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Mikor foglalkozott először esélyegyenlő-
ségi témákkal? Hogyan kapott helyet ez az 
életében? 
– Személyes tapasztalat indított el ezen 
az úton. Közel 20 éve foglalkozom HR-ta-
nácsadással, és munkám során gyakran ta-
lálkoztam elsősorban nőket, kisgyermekes 
anyákat érintő diszkriminatív munkaerő-pi-
aci szituációkkal. Az első reakcióm az volt, 
hogy én is anya vagyok, a 3 gyermekem (ma 
már 4) mellett szinte esélyem sem lenne 
alkalmazottként elhelyezkedni. Társadalmi 
szinten is különösen igazságtalannak tartot-
tam azt a tényt, miszerint a nők és sokszor 
a családjuk is a gyermekvállalást követően 
munka, azaz rendszeres, korrekt 
jövedelem hiányában teljesen 
kiszolgáltatottá válhatnak. Hogy 
erre megoldást találjak, sok-sok 
szakértővel konzultálva, 2008-
ban elindítottam az első bench-
mark kutatásunkat, és a mun-
kahelyi esélyegyenlőség terén 
gyakorlott szakértőket tömörítő 
mtd Tanácsadói Közösséget. 
Nem kisebb célt tűztem ki ma-
gunk elé, mint a magyarországi 
vállalkozások, intézmények ve-
zetőinek, specialistáinak szem-
léletformálását, az esélyegyen-
lőség, a befogadó munkahelyi 
kultúra mint a munkavállalói elköteleződés 
növelésének egyik lehetséges eszközének 
„trendivé” tételét. Úgy gondolom, azt már si-
került elérnünk, hogy a társadalmi fenntart-
hatóság kérdéseiben szakmai iránymutatók 
lehessünk, és örömmel tapasztaljuk, hogy 
katalizáló munkánk eredményeképpen már 
nem csak a „nagyok” szeretnének fejlődni az 
esélyegyenlőség terén.

Az mtd Tanácsadói Közösség két szerveze-
tet takar: az mtd Tanácsadó Kft.-t és az mtd 
Tanácsadói és Vállalati Közösség Egyesüle-
tet. Mi ezeknek a szerepe, hogyan egészítik 
ki egymást?
– A forprofi t és a nonprofi t „lábunk” egy-
másra épül, egymást kölcsönösen támo-
gatva végzik feladataikat. Kezdetben – tár-
sadalmi vállalkozásként – csak organikusan 
szerveződő „diversity” tanácsadók speciális 

közösségeként képzeltük el a működésün-
ket. Idővel azonban úgy döntöttünk, hogy a 
közösségi jelleget egyre inkább szeretnénk 
kiterjeszteni a vállalkozások, foglalkoztatók 
irányába, hiszen a diszkrimináció elleni küz-
delem így tehető még hatékonyabbá. 2013-
ban megalkottuk a munkahelyi esélyegyen-
lőség számára szélesebb fórumot biztosító 
nonprofi t szervezetünket is, az mtd Tanács-
adói és Vállalati Közösség Egyesületet. Az 
egyesület végzi a társadalmi kutatásokat, és 
valósítja meg a szektorok közötti párbeszé-
det, valamint a szélesebb szakmai közösség 
építését is célzó esélyegyenlőségi rendezvé-
nyeinket.

Milyen szolgáltatásokat nyújtanak a válla-
latok számára?
– A forprofi t mtd Tanácsadó Kft. mára egy 
speciális szervezetfejlesztő, HR-tanácsadó 
és tréning céggé nőtte ki magát. Akkreditált 
felnőttképző intézményként nyílt és vállalati 
képzési programokon keresztül nyújtunk tá-
mogatást azon cégek számára, amelyek az 
esélyegyenlőségi, sokszínűségi fejlesztések 
bevezetésével kívánnak vonzó munkahe-
lyekké, eredményes vállalkozásokká válni. 
A nonprofi t „lábunkkal” sokkal inkább a 
közvetlen társadalmi hasznosságra fóku-
szálunk. Olyan programokat, kampányokat 
indítunk el, amelyek szélesebb társadalmi 
rétegeket mozgatnak meg és céljuk a diszk-
riminációmentes, befogadó vállalati kultúrák 
ösztönzése, az esélyteremtő foglalkoztatási 
jó gyakorlatok gyűjtése, terjesztése. A két 
„láb” kölcsönösen támogatja egymást az in-

formáció, a kapcsolatok és az innovatív ötle-
tek megosztásával. 

Rendszeresen folytatnak benchmark kuta-
tásokat, így folyamatosan nyomon követik 
a vállalatok hozzáállását, véleményét. Mit 
tapasztal, van pozitív változás a munka-
adók attitűdjében?
Igen, benchmark kutatásaink alapján min-
denképpen tapasztalunk pozitív változáso-
kat, még ha lassan is. Számomra az egyik 
legörömtelibb változás a kkv-szektor aktivi-
tásának növekedése és az esélyegyenlőség 
szervezeten belüli intézményesültségének 
javulása. A nemzetközi, elsősorban az EU 

irányából érkező elvárások és az 
esélyegyenlőség munkaadói már-
kaépítésre gyakorolt hatásának 
egyértelművé válása sokat lendí-
tett a hazai vállalatok elkötelező-
désén. Sajnálatos tény azonban, 
hogy a sikeres esélyegyenlősé-
gi innovációk egyik zálogaként 
defi niált vezetői elköteleződés 
szintje nem emelkedik, továbbra 
is a szociálisan érzékeny, lelkes 
specialisták viszik a hátukon ezt 
a stratégiai fontosságú területet.  
Ha ebben változásokat akarunk 
elérni, akkor nagyon kellenek a 
pozitív példák!

Egy vállalkozás ügyvezetőjeként Ön szerint 
melyek a legfontosabb területek, amelye-
ket egy esélyegyenlőségre törekvő szerve-
zetnek fi gyelembe kell vennie?
– A jogi megfelelés annyira alapvető, hogy 
nem is kellene, hogy kérdés legyen, de sajnos 
az. A legfontosabb, hogy vezetőként legyünk 
tisztában a munkahelyi diszkrimináció jogi, 
esetleg szociálpszichológiai hátterével. Ha 
ez megvan, akkor elkezdhetünk gondolkozni, 
hogy milyen esélyegyenlőségi területekkel 
lenne érdemes foglalkozni a munkavállalók 
speciális igényeinek ismeretében. Az esély-
egyenlőségi terv elkészítéséhez és annak 
végrehajtásához hasznos lehet külső ta-
nácsadókat, trénereket bevonni, akik más 
cégek gyakorlatát is bemutatva közremű-
ködnek a szervezeti sokszínűség kiépítésé-
ben.

NAGYON KELLENEK A POZITÍV PÉLDÁK
Interjú Németh Judittal, az mtd Tanácsadói Közösség ügyvezetőjével 


