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... a fenntarthatóság felé
Lépések... Kutatás

Munkahelyi esélyegyenlőség – vállalati
felelősségvállalás

Az mtd Tanácsadói Közösség II. Országos benchmarkfelmérésének eredményei (3. rész)

Az mtd Tanácsadói Közösség által 
2010-ben szervezett, a munkahelyi esély-
egyenlőségről és vállalati felelősségválla-
lásról szóló II. Országos benchmark kuta-
tásának fókusztémája a megváltozott 
munkaképességű személyek foglalkozta-
tásának alakulása volt. Ebben a tanul-
mányban a munkahelyi esélyegyenlőség-
ről készült kutatásnak a megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatására vo-
natkozó fejezetét adjuk közre, az elemzést 
321 szervezet adatai alapján végeztük.

A megváltozott munkaképességű sze-
mélyek foglalkoztatási esélyeivel kapcsolat-
ban megállapítottuk, hogy: 
•	 a leggyakrabban a 40–49%-

os, valamint az 50–79%-os 
egészségkárosodással ren-
delkező személyeket alkal-
mazzák a szervezetek, 

•	 a hagyományos fogyatékos-
sággal élők csoportjai közül a 
mozgássérült személyeknek 
van legnagyobb esélye, hogy 
foglalkoztatási lehetőséghez 
jutnak, 

•	 az értelmi fogyatékos embe-
reknek van a legkevesebb ki-
látásuk arra, hogy elhelyez-
kedjenek, 

•	 a szervezetek közel negyede 
egyáltalán nem foglalkozta-
tott megváltozott munkaképességű sze-
mélyt Magyarországon 2010-ben, 

•	 a szervezetek közel fele foglalkoztat 
megváltozott munkaképességű sze-
mélyt, de a kötelező 5%-os szintnél keve-
sebbet, 

•	 összességében a szervezetek több mint 
kétharmada a kötelező foglalkoztatási 
szintnél, vagyis 5 százaléknál alacso-
nyabb arányban foglalkoztat megválto-
zott munkaképességű személyeket, 

•	 a szervezetek három tizede viszont telje-
síti a kötelező foglalkoztatási kvótát, illet-
ve annál magasabb szintet,

•	 annak ellenére, hogy az adataink szerint 
a szervezetek kétharmadának kell 
2010-ben is rehabilitációs hozzájárulást 
fizetnie, mégis a szervezetek egy jelentős 
részénél, közel kétötödénél az elmúlt öt 
évben emelkedett a megváltozott mun-

kaképességű személyek foglalkoztatási 
aránya, 

•	 a javulás ellenére a legtipikusabb tenden-
cia azonban, hogy a szervezeteknél nem 
változott, vagyis stagnált a megváltozott 
munkaképességű személyek száma, 

•	 a szervezetek egytizedénél az elmúlt öt 
évben még csökkent is a foglalkoztatott 
megváltozott munkaképességű embe-
rek aránya, 

•	 a kutatásban részt vevő szervezetek több 
mint fele úgy nyilatkozott, hogy a jövőben 
emelni kívánja a megváltozott munkaké-
pességűek arányát a szervezeten belül. 

A válaszadó szervezetek több mint kétötö-
de jelezte a kutatásban, hogy a rehabilitáci-
ós hozzájárulás mértékének 2010-es növe-
kedése befolyásolta politikáját a megválto-
zott munkaképességű személyek foglalkoz-
tatásával kapcsolatban. 
•	 A szervezetek elsősorban tájékozódtak a 

megváltozott munkaképességű embe-
rek foglalkoztatási lehetőségeiről a reha-
bilitációs hozzájárulás radikális emelése 
következtében, illetve a csoport foglal-
koztatásához kapcsolódó pályázatokról. 

•	 A szervezetek egyötöde-egynegyede há-
zon belül felmérte, hogy hol alkalmazha-
tók megváltozott munkaképességű sze-
mélyek, valamint célzottan elkezdett eh-
hez a csoporthoz tartozó embereket tobo-
rozni, amely tevékenységhez a vállalatok a 
megváltozott munkaképességűek civil 
szervezeteivel vették fel a kapcsolatot. 

•	 A külső toborzás mellett a másik viszony-
lag gyakori (19%) megoldás volt, hogy a 
szervezetek házon belül felmérték alkal-
mazottaik egészségi állapotát annak ér-
dekében, hogy növelni tudják a nyilván-
tartott megváltozott munkaképességű 
emberek arányát. 

•	 Csak a szervezetek szűk körében volt jel-
lemző, hogy átgondolt és hosszú távú 
tervezésre utaló politikát és intézkedése-
ket vezettek be. 

•	 A szervezetek egytizedénél volt jellemző, 
hogy a szervezeti kultúraváltás kereteit 
készítették elő, illetve ehhez kapcsolódó-

an a megváltozott munkaké-
pességű személyek szervezeti 
integrálását elősegítő képzé-
seket vagy programokat szer-
veztek. 

•	 Szintén a ritka újonnan beve-
zetett gyakorlatok közé tarto-
zott, hogy munkatársak részé-
re rehabilitációs munkakört 
biztosítottak, vagy hogy az 
esélyegyenlőségi tervben ki-
emelt célcsoportként kezel-
ték volna a megváltozott 
munkaképességű dolgozókat 
az új rendelkezések hatására.

•	 A leggyakrabban használt 
HR-eszköz a megváltozott 
munkaképességű személyek

foglalkoztatása során a részmunkaidő 
biztosítása volt. 

•	 A szervezetek a megváltozott munka-
képességű személyek esetében sem 
használják gyakrabban a távmunka le-
hetőségét. Összesen a szervezetek 15 
százaléka számolt be arról, hogy hasz-
nál távmunkát a megváltozott munka-
képességűek foglalkoztatása során. 

A megváltozott munkaképességű sze-
mélyek foglalkoztatásának és integráció-
jának szervezeti értékelésére a kutatás 
során egy Vállalati foglalkozási rehabilitá-
ciós indexet hoztunk létre. Az index négy 
fő területből áll, amelyek összességében 
egyenlő súllyal szerepelnek: szervezeten 
belüli jelenlét, HR-politika, befogadó 
szervezet kiépítése, valamint a szervezeti 
innovációk. A minden szervezetre kiszá-
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molt Vállalati foglalkozási rehabilitációs 
index legkisebb értéke 0, a legmagasabb 
pontszám pedig 73 volt a 100 pontos ská-
lán. A minta egészére jellemző átlagérték 
23 pont volt. Tehát a szervezetek átlago-
san az elérhető pontszám közel negyedét 
érik el. Ha közelebbről megvizsgáljuk a 
Vállalati foglalkozási rehabilitációs inde-
xet, akkor láthatjuk, hogy 2010-ben a 
szervezetek átlagosan a befogadó szer-
vezet kiépítésében és a szervezeti inno-
vációk bevezetésében nyújtottak maga-
sabb teljesítményt a megváltozott mun-
kaképességű személyek foglalkoztatásá-
val kapcsolatban. 

A munkahelyi esélyegyenlőségről és 
vállalati felelősségvállalásról készült 

2010-es II. Országos 
benchmarkfelmérés 
keretében három in-
dex eredményét mu-
tattuk be: az Esély-
egyenlőségi és sokszí-
nűségi, a Vállalati fog-
lalkozási rehabilitáci-
ós, valamint a CSR- 
indexet. A kutatás zá-
rásaként azt vizsgál-
tuk, hogy van-e szigni-
fikáns korreláció a 
három index között, 
vagyis a szervezetek 
mennyire konziszten-
sen fejlesztik társadal-

mi teljesítményüknek 
ezt a három területét. 
A három index között 
szignifikáns pozitív 
kapcsolat található, 
azonban ezek eltérő 
erősségűek. 

 A kiadványért for-
duljon az mtd tanács-
adó munkatársaihoz a 
következő címen: info@
mtdtanacsado.hu.

Tardos Katalin / mtd 
Tanácsadói Közösség

Zöld Iroda-képzés 2.0 és Zöld Iroda Verseny 2012
Egyik csúcspontjához érkezett a KÖVET 
Egyesület által koordinált hároméves Euró-
pai Zöld Iroda Projekt, az EGO. A korábban (a 
Lépések 49. számában) bemutatott partne-
rek feladata, hogy a projekt keretében közö-
sen fejlesztett eszközöket kipróbálják és 
népszerűsítsék saját Zöld Iroda-menedzser-
képzésükön és Zöld Iroda Versenyükön.

Februárban hat ország tizenöt Zöld Iro-
da-szakértője utazott Budapestre, hogy fel-
készüljenek a program keretében megren-
dezésre kerülő Zöld Iroda-tréningekre és 
versenyre, valamint hogy összeállítsanak 
egy olyan oktatási csomagot, amelyet mind 
a hat országban használnak majd a prog-
ramban részt vevő szervezetek. Magyaror-
szágot a KÖVET Egyesület képviselte három 
szakértőjével a négynapos oktatáson.

A tréning fókusztémája a változáson ala-
puló felnőttoktatás alapjainak és eszközei-
nek bemutatása volt, ahol a résztvevők kö-
zösen összeállított rövid szekciók keretében 
ültették át az elméleti tudást a gyakorlatba, 
majd ezek elemzésével közösen találták 
meg a fejlesztési pontokat.

Az Európai Zöld Iroda Projekt keretében a 
következő tréninganyagok készülnek:

1. EGO (European Green Office) kézi-
könyv, amely négy fő témakör köré csopor-
tosítja a Zöld Iroda kialakításának menetét:
•	 menedzsmentszintű javaslatok (mit te-

het egy iroda szervezeti szinten);
•	 teljesítményszintű tippek (az iroda zöldí-

tését szolgáló fejlesztési, megtakarítási 
lehetőségek);

•	 mutatószámok (környezetiteljesítmény-
értékelés és ökológiai lábnyom terüle-
tenként);

•	 jó gyakorlatok (minden témakörben rö-
vid esettanulmány segítségével buzdít-
juk a témában kevésbé jártasakat az iro-
da zöldítésére).

2. Európában elsőként a projekt kereté-
ben készül egy egyedülálló Irodai Ökoló-
giai Lábnyom Kalkulátor, amelynek segít-
ségével az irodák mérni tudják környezeti 
terhelésüket, majd könnyen és egyszerű-
en állíthatnak fel különböző trendeket, 
amelyek mentén irodájuk halad. Az ered-
mények értékelésével megtalálhatják a 
fejlesztendő területeket, és nyomon kö-
vethetik irodájuk környezeti teljesítmé-
nyét. A kalkulátor nemcsak számol, de kü-
lönböző javaslatokat és tippeket is ad az 
egyes területek környezeti terhelésének 
csökkentésére.

3. Készül egy Zöld Iroda Távoktató Prog-
ram, amelynek segítségével azok az irodai 
munkatársak is interaktív módszerrel fej-
leszthetik környezettudatosságukat, akik 
nem vettek részt Zöld Iroda-képzésen. A 
program önmagában nem helyettesíti a 
kétnapos tréning tudásanyagát, mégis nagy 
segítség lehet a munkatársak bevonása, 
szemléletformálása során.

A hároméves projekt a félidejéhez ért, a 
termékek közel állnak a publikáláshoz. Már 
néhányan, akik a Zöld Iroda-menedzserkép-
zésen részt vettek, tesztelhették a tréning 
tananyagát és az Ökológiai Lábnyom Kalku-
látort. Egyikük véleménye így foglalja össze 
a képzésen szerzett tudás hasznosságát: 

„Köszönöm, hogy itt lehettem, nagyon so-
kat tanultam – elsősorban az egész folyamat 
struktúrájával kapcsolatban. Más projektek-
nél is hasznosítani fogom ezt a fajta gondo-
latmenetet, hiszen fontos a jó tervezés, a célok 
meghatározása, a mérés és a nyomon köve-
tés. Emellett pedig a kommunikáció is lénye-
ges eleme a programnak.”

Az Európai Zöld Iroda Projekt keretében ki-
fejlesztett eszközök nagy segítséget és tá-
maszt nyújtanak mindazok számára, akik iro-
dájukat környezet- és emberbarát szempon-
tok szerint kívánják fejleszteni, és eredményei-
ket számszerűen is szeretnék kimutatni.

Povodör Artúr / KÖVET

A KÖVET Egyesület 2012-ben hatodik 
alkalommal hirdeti meg a Zöld Iroda 
Versenyt, amelyen részt vehetnek kez-
dők és az irodai környezetvédelem te-
rületén jártasak is. Idén először a hazai 
díjazottak továbbjuthatnak az európai 
versenyre, ahol hat ország Zöld Irodái 

mérik össze teljesítményüket.


