek ki kapcsolatokat a civil szervezetek-
kel, mint 2008-ban. 2010-ben a szerveze-
tek egyharmada jelezte, hogy van kapcso-
lata civil szervezettel, ami duplája a koráb-
bi, 2008-as kutatási eredménynek. 

• Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet arra 
is, hogy miközben a szervezetek növek-
vő hányada készít immár esélyegyenlő-
ségi tervet, elenyésző azon szervezetek 
aránya, amelyek saját bevallásuk alapján 
rendelkeznek esélyegyenlőségi stratégi-
ával, sokszínűségi politikával, a feladatok 
ellátásáért felelős referenssel vagy esély-
egyenlőségi munkacsoporttal. Ezeken az 
utóbb felsorolt területeken nem történt 
szignifikáns előrelépés a 2010-es adatok 
szerint, és ez feltétlenül a belső ellent-
mondásokra hívja fel a figyelmet.

2008 és 2010 között alapvetően azonos 
maradt a struktúrája a munkáltatói szerve-
zetek által nyújtott, az esélyegyenlőséget is 
javító intézkedéseknek és juttatásoknak. 

A sokszínűségi index és a szervezet mérete 2008–2010
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• Csakúgy, mint 2008-ban, 2010-ben is az 
egészségügyi szűrővizsgálatok, a családi 
programok szervezése, valamint a GYED-
en/GYES-en lévő kismamákkal való kap-
csolattartás volt a leggyakoribb intézke-
dés és juttatási forma. Ezen belül az 
egészségügyi szűrővizsgálatok szolgálta-
tása a kutatás eredményei szerint tovább 
bővült a munkáltatók körében, ami arra 
enged következtetni, hogy nő az egész-
ségtudatos munkahelyek aránya Ma-
gyarországon.

• A második terület a munkahelyek aka-
dálymentesítése, ahol érzékelhető javu-
lás történt a vizsgált időszakban. 2010-re 
az akadálymentesített munkahelyek ará-
nya 25 százalékra nőtt a 2008-as 17 száza-
lékhoz képest. A folyamat értelemszerű-
en kapcsolódik a megváltozott munkaké-
pességű személyek foglalkoztatásával 
összefüggő jogszabályi változásokhoz.

• Nem történt előretörés a munkáltatók 
gyermekfelügyelettel kapcsolatos maga-
tartásában. Csak az esélyegyenlőség és 
sokszínűség iránt legelkötelezettebb 
munkáltatók biztosítanak erőforrásokat 
a nyári gyermektáboroztatás, a munka-
helyi bölcsődei vagy óvodai férőhelyekre 
vagy egy külön helyiség kialakítására a 
zavartalan szoptatásra, pihenésre.

A 2008-ban kifejlesztett esélyegyenlőségi 
és sokszínűségi indexet felhasználtuk a 
2008-as és 2010-es benchmarkfelmérés 
adatainak összehasonlítására. A kutatások 
érdekessége, hogy 2008-ban és 2010-ben 
az elért legkisebb érték egyaránt 0, a leg-
magasabb pontszám pedig 88 volt a 100 
pontos esélyegyenlőségi és sokszínűségi 
indexen. A minta egészére jellemző átlag-

érték megközelítőleg azonos maradt a 
vizsgált két évben: 2008-ban 24, 2010-ben 
25 pont volt. Tehát a szervezetek átlagosan 
az elérhető pontszámok negyedét érték el 
mindkét vizsgálati időszakban. 

A kutatás adatai azt mutatják, hogy a CSR-
tevékenységek többségének előfordulási 
gyakorisága csökkent 2008 és 2010 között. 
Leglátványosabban a szervezetek szpon-
zorációs és adományozási hajlandósága 
esett vissza ezekben az években több mint 
egyharmaddal. Érdekes módon éppen a ke-
vésbé gyakori CSR-tevékenységek tartották 
meg korábbi előfordulási arányukat, illetve 
kismértékű növekedést is megfigyelhetünk 
például a korrupció elleni küzdelem, az ön-
kéntes munkavégzés, a fenntartható fejlődés 
előmozdítása, a fair trade esetén. A szerveze-
tek a költségesebb CSR-tevékenységeket 
visszaszorították, ami minden bizonnyal a 
gazdasági válság rovására írható. Másfelől bi-
zakodásra adhat okot, hogy 2008-hoz hason-
lóan, a szervezetek fele tervezi a jövőben 
társadalmi szerepvállalásának bővítését. 
A 2008-as és 2010-es évben regisztrált CSR-
tevékenységek száma egyértelműen meg-
erősíti a korábban tárgyalt tendenciát a CSR 
2010-es visszaeséséről. Szintén a CSR-tevé-
kenység átlagos színvonalának visszaesését 
jelzi, hogy a kutatásban készített CSR-index, 
amelynek legkisebb értéke 0, és legnagyobb 
értéke 100, a 2008-as 25 pontos átlagos ér-
tékről 2010-ben 21 pontra esett vissza. Azon-
ban amikor azt vizsgáltuk, hogyan oszlanak 
meg a szervezetek az említett CSR-
tevékenységeik szerint, akkor világossá vált, 
hogy a CSR-tevékenységek visszaesése nem 
kizárólagos tendencia, hanem a szervezetek 
polarizálódását figyelhetjük meg ebben a 
vonatkozásban. 

Összegezve a 2010-es országos bench-
markfelmérés eredményeit, pozitívumként 
értékelhetjük, hogy a gazdasági válság idő-
szakában nem romlott a munkáltatók mun-
kahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos te-
vékenységének átlagos színvonala. A legna-
gyobb előrelépést az esélyegyenlőség 
intézményesültségi folyamatában figyeltük 
meg, valamint a foglalkoztatottak sokszínű-
ségével kapcsolatban, kiváltképp a megvál-
tozott munkaképességű és azon belül a fo-
gyatékkal élő személyek nagyobb arányú 
bevonásával a foglalkoztatásba.

A kiadványért forduljon az mtd tanácsadó 
munkatársaihoz a következő címen: info@
mtdtanacsado.hu. A cikk befejező része a Lé-
pések következő számában olvasható.

Tardos Katalin / mtd Tanácsadói Közösség

(Folytatás a 13. oldalról)
A szállított hulladék pontos mennyiségé-

nek meghatározása egy harmadik – a szállí-
tási útvonal mentén elhelyezkedő – cég se-
gítségével valósult meg. Ezzel elmondható, 
hogy a szinergia létrejöttében három válla-
lat működik közre.

Az ipari szimbiózis módszere számtalan 
lehetőséget biztosít az anyaggazdálkodás 
fenntarthatóbbá tételére üzleti hálózatok 
létrehozása által. Egy ilyen hálózat akkor le-
het gördülékeny, gazdaságos és környezeti-
leg is előnyös, ha kellően sűrű, tehát nagy 
partneri körrel, hatalmas adatbázissal, pon-
tos adatokkal működik. Ezt az átláthatósá-
got a NISP-et kiszolgáló, IFKA által kezelt 
program biztosítja, amely tartalmaz egy ke-
reső-adatbázist is, ahol a feltárt anyagokat 
folyamatosan rögzítik. 

Az ipari szimbiózis kiváló eszköz az inno-
vatív hulladékgazdálkodási módszerek el-
terjesztésére. Fontos pozitív hatása továb-
bá, hogy megtakarítási, költségcsökkentési 
lehetőséget teremt a vállalkozások számára, 
ez pedig a módszerek piaci fogadtatását je-
lentős mértékben javítja. A NISP segítségé-
vel a kedvezőbb környezeti kibocsátások 
(és a nulla hulladék célkitűzés) a versenyké-
pesség fokozódásával együtt érhetők el.  

Brányi Zoltán / Iparfejlesztési 
Közalapítvány
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