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I. A kutatás háttere és célja 

 

 

1.1. Előzmények 

 

Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés alapvető célja innovatív megközelítések és módszerek 
kidolgozása és elterjesztése, a munkaerőpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és egyenlőtlenségek 
megszüntetése, illetve enyhítése. A magyarországi EQAUL program 2004-ben négy pályázható 
témát határozott meg. A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön vezette „Határszél” Fejlesztés 
Partnerség az A témában (Munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű emberek 
munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének) adta be pályázatát, „Visszatérés a 
társadalomba” címmel. A projekt elsődleges célja mintegy 70 fő elítélt képzése és foglalkoztatása 
annak érdekében, hogy a szabadulást követően eséllyel juthassanak álláshoz az elsődleges 
munkaerőpiacon. A projekt végrehajtási szakaszában az elítéltek képzéséhez és foglalkoztatásához 
olyan kiegészítő projektelemek társultak, mint az álláskeresési technikák kiegészítő képzés, a 
folyamatos mentori segítségnyújtás, ill. a potenciális munkaadók bevonása. 

 

Az EQUAL program célkitűzése továbbá, hogy a hálózati együttműködésben kifejlesztett új 
eljárásokat, módszereket minél nagyobb arányba emelhesse át a hétköznapi gyakorlatba, 
az eredmények konkrét szakpolitikai ajánlások formájában ott lehessenek a potenciális 
döntéshozatali eljárásokba is. E cél megvalósulása érdekében indult el az EQUAL program 3. 
úgynevezett tematikus tapasztalatátadási fázisa. 

 

A Határszél Fejlesztési Partnerség e tematikus hálózati munkafázisban bekapcsolódott az 
„Integrált Megközelítések hálózat Befogadó Munkahelyek munkacsoport” munkájába.  

 

A munkacsoport további FP tagjai: 

 Befogadó Budapest (A/106) 

 Menedék (I/001) 

 EQUAL-REGINET (E/036) 

 

Az együttműködés alapvető célja az alábbi két termék kifejlesztése: 

 ESZKÖZTÁR – Eszköztár sokszínű munkahelyeknek 

 MUNKAPOCS – Segítő szakemberek, mint munkáltatói kapcsolattartók 

 

A résztvevő partnerségek munkájukat összehangolják, de valamennyi feladatnak, munkanemnek 
saját felelőse van. A Határszél FP lényegében csak az ESZKÖZTÁR munkájában vállalt 
feladatokat. 
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1.2. A kutatás szervezeti-szakmai háttere 

 

A Határszél FP vállalta, hogy az Eszköztár termék kifejlesztésének egyik háttérdokumentumaként 
elkészít egy országos felmérésen alapuló munkáltatói véleményfeltárást, attitűdfelmérést. 
Tekintettel arra, hogy a kutatáshoz szükséges megfelelő szakmai háttérrel nem rendelkezett, a 
munka elvégzésére az N-Terra Kft-t kérte fel.  

 

A kérdőív összeállítását az N-Terra Kft végezte, véglegesítés előtti egyeztetésen a kérdőívet a 
Megbízó Intézet jóváhagyta. 

 

Az N-Terra Kft ajánlatában javasolta, hogy a minél nagyobb visszaküldési arány elérése 
érdekében a kérdőíveket feltétlen a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön postázza ki, mellékelve az 
Intézet parancsnokának, Dr. Pantali Zoltánnak a kísérő levelével. A kiküldött kérdőíveken mind a 
vállalkozás (Dr. Práczki Péter), mind az Intézet részéről (Balogh Márton) megnevezésre került 
kapcsolattartó személy. 

 

Az Intézet a kérdőív elkészítéséhez és a visszaérkezett kérdőívek elemzéséhez szükséges 
valamennyi háttér-információt rendelkezésre bocsátotta, a két szervezet között kellően intenzív 
munkakapcsolat alakult ki. 

 

1.3. A kutatás hipotézisei 

 

 A hazai munkaerőpiacot mind keresleti, mind kínálati oldalon jelentős, az EU átlagot jóval 
meghaladó regionális különbségek jellemzik. 

 A regionális különbözőség közvetlen megjelenik a hátrányos helyzetű munkavállalók, így a 
munkaerőpiacra visszatérő nők, az idősebb munkavállalók, a romák, a tartósan 
munkanélküliek, a menekültek/bevándorlók és a büntetés-végrehajtásban terheltnek 
minősülők esetében 

 Ezzel együtt feltételezzük, hogy az egyes célcsoportok elutasítottságának mértéke eltérő és 
jellegében is más 

 Feltételezzük továbbá, hogy a negatív vagy pozitív attitűdöket alapvetően határozzák meg 
a közvetlen tapasztalatok, illetve azok hiánya 

 Feltételezzük továbbá, hogy nagyvállalati (TOP200) illetve a KKV szektor között a 
foglalkoztatás jellegét tekintve jelentős eltérések vannak ugyan, de a célcsoportokkal 
kapcsolatos attitűdökben ez nem nyilvánul meg egyértelműen. 
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1.4. A kutatás általános és specifikus célkitűzései 

 

A kutatás alapvető célja volt feltérképezni, rendszerezni, majd elemezni a hátrányos helyzetű 
csoportok munkavállalása szempontjából releváns munkaadói attitűdöket és elvárásokat.  

 

A kutatás specifikus célkitűzései: 

 A vállalkozások általános működési jellemzőinek feltérképezése, az alábbi vizsgálati 
szempontrendszerek mentén: 

o regionális jellemzők 

o települési jelleg 

o foglalkoztatottak száma 

o jogi forma, tevékenységi terület 

o piaci pozíció 

o TOP 200-as és nem TOP 200-as vállalatok különbségei. 

 A vállalkozások foglalkoztatási helyzetének és lehetőségeinek összehasonlító felmérése 
különös tekintettel a kérdőív célcsoportjai vonatkozásában 

 a kutatás célcsoportjainak elhelyezkedési lehetőségeivel, munkaadói elvárásokkal 
kapcsolatos vélemények, attitűdök feltárása, rendszerezése 
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II. A felmérés és elemzés módszertana 

 

 

2.1. Az adatbázis összeállításának módszerei 

 

A kutatás megkezdésekor egy 1000 db-os címlistát állítottunk össze. A címlista összeállításakor 
előzetesen az alábbi elvárásokat fogalmaztuk meg: 

Az adatbázis 

- legyen alkalmas a területi jellemzők elemzésére; 

- nemzetgazdasági ágak szerint reprezentálja a magyar gazdaságot 

- a foglalkoztatási jellemzők szerint súlyozottan jelenjenek meg a potenciálisan nagyobb 
munkavállalói kört alkalmazó vállalkozások. 

 

Ez utóbbi miatt az elemzésbe nem vontuk be az egyéni vállalkozókat, mivel az ő esetükben az 
önfoglalkoztatás domináns. 

 

A foglalkoztatási szempontok súlyozása miatt az adatbázis összeállításakor további szűrőként 
határoztuk meg az árbevétel nagyságát is. A 2006-os eredményeket tekintve 6 M Ft-ban 
határoztuk meg azt a minimális szintet, mellyel egy vállalkozás bekerülhetett az adatbázisba.  

Az 1000 db céget jogi formája szerint az alábbi százalékos megoszlásban állítottuk össze: 

- Kft – 40 % 

- Rt – 30 % 

- Szövetkezet – 3 % 

- KKT – 2 % 

- Bt – 25% 

 

A vállalkozások tevékenységi körénél az országos statisztikai arányszámokat vettük alapul. 
Ennek megfelelően az országos arányoknak megfelelően vontuk be a kis- és középvállalkozói 
szektort, valamint a nagyvállalatokat és a multinacionális cégeket is. A vállalkozásokat tulajdonosi 
jellegük alapján nem szűrtük, így több tisztán állami tulajdonú vállalat is az adatbázisba 
kerülhetett. 

 

A Megbízó szándékai szerint az 1000 db-os listát további szűréssel 800 db-osra szűkítettük. A 
kérdőívek kipostázása az alábbi területi megoszlás szerint történt: 

 265 db Nyugat-Magyarországi Régió 

 265 db Észak-Alföldi Régió 

 270 db Közép-Magyarországi Régió 
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A kutatás deklarált célja volt, hogy mind szervezeti és foglalkoztatási jellemzők, mind a munkaadó 
attitűdök vizsgálata során összehasonlító elemzést nyújtson a legnagyobb magyarországi 
vállalkozások és a kérdőívezésben érintett teljes vállalkozói szegmens vonatkozásában. A 
legnagyobb cégek meghatározásánál a Figyelő által az árbevételi mutatók alapján összeállított 
2006. évi TOP 200-as vállalati listát használtuk. Az adatbázisba ennek megfelelően belekerült 
valamennyi az érintett 3 régióban található TOP 200-as vállalkozás (123 db), az alábbi regionális 
megoszlásban: 

Közép-Magyarországi Régió – 101 db 

Nyugat-Dunántúli Régió – 13 db 

Észak-Alföldi Régió – 9 db 

 

 

2.2. A kérdőív formai és tartalmi jellemzői 

 

A kérdőívek 2007. november elején kerültek kiküldésre, a visszaérkezési határidőnek november 
26-át jelöltük meg. 

 

A kérdőív első oldalán szerepeltettük valamennyi arculati elemet, továbbá a felmérést végző 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön valamint az N-Terra Kft logóit. A kérdőív kérdéssorának 
összeállításakor törekedtünk az egyértelmű fogalmazásra és a gyors kitölthetőségre. Ennek 
megfelelően valamennyi kérdés kapcsán eldönthető válaszlehetőségeket fogalmaztunk meg, 
a kitöltés során „x” bejelölést vagy 1-5 osztályozást alkalmaztunk.  

 

A kérdőív tartalmilag alapvetően 3 nagy blokkra osztható kérdéssort tartalmazott: 

- a vállalkozás legfőbb működési jellemzői; 

- a foglalkoztatással és a munkaerő kiválasztással kapcsolatos legfőbb elvárások; 

- a célcsoportokkal kapcsolatos attitűdök, szubjektív vélemények feltárása. 

 

A kérdőív végén munkaköre, neme, iskolai végzettsége és életkora alapján határoltuk be a 
kérdezett személyt. 

 

A kérdőívvel kapcsolatosan lehetővé tettük a kérdések és észrevételek megfogalmazását, a 
kutatással kapcsolatosan kontakt adatokat adtunk meg. 

 

A minél nagyobb válaszolási hajlandóság és a válaszok őszinteségének így valódiságának fokozása 
érdekében a kérdezett részére teljes anonimitást biztosítottunk. A kérdőívek mellé kitöltött 
válaszborítékot is mellékeltünk, ezzel is elősegítve a küldő cég „névtelenségének” megőrzését.  
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Valamennyi kérdőív mellé az Intézet parancsnokának, Dr. Pantali Zoltánnak saját kezűleg aláírt 
kísérő levelét is mellékeltük, ami megítélésünk szerint nagyban elősegítette a magas 
visszaküldési arányszám elérését. A „direkt mail” területén szerzett tapasztalataink alapján az 
ilyen típusú kérdőívek postai úton történő visszaküldési aránya igen alacsony (1-2%). A választott 
módszerünk sikerét visszaigazolta az igen magas visszaküldési arányszám, a 800 kérdőívből 194 
db (24%!) érkezett vissza a megadott határnapig (további 1 db ezt követően 2 hét múlva, így az 
már nem is kerülhetett be az elemzésbe).  

A kérdőívekkel kapcsolatosan mintegy 10-15 telefonos érdeklődés érkezett, többségében 
technikai, formai jellegű kérdésekkel. (Pl. kötelező-e visszaküldeni)  

 

A kérdőív tartalmi összeállításakor törekedtünk a projekt nemzetközi együttműködésben szerzett 
eredményeinek hasznosítására is. A kérdőív 16. pontjában szereplő kérdéssor tartalmában teljesen 
megegyező a FP angol partnerének (IMPACT) egy korábbi felmérésében szereplő kérdéssorával. 
Ennek eredményeként a felmérés nemzetközi összehasonlító jellege is előtérbe került.  

 

 

2.3. A visszaküldött kérdőívek általános jellemzői 

 

Mint azt már fent jeleztük a kérdőívek az előzetesen elvárhatót jóval meghaladó mértékben 
érkeztek vissza. Bár lehetőséget biztosítottunk a teljes anonimitásra, meglepő módon a 
válaszolók 71%-a (!) névvel, címmel beazonosítható módon küldte vissza a kérdőívet, 
illetve a borítékot. 

 

Lényegében valamennyi kérdőív feldolgozható volt, csak néhány esetben fordult elő, hogy a 
kérdések többsége megválaszolatlan maradt. 

 

A visszaküldött kérdőívek közül 18 db esetében írtak észrevételt, illetve javaslatot, két esetben 
olyan tartalmú tájékoztató levelet küldtek vissza, mely szerint nem áll módjukban a kérdőív 
kitöltése. Valamennyi észrevételt, javaslatot szó szerint rögzítettük és e felmérés mellékleteként 
szerepeltetjük. 

 

A TOP 200-as és nem TOP 200-as válaszolási arányban lényegében nem figyelhető meg 
jelentős eltérés. (A tartalmában teljesen megegyező TOP200-asoknak küldött kérdőívet egy T2-
es kóddal jelöltük. Míg az összes kiküldött kérdőív közül 15,3 % ment TOP200-as cégeknek, és a 
válaszok 14,4 %-a (28 db) érkezett be ezen vállalati körből, addig a nem TOP 200-as cégeknél 
84,6% volt a kiküldési részesedés és 85,5% a visszaküldési arány. 

 

A 194 kérdőív kitöltő közül 118 felsővezető, 56 középvezető és 20 fő beosztott volt. Iskolai 
végzettséget tekintve a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 83% volt, de a TOP200-as 
cégek esetében 92,9% volt ezen arány. A kérdőívet kitöltők között a nemek aránya közel 
azonos, 99 férfi és 95 nő volt a válaszolók között. Érdekesség, hogy a TOP200-as vállalatok 
között a nők voltak többségben (9 férfi, 19 nő), míg a nem TOP200-as cégeknél éppen fordítva 
(90 férfi, 76 nő). A kérdezettek átlag életkora 44,9 év. 
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III. A válaszoló vállalkozások legfőbb működési jellemzői 

 
 
Mint azt a módszertani ismertetőben jeleztük, bár a kérdőív kitöltése során a válaszoló részére 
teljes anonimitást biztosítottunk, a válaszok több szempontból is lehetőséget adtak az 
összehasonlításra és a tipizálásra. 
 
A kiküldött kérdőíveken T2-es kóddal jelöltük azokat a tartalmukban teljesen megegyező 
kérdőíveket, melyeket a TOP 200-as vállalatok részére küldtünk meg. A kóddal célunk volt annak 
felmérése, hogy a válaszok mennyiben különböznek ezen vállalatcsoport és a többi szervezet 
vonatkozásában. 
 
Általános vizsgálati szempontok voltak továbbá az alábbiak: 

 térbeli elhelyezkedés és településtípus; 

 foglalkoztatottak száma; 

 jogi forma; 

 tevékenység jellege; 

 gazdálkodási eredményesség. 
 
 
3.1. A válaszoló vállalkozások térbeli elhelyezkedése és a település típusa 
 
A 800 db kérdőívet három régióba küldtük szét, amellyel legfőbb célunk volt a válaszok térbeli 
elemezhetősége, a regionális különbségek feltárása.  
 
A visszaérkezett kérdőívekből kitűnik, hogy a válaszolói aktivitás Nyugat-Magyarországon 
(NyMR) volt a legjelentősebb és a Közép-Magyarországi Régióban (KMR) a legkisebb mértékű. 
A visszaérkezett kérdőívek 38,1 %-a érkezett NYMR-ból, 30,9 %-a az Észak-Alföldi Régióból 
(ÉAR), 29,3 %-a a KMR-ból, pedig ez utóbbi régióba eleve 5 db kérdőívvel több került 
kiküldésre. 3 db kérdőív más régiókból érkezett vissza, feltételezhetően címváltozás miatt. 
 
A visszaküldési aránybeli különbségek, az alacsonyabb elemszám (123 db) ellenére is a TOP200-
as vállalatok vonatkozásában szembeötlő. Míg az összes kiküldött TOP200-as kérdőív 82,1%-a a 
KMR területén működő vállalkozások részére ment el, addig a TOP200-as válaszoknak 
mindössze 46,4 %-a (13 db) érkezett vissza e régióból, NYMR területéről pedig mindössze 23%-
uk (13/3 db). Kiemelhető ugyanakkor, hogy az ÉAR területén működő TOP200-as vállalatok 1 
kivételével (11/10 db) visszaküldték a kérdőívet. 
 
A legtöbb válaszoló működési helye nem megyeszékhely város (52,6%), több mint harmaduk 
(36,6%) azonban valamely megyeszékhelyen, vagy a Fővárosban tevékenykedik. Regionális 
megoszlásban a község vonatkozásában nincs szignifikáns eltérés, mindhárom régióban 10-11%-
os községi részesedés, a városok között azonban jelentős különbségek figyelhetőek meg: A 
Központi Régióban Budapest aránya meghatározó, a vállalkozások 49,1%-a tevékenykedik a 
Fővárosban. A másik két régióban a városokból durván kétszer annyi válasz érkezett, mint a 
megyeszékhelyekről. Mindez természetesen nem meglepő, hiszen Budapest nemcsak 
gazdaságszervező erejét tekintve, de például lakosságarányosan is jóval dominánsabb helyzetben 
van a másik két régió megyeközpontjaihoz képest. 
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1. táblázat 
 
Regionális és összevont megoszlás TOP200-as és nem TOP200-as vállalkozások 
tekintetében 

A vállalkozás helye 

 

összesen 

TOP200 Nem TOP200 

3 71 74 Nyugat-Magyarország 

Közép-Magyarország  13 44 57 

Észak-Alföld  10 50 60 

Egyéb  2 1 3 

összesen 28 166 194 
 

 
 
2. táblázat 
 
Regionális és összevont megoszlás a település jellege szerint 
  

A vállalkozás helye  

A település jellege 

összesen 

Község  Város  
Megyeszékhely,  

Budapest 

Nyugat-Magyarország 
8 41 25 74 

Közép-Magyarország  6 23 28 57 

Észak-Alföld  6 37 17 60 

Egyéb  1 1 1 3 

összesen 21 102 71 194 
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3.2. A válaszoló vállalkozások megoszlása és a foglalkoztatottság 
 

A válaszoló vállalkozások relatív többsége (36,6%) 21-100 fő közötti létszámban foglalkoztat 
munkavállalókat. Mivel az adatbázis összeállításánál törekedtünk a nagyvállalati kör (TOP200-as 
lista, társas vállalkozások arányának növelése) fokozottabb elérésére, ezen eredmény megfelel az 
előzetesen elvártaknak. A regionális eltérések kapcsán talán csak az emelhető ki, hogy a KMR 
területéről arányában jelentősebb részt képviselnek a legalább 100 főt foglalkoztató közép- illetve 
nagyvállalatok, olyan válaszoló pedig egy sem volt e régióból amely ne foglalkoztatott volna 
legalább 6 fő alkalmazottat. 

 

3. táblázat 
 
Regionális és összevont megoszlás a foglalkoztatottak száma szerint 

A vállalkozás helye  

Állandó foglalkoztatottak száma 

összesen 

<5  6-20  21-100  101-250 >250  

Nyugat-Magyarország 
7 14 22 12 19 74 

Közép-Magyarország  . 3 23 15 16 57 

Észak-Alföld  9 11 25 8 7 60 

Egyéb  . . 1 . 2 3 

összesen 16 28 71 35 44 194 
 

 

3.3. A válaszoló vállalkozások megoszlása jogi forma szerint 
 
Mint azt a módszertani leírásban rögzítettük, a vállalkozások jogi formája alapján súlyozást 
alkalmaztunk annak érdekében, hogy a foglalkoztatási szempontok fokozottan elemezhetőek 
legyenek. Bár a kiküldött kérdőívek mintegy negyede ment a Betéti Társaságokhoz, e vállalati 
típusba sorolt vállalkozásoknál mindössze 10,3%-os volt a visszaküldési arányszám. Ez leginkább 
a KMR területén szembeötlő, ahonnan mindössze két Bt (3,5%) küldte vissza kitöltve a 
kérdőívet. A Kft-k és az Rt.-k visszaküldési arányszáma alapevően megfelel a kiküldési arányok 
alapján elvártnak, ezzel együtt az Rt-k magasabb visszaküldési aktivitása nyilvánvaló (Kft – 40% 
küldött, 44,8% visszaérkezett kérdőív; Rt – 30% küldött , 39% visszaérkezett kérdőív). 
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4. táblázat 
 
Regionális és összevont megoszlás a jogi forma szerint 

A vállalkozás helye  

A vállalkozás jogi formája 

összesen 

Bt  Kft  Rt  KKT  Szövetkezet  

Nyugat-Magyarország 
9 32 30 . 3 74 

Közép-Magyarország  2 23 29 . 3 57 

Észak-Alföld  9 30 17 2 2 60 

Egyéb  . 2 1 . . 3 

összesen 20 87 77 2 8 194 
 

 

 

3.4. A válaszoló vállalkozások megoszlása a tevékenység jellege szerint 

 

Azáltal, hogy az adatbázis összeállításakor a foglalkoztatási szempontok miatt súlyoztuk a 
vállalkozásokat és célul tűztük a potenciálisan jelentősebb foglalkoztatók nagyobb súllyal való 
szerepeltetését, a tevékenység jellege szerint is eltértünk az országos arányszámoktól. 

 

Az összes válaszoló vállalkozás 12.9 %-a az építőipar, 35,6%-a az ipar, feldolgozó ipar, 
24,2%-a a kereskedelem területén tevékenykedik. A regionális megoszlásból kitűnik, hogy a 
mezőgazdaságban dolgozó vállalkozások közel fele az Észak-Alföldön tevékenykedik, mely 
magyarázható a régió általánosan magasabb agrárpotenciáljával és gyengébb ipari, feldolgozói és 
szolgáltatói adottságaival. Kiemelhető továbbá az is, hogy e régióból érkezett be a legtöbb kérdőív 
a kereskedelem területéről is, mely inkább csak a véletlennek semmint az általános területi 
gazdasági jellemzőknek tudható be. 
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5. táblázat 
 
Regionális és összevont megoszlás a tevékenység jellege szerint 

A 
vállalk
ozás 

helye  

A tevékenység jellege nemzetgazdasági ág szerint 

össz
esen 

Mezőgaz
daság, 
vad- és 

erdőgazd
álkodás; 
halászat 

Bány
ászat  

Ipar, 
feldolg
ozóipar  

Villamos
energia-, 

gáz-, 
gőz-, 
víz-

ellátás  

Épít
őipar  

Keresk
edelem, 
járműja

vítás  

Szállá
shely-
szolgá
ltatás, 
vendé
glátás  

Szállí
tás, 

raktár
ozás, 
posta

, 
távkö
zlés  

Ingatlan
ügyletek, 
gazdaság

i 
szolgálta

tás  

Egészs
égügyi, 
szociáli

s 
ellátás  

Egyé
b 

közös
ségi, 
szem
élyi 

szolgá
ltatás  

Nyugat
-
Magyar
ország 

8 1 30 . 11 16 1 4 . 1 2 74 

Közép-
Magyar
ország  4 . 21 4 8 11 . 5 1 . 3 57 

Észak-
Alföld  10 . 17 2 6 19 . 4 1 . 1 60 

Egyéb  . 1 1 . . 1 . . . . . 3 

összese
n 22 2 69 6 25 47 1 13 2 1 6 194 
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3.5. Vállalati nyereségességi elvárások 

 

A vállalatok saját piac pozíciónak megítélése relatíve kedvezőbbnek mondható, mint a jelen 
gazdasági helyzetben az elvárható lenne, ami talán annak is köszönhető, hogy a mintába a magyar 
gazdaság szerkezetét nem reprezentáló módon nagyobb arányban szerepelnek a hazai gazdasági, 
fogyasztói helyzetre kevésbé érzékeny exportorientált vállalkozások. Mivel a kérdőívezésre 2007. 
év végén került sor a kitöltők számára – amennyiben pénzügyi vonatkozásban kompetensek 
voltak – már nagy biztonsággal látható volt a 2007. évi eredményesség elvárhatósága.  

 

Az összes válaszoló vállalkozás 34,5% vélte úgy, hogy gazdasági helyzete 2007-ben nem romlik az 
előző évhez képest, de további változatlan nyereségszinten számolt a megkérdezettek 26,8 %-a is. 
Csökkenéssel a megkérdezettek alig harminc százaléka (29,4%) kalkulált. A TOP 200-as és nem 
TOP 200-as vállalkozások vonatkozásában különbség abban mutatható ki, hogy a TOP 200-as 
vállalkozásoknál közel fele annyian (17,9%) számolnak a nyereség csökkenésével, mint a nem 
TOP200-as vállalati körben (31,3%). Jelentős eltérés mutatható ki ugyanakkor a kérdést nem tudó 
vagy nem akaró válaszok vonatkozásában, hiszen a TOP200-as körben 17,9%, míg a nem 
TOP200-as válaszolóknak csak 7,8%-a ikszelte be e válaszlehetőséget. Ennek feltételezhető oka, 
hogy e nagyvállalati körnél a kitöltők nagyobb arányban voltak HR munkatársak, akik a pénzügyi 
folyamatokra kevésbé vagy egyáltalán nem látnak rá. (A kisérő levélben magunk is jeleztük, hogy a 
kérdőívet lehetőség szerint vagy a cég vezetője, vagy HR munkatárs töltse ki.) 

 
 
6. táblázat 
 
Nyereségelvárás alakulása a TOP 200 és nem TOP 200-as vállalkozásoknál 
 

  

A vállalkozás nyeresége a 2006. évihez képest 2007-ben 

összesen 

Növekedni fog  Változatlan marad  Csökkenni fog  Nem tudja, nem válaszol 

T200 9 9 5 5 28 

Nem TOP 200 58 43 52 13 166 

összesen 67 52 57 18 194 
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A nyereségességi elvárással kapcsolatos regionális különbségek csak gyengén jelennek meg és 
elsősorban a Központi Régió és a két vidéki régió relációjában figyelhető meg. A Központi 
Régióban működő vállalkozások között vélik a legtöbben (22 db - 38,6%) úgy, hogy nyereségük 
növekedni fog 2006-hoz képest, és mindössze negyedük (14 db – 24,6%) számol a nyereség 
csökkenésével. 

 

 

7. táblázat 
 
Nyereségelvárás alakulásának regionális különbségei 

A vállalkozás helye  

A vállalkozás nyeresége a 2006. évihez képest 2007-ben 

összesen 
Növekedni 

fog  
Változatlan 

marad  
Csökkenni 

fog  
Nem tudja, nem 

válaszol 

Nyugat-
Magyarország 

25 18 25 6 74 

Közép-
Magyarország  22 13 14 8 57 

Észak-Alföld  19 19 18 4 60 

Egyéb  1 2 . . 3 

összesen 67 52 57 18 194 
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IV. Foglalkoztatás és munkaerő-kiválasztás 

 

4.1. A foglalkoztatottak számának alakulása 

 

A 194 db válaszoló vállalkozásból 45 db (23,2%), köztük 10 db (5,2%) TOP 200-as hajtott végre 
létszámcsökkentést az elmúlt fél évben. A munkaerő elbocsátásának legfőbb okaként a 
vállalkozások közel fele (22 db – 48,8%) a megrendelés-állomány csökkenését, míg harmaduk (15 
db – 33,3%) a versenyképesség és hatékonyság fokozását jelölte meg. 2 válaszoló profil-átalakítás 
miatt, 6 válaszoló pedig egyéb okból hajtott végre csökkentést, bár ez utóbbiak esetében részben 
bizonyosan besorolható lett volna valamely megadott kategóriába is (pl. piac szűkülése – 
megrendelés-állomány csökkenése) 

 

Bár arányaiban a TOP 200-as vállalati körben magasabb volt a leépítéssel érintett 
vállalkozások köre (10/28 db – 35,7%), mint a nem TOP 200-as vállalkozásoknál (35/166 db – 
21,1%), a leépítések mögött húzódó okokban eltérő tendenciák figyelhetőek meg. Az alacsony 
elemszám ellenére is nyilvánvaló, hogy amíg a leépítő TOP 200-as cégek 70%-a (7/10 db) a 
versenyképesség, hatékonyság miatt döntött az elbocsájtás mellett, addig a nem TOP200-as 
vállalati körben ugyanez csak 22,9%-ot (8/35 db) tett ki. E különbség is jól szemléltetheti azt a 
tényt, hogy a hazai gazdasági nehézségek, a fogyasztás szűkülése jóval érzékenyebben érintette a 
többségében a hazai piacon tevékenykedő KKV szektort, mint a nemzetközi konjunktúra alapján 
működő multinacionális vállalati szektort.  

 

Regionális különbségek, hasonlóan a nyereségelvárásokhoz leginkább a KMR és a két vidéki régió 
vonatkozásában figyelhetőek meg. Míg a  KMR-ben leépítő vállalkozások 50%-a (14/7 db) jelölte 
meg a versenyképesség fokozását, addig a NyDR-ben csak 23,5% (4 db) az ÉAR-ban pedig csak 
23% (3 db) volt e válaszlehetőség aránya. 
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8. táblázat 
 
A létszámcsökkentés regionális különbségei 

 Létszámcsökkentés ez elmúlt 6 
hónapban 

A vállalkozás helye 

összesen 
Nyugat-

Magyarország 
Közép-

Magyarország 
Észak-
Alföld 

Egyéb 

Igen  
17 14 13 1 45 

Nem  56 43 47 2 148 

Nem tudja / nem válaszol 1 . . . 1 

Ha igen, annak oka      

Versenyképesség, hatékonyság 
fokozása 4 7 3 1 15 

Profil átalakítás  . . 2 . 2 

Megrendelés-állomány 
csökkenése  10 5 7 . 22 

Egyéb, éspedig: 3 2 1 . 6 

adó és TB emelkedés  1 . . . 1 

kintlévőség, nem fizetés  . . 1 . 1 

nyugdíjazás  2 1 . . 3 

piac szűkülése  . 1 . . 1 

összesen 74 57 60 3 194 
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9. táblázat 
 
A létszámcsökkentés különbségei a TOP 200-as és nem TOP200-as vállalati körben 

 Létszámcsökkentés ez elmúlt 6 hónapban 

 

összesen 

TOP200 Nem TOP200  

Igen  
10 35 45 

Nem  18 130 148 

Nem tudja / nem válaszol . 1 1 

Ha igen, annak oka    

Versenyképesség, hatékonyság fokozása 7 8 15 

Profil-átalakítás  . 2 2 

Megrendelés-állomány csökkenése  2 20 22 

Egyéb, éspedig  1 5 6 

adó és TB emelkedés  . 1 1 

kintlévőség, nem fizetés  . 1 1 

nyugdíjazás  . 3 3 

piac szűkülése  1 . 1 

összesen 28 166 194 
 

 

A létszámadatokból egyértelmű jellegzetességek nem mutathatóak ki. Talán csak az érdemel 
figyelmet, hogy leginkább a legalább 100 főt foglalkoztató nagyvállalati körben volt arányaiban 
magasabb az elbocsájtás. Mintegy 50%-a leépítéseknek e cégeknél megfigyelhető (22/45 db), 
ugyanakkor az e körbe sorolható vállalkozások teljes részesedése alig 39%-ot tesz ki.  
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10. táblázat 
 
A létszámcsökkentés különbségei a foglalkoztatottak száma szerint 

 

Állandó foglalkoztatottak száma 

Létszámcsökkentés ez 
elmúlt 6 hónapban 

összesen 

Igen  Nem  

Nem 
tudja / 
nem 
válaszol 

<5  
2 14 . 16 

6-20  9 19 . 28 

21-100  12 58 1 71 

101-250 11 24 . 35 

>250  11 33 . 44 

összesen 45 148 1 194 
 

 

A válaszoló vállalkozások 18%-a viszont tartósan be nem töltött munkahelyekről számol be. 
A képzett munkaerő hiánya elsősorban az exportpiacokra termelő nagyvállalati körben jellemző – 
a TOP200-as vállalatok esetében kétszer akkora azok aránya (9/28 db – 32%) akik 
munkaerőhiánnyal küszködnek, mint akik nem sorolhatóak e nagyvállalati körbe (26/166 db – 
15,7%). 
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11. táblázat 
 
Tartós munkaerőhiány TOP 200-as és nem TOP 200-as vállalati körben 

Tartósan betöltetlen munkahely a vállalkozásnál  

összesen 

TOP 200 Nem TOP 200  

9 26 35 Igen  

Nem  19 138 157 

Nem tudja / nem válaszol . 2 2 

összesen 28 166 194 
 

 
 
A munkaerőhiány leginkább ismét a Főváros (KMR) - vidék dichotómia mentén szembeötlő. 
Míg a KMR-ből válaszoló vállalkozásoknak 26,3%-a jelölte meg a tartós munkaerőhiányt, addig 
ez Nyugat-Magyarországon 14,9%-ot, az Észak-Alföldön 13,3%-ot tett ki mindösszesen. 
 
 
12. táblázat 
 
Tartós munkaerőhiány regionális eltérései 

Tartósan betöltetlen munkahely a 
vállalkozásnál 

A vállalkozás helye 

összesen 
Nyugat-

Magyarország 
Közép-

Magyarország 
Észak-
Alföld 

Egyéb 

Igen  
11 15 8 1 35 

Nem  61 42 52 2 157 

Nem tudja / nem válaszol 2 . . . 2 

összesen 74 57 60 3 194 
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4.2. A foglalkoztatottak számának alakulása 

 

Arra, hogy az alkalmanként fellépő munkaerő-hiányt hogyan orvosolják a vállalkozások, 
egyidejűleg több válaszlehetőséget is bejelölhettek. Olyan megoldásokat is megjelölhettek 
továbbá, melyek nem voltak feltüntetve („egyéb módon, éspedig…”). Azt, hogy alkalmi 
munkaerőhiány lényegében a válaszoló vállalati kör döntő többségében előfordul, az szemlélteti 
leginkább, hogy mindössze a kérdőívet kitöltők 11%-a (22/194 db) adott „nem tudja/nem 
válaszol” választ. Mindösszesen 334 db válasz érkezett, ez alapján átlag 1,9 választ jelöltek meg a 
válaszadók. 

 

A válaszokból kitűnik, hogy a legtöbben túlóráztatással (52%) kezelik e problémát, további 13% 
a pihenőnapi munkavégzéssel oldja meg e problémát. A kérdezett vállalatcsoport jellege 
(felülreprezentált nagyobb foglalkoztató ipari, építőipari vállalkozások) miatt nem meglepő, hogy 
jelentős súllyal szerepel még a munkaerő-kölcsönzés (31%) valamint az alvállalkozók 
bevonása (31%) is. A válaszolók 37%-a nyugdíjasok, illetve diákok bevonásával oldja fel az 
átmeneti munkaerő-hiányt. A választható válaszlehetőségek között nem szerepelt az ún 
„kékkönyves” alkalmi munkavállalási lehetőség igénybe vétele. Az elsősorban a 
mezőgazdaságban és az építőiparban népszerű foglalkoztatási formát egyéb kategóriaként a 
válaszadók legalább 7%-a (12 db) jelölte meg, de elképzelhető, hogy további két vállalkozás is erre 
gondolt valójában („egyedi szerződés”, „határozott idejű megbízási”) 

 

A lenti táblából kitűnik továbbá, hogy a TOP200-as nagyvállalati körben jóval nagyobb a 
munkaerő-kölcsönzés aránya, ugyanakkor szemben a nem TOP200-as vállalati körrel, 
elhanyagolható a nyugdíjasok alkalmazása (1/25 db válasz), valamint egyáltalán nem jelenik meg a 
kékkönyves foglalkoztatás sem. 
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13. táblázat 
 
Alkalmanként fellépő munkaerőhiány kielégítése 

Az alkalmanként fellépő munkaerő-többletigény kielégítése 

 

összesen 

TOP 200 Nem TOP 200  

1. Diákok alkalmazásával  
7 31 38 

2. Nyugdíjasok alkalmazásával  1 24 25 

3. Munkaerő kölcsönzéssel  16 38 54 

4. Alvállalkozókkal  5 48 53 

5. Pihenőnapi munkavégzéssel  3 19 22 

6. Túlóráztatással  15 75 90 

7. Egyéb módon, éspedig  2 13 15 

71. alkalmi kék könyv  1 11 11 

71. egyedi szerződés  . 1 1 

71. határozott idejű megbízási 1 . 1 

71. hirdetés  . 1 1 

8. Nem tudja/nem válaszol  . 22 22 

összesen 51 283 334 
 

 
Létszámbővítéssel a következő 6 hónapban a vállalkozások 21,1%-a számol. Érdekesség, 
hogy ezen érték lényegében teljesen megegyezik a TOP200-as és nem TOP200-as vállalkozások 
vonatkozásában, ugyanakkor jelentős, az általános társadalmi, gazdasági mutatókkal szinte teljesen 
korreláló módon jelentős a regionális eltérés e kérdésben: Míg a válaszoló közép-magyarországi 
vállalkozások 33%-a, a nyugat-magyarországi cégek 22%-a tervezi a létszámbővítést, addig az 
Észak-Alföldön ez az arány már csak 10%.  
 
A válaszoló vállalkozások a következő fél évben 696 munkahely létesítését tervezik, ennek 26%-a 
a TOP 200-as cégeknél realizálódhat. 
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14. táblázat 
 
Tervezett létszámbővítés a következő fél évben TOP200-as és nem TOP200-as vállalati 
körben 

Létszámbővítés a következő 6 hónapban 

 

összesen 

TOP 200 Nem TOP200  

Igen  
6 35 41 

Nem  18 126 144 

Nem tudja / nem válaszol 4 5 9 

összesen 28 166 194 
 

 

 

15. táblázat 
 
A tervezett létszámbővítés a következő fél évben regionális megoszlás szerint 

Létszámbővítés a következő 6 
hónapban 

A vállalkozás helye 

összesen 
Nyugat-

Magyarország 
Közép-

Magyarország 
Észak-
Alföld 

Egyéb 

Igen  
16 19 6 . 41 

Nem  53 36 54 1 144 

Nem tudja / nem válaszol 5 2 . 2 9 

összesen 74 57 60 3 194 
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Munkahelyek létesítéséhez az elmúlt 3 évben állami/EU támogatást, munkaügyi központ által 
nyújtott segítséget a válaszolók 20,1%-a vett igénybe. A TOP200-as cégek valamivel több esetben 
vettek igénybe szubvenciót, ami az általánosan magasabb foglalkoztatási szint miatt nem is 
meglepő.  
 
Érdekes ugyanakkor, hogy a két vidéki régióban jóval magasabb arányban vettek igénybe 
állami/EU támogatást, mint a Központi Régióban. A tervezett munkaerő-bővíétéssel 
lényegében ellentétes trend érvényesült: a legkevesebb támogatott munkahely a Központi 
Régióban (9%) jött létre, a legtöbb pedig az Észak-Alföldön (27%). 
 
 
16. táblázat 
 
Támogatott munkahelyek létesítése a TOP200-as és nem TOP200-as vállalati körben 

Támogatott munkahely létesítése 

 

összesen 

TOP200 Nem TOP200  

Igen  
7 32 39 

Nem  21 133 154 

Nem tudja / nem válaszol . 1 1 

összesen 28 166 194 
 

  

17. táblázat 
 
Támogatott munkahelyek létesítése regionális megoszlásban 

Támogatott munkahely 
létesítése 

A vállalkozás helye 

összesen 
Nyugat-

Magyarország 
Közép-

Magyarország 
Észak-
Alföld 

Egyéb 

Igen  
17 5 16 1 39 

Nem  57 51 44 2 154 

Nem tudja / nem válaszol . 1 . . 1 

összesen 74 57 60 3 194 
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4.3. Alternatív foglalkoztatási formák és a célcsoportok helyzete 

 
Mint arra a bevezető fejezetekben utaltunk már, a kutatásunk legfőbb célja annak feltérképezése, 
milyen eséllyel indulnak egy-egy állás elnyeréséért az alábbi célcsoportokba tartozó álláskeresők: 

 50 év feletti munkavállalók 

 GYES-ről, GYED-ről visszatérő nők 

 tartósan munkanélküliek 

 roma származásúak 

 más etnikai csoportba tartozóak, bevándorlók 

 büntetés-végrehajtásban terheltek 
 
A kérdőív első vonatkoztatható kérdése arra irányult, foglalkoztatnak-e munkavállalót atipikus 
munkavégzéssel. Általában elmondható, hogy a munkaerő-piaci szempontból hátrányos 
helyzetűek számára sokszor csak ilyen típusú munkavégzésre nyílik, vagy nyílhatna mód, 
ugyanakkor az atipikus foglalkoztatás aránya ma jóval alulmúlja az EU átlagát. Az EU15-ökben 
a foglalkoztatottak mintegy 44%-a jelenleg is e formában dolgozik és az elmúlt években létesített 
munkahelyek közel fele e megoldás szerint jön létre. A lemaradást jól szemlélteti, hogy míg egy 
2001-es felmérés szerint a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya az EU15-ben átlag 17,7%-ot 
tett ki, addig nálunk mindössze 3,6%-os értéket ért el. 
 
A válaszoló vállalati körben az atipikus munkavégzéssel foglalkoztatottak aránya viszont megfelel 
az EU-átlagnak, összesen a vállalkozások 42,8%-a jelezte, hogy ilyen típusú foglalkoztatást is 
alkalmaz. A TOP200-as körben még inkább jellemző e foglalkoztatási forma, belső arányaiban 
azonban részben különbözik a nem TOP200-as körtől: A TOP200-as cégek szezonális 
munkavállalással, azaz a kékkönyves foglalkoztatással egyáltalán nem élnek. Az atipikus 
foglalkoztatásban érintett cégek mintegy 70%-a a részmunkaidőt említette meg, ebben 
lényegében arányaiban sem volt eltérés a TOP200-as és nem TOP200-as vállalati körben. 
 
Regionális megoszlásból ismét a központi régió és a vidéki régiók dichotómiája világlik ki: míg a 
KMR-ből válaszoló vállalkozások 58%-a alkalmaz valamely atipikus foglalkoztatási formát, addig 
a Nyugat-Magyarországról 36%, az Észak-Alföldről 35% jelezte vissza ugyanezt. 
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18. táblázat 
 
Atipikus munkavégzéssel foglalkoztató vállalkozások 

Atipikus munkavégzés 

 

összesen 

TOP200 Nem TOP200  

Igen  
15 68 83 

Nem  12 95 107 

Nem tudja / nem válaszol 1 3 4 

Ha igen, akkor    

Részmunkaidő  11 47 58 

Távmunka  2 2 4 

Bedolgozás  . 6 6 

Szezonális munkavállalás . 13 13 

Egyéb alternatív forma  2 . 2 

összesen 28 166 194 
 

 

A válaszoló vállalkozások közel négyötöde foglalkoztatott a kutatás célcsoportjába tartozó 
munkavállalót. Ahogy az elvárható is volt, az idősebb munkavállalók, és a GYES-ről, GYED-ről 
visszatérőket nemcsak, hogy nagyobb arányban foglalkoztatják, de itt is a legkisebb a 
bizonytalanság, legnagyobb a válaszolási hajlandóság (legalább 90%-os). A legtöbben 50 év feletti 
férfit (66,5%), és nőt (59,8%) foglalkoztatnak, de relatíve jelentős a munkaerőpiacra visszatérő 
nők (42,3%) és a korábban tartósan munkanélküliek foglalkoztatása (41,2%) is. Mindemellett 
kiemelhető a roma származásúak (30,9%) és a más etnikumba tartozóak/bevándorlók (8,8%) 
foglalkoztatásának relatíve magas arányai is. A romák viszonylag magas foglalkoztatása 
alapvetően két okkal magyarázható: a.) felülreprezentáltak az alacsonyabb státuszú munkahelyeket 
nagyobb számban nyújtó vállalkozások (lásd építőipar), b.) eleve nagyobb arányban küldték vissza 
a kérdőíveket azon vállalkozások, ahol közvetlen és alapvetően kedvezőbb kép alakult ki a 
célcsoportba tartozóak, mindenekelőtt a romák foglalkoztatásával kapcsolatosan. 
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19. táblázat 
 
Atipikus foglalkoztatás regionális megoszlásban 

Atipikus munkavégzés 

A vállalkozás helye 

összesen 
Nyugat-
Magyarország 

Közép-
Magyarország  

Észak-
Alföld  

Egyéb  

Igen  
27 33 21 2 83 

Nem  46 22 38 1 107 

Nem tudja / nem 
válaszol 1 2 1 . 4 

Ha igen, akkor      

Részmunkaidő  21 22 15 . 58 

Távmunka  . 3 . 1 4 

Bedolgozás  4 2 . . 6 

Szezonális munkavállalás 2 5 6 . 13 

Egyéb alternatív forma  . 1 . 1 2 

összesen 74 57 60 3 194 
 

 

TOP 200-as és nem TOP200-as vonatkozásban leginkább az szembeötlő, hogy a TOP200-as 
vállalati kör nagyobb arányban foglalkoztat idősebb munkavállalókat (80,3%), GYES-ről, GYED-
ről visszatérőket (64,3%), más etnikai csoportba tartozóakat (14,3%), ugyanakkor jóval kisebb 
számban alkalmaz korábban tartósan munkanélkülieket (25%). 
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20. táblázat 
 
Kutatásban érintett célcsoportok foglalkoztatása a TOP200-as vállalatoknál 

 

A kutatásban érintett célcsoportok 

dolgoznak-e a 
vállalkozásnál 

összesen 

igen  nem  
nem 
tudja/nem 
válaszol 

50 év feletti férfi  
23 4 1 28 

50 év feletti nő  22 5 1 28 

GYES-ről, GYED-ről az elmúlt egy évben visszatérő nő  18 9 1 28 

korábban tartósan munkanélküli  7 11 10 28 

roma származású  8 11 9 28 

más etnikai csoportba tartozóak (pl. feketék), bevándorlók 4 16 8 28 

büntetés-végrehajtásban terhelt személy (börtönviselt)  . 17 11 28 
 

21. táblázat 
 
Kutatásban érintett célcsoportok foglalkoztatása a nem TOP200-as vállalatoknál 

A kutatásban érintett célcsoportok 

dolgoznak-e a vállalkozásnál 

összesen 

igen  nem  
nem 
tudja/nem 
válaszol 

50 év feletti férfi  
106 45 15 166 

50 év feletti nő  94 51 21 166 

GYES-ről, GYED-ről az elmúlt egy évben visszatérő nő  64 84 18 166 

korábban tartósan munkanélküli  73 67 26 166 

roma származású  52 82 32 166 

más etnikai csoportba tartozóak (pl. feketék), bevándorlók 13 120 33 166 

büntetés-végrehajtásban terhelt személy (börtönviselt)  4 116 46 166 
 

22. táblázat 
 
A kutatásban érintett célcsoportok foglalkoztatása a teljes válaszolói körben 
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A kutatásban érintett célcsoportok 

dolgoznak-e a 
vállalkozásnál 

összesen 

igen  nem  
nem 
tudja/nem 
válaszol 

50 év feletti férfi  
129 49 16 194 

50 év feletti nő  116 56 22 194 

GYES-ről, GYED-ről az elmúlt egy évben visszatérő nő  82 93 19 194 

korábban tartósan munkanélküli  80 78 36 194 

roma származású  60 93 41 194 

más etnikai csoportba tartozóak (pl. feketék), bevándorlók 17 136 41 194 

büntetés-végrehajtásban terhelt személy (börtönviselt)  4 133 57 194 
 

 

Regionális megoszlásnál az alábbiak szembeötlőek: 

 A legtöbb idősebb munkavállalót Közép-Magyarországon foglalkoztatják (72,8%) 

 A legtöbb GYES-ről, GYED-ről visszatérő nőt szintén Közép-Magyarországon 
foglalkoztatják (52,6%) 

 A korábban tartósan munkanélkülit  foglalkoztatók aránya Nyugat-Magyarországon 50%, 
Észak-Alföldön 43,3%, a KMR területén azonban csak 26,3%. Mindez jól alátámasztja a 
Központi régió magasabb foglalkoztatási szintjét, a munkanélküliség szerkezetének 
relatíve kedvezőbb voltát (kisebb a tartósan munkanélküliek aránya) 

 Talán leginkább meglepő, hogy a romák által leginkább sűrűn lakott Észak-Alföldön a 
legkisebb a cigányok foglalkoztatási szintje. Míg a nyugat-magyarországi vállalkozások 
40,5%, a Központi Régió cégeinek 29,8%-a jelezte, hogy foglalkoztatott roma származású 
munkavállalót, addig ez az arány az Észak-Alföldi Régióban mindösszesen 18,3%-os. 
Persze e számok a válaszolási hajlandósággal is részben bizonyosan összefüggnek – e 
kérdésre a nyugat-magyarországi cégek 12,1%-a , az észak-alföldiek 21,7%-a, míg a közép-
magyarországiak 31,6%-a nem tudott, vagy nem akart válaszolni. 
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23. táblázat 
 
A kutatásban érintettek foglalkoztatása regionális megoszlásban 

Nyugat-Magyarország 

A kutatásban érintett célcsoportok 

dolgoznak-e a 
vállalkozásnál 

összesen 

igen  nem  
nem 
tudja/nem 
válaszol 

50 év feletti férfi  
47 20 7 74 

50 év feletti nő  45 22 7 74 

GYES-ről, GYED-ről az elmúlt egy évben visszatérő nő  31 37 6 74 

korábban tartósan munkanélküli  37 27 10 74 

roma származású  30 35 9 74 

más etnikai csoportba tartozóak (pl. feketék), bevándorlók 6 55 13 74 

büntetés-végrehajtásban terhelt személy (börtönviselt)  3 52 19 74 
 

Közép-Magyarország 

A kutatásban érintett célcsoportok 

dolgoznak-e a 
vállalkozásnál 

összesen 

igen  nem  
nem 
tudja/nem 
válaszol 

50 év feletti férfi  
42 9 6 57 

50 év feletti nő  41 10 6 57 

GYES-ről, GYED-ről az elmúlt egy évben visszatérő nő  30 22 5 57 

korábban tartósan munkanélküli  15 26 16 57 

roma származású  17 22 18 57 

más etnikai csoportba tartozóak (pl. feketék), bevándorlók 10 34 13 57 

büntetés-végrehajtásban terhelt személy (börtönviselt)  . 36 21 57 
 

Észak-Alföld 

A kutatásban érintett célcsoportok 
dolgoznak-e a 
vállalkozásnál 

összesen 
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igen  nem  
nem 
tudja/nem 
válaszol 

50 év feletti férfi  
37 20 3 60 

50 év feletti nő  27 24 9 60 

GYES-ről, GYED-ről az elmúlt egy évben visszatérő nő  19 33 8 60 

korábban tartósan munkanélküli  26 25 9 60 

roma származású  11 36 13 60 

más etnikai csoportba tartozóak (pl. feketék), bevándorlók 1 46 13 60 

büntetés-végrehajtásban terhelt személy (börtönviselt)  1 43 16 60 
 

 

 

4.4. Munkaerő kiválasztás gyakorlata 

 

A munkaerő kiválasztási gyakorlatát elsősorban a vállalkozás tevékenységi köre, valamint a cég 
mérete határozza meg. Ennek megfelelően a kérdőívben adott válaszok alapján is, a kiválasztási 
gyakorlat jelentősen eltér a TOP200-as és a nem TOP200-as vállalati körben és az alábbiak szerint 
összegezhető: 

 A válaszoló vállalkozások 36,6%-ánál a munkaerő-felvétellel kapcsolatos kérdéseket 
külön HR-osztály, illetve munkatárs felelős, nem meglepő módon elsősorban a 
nagyvállalati szektorban. A TOP200-as cégeknél mintegy kétszerese, 67,9%-os ez az 
arány; 

 Egy-egy állás betöltéséhez a TOP200-as cégek 42,9%, míg a nem TOP200-as cégeknek 
csak 17,5%-a vesz igénybe munkaerő-közvetítő szolgáltatást; 

 A kiválasztásra vonatkozó belső szabályzattal, eljárással a TOP200-as vállalkozások 
közel háromszoros arányban rendelkeznek (60,7% szemben a nem TOP200-as cégek 
22,9%-ával), ami nyilvánvalóan elsősorban a vállalati mérettel függhet össze; 

 Míg a nem TOP200-as cégeknél 36,1% jelezte, hogy rendszeresen van be nem töltött 
munkahelye, addig ez az arány a TOP200-as vállalkozások esetében 57,1%-ot tesz ki; 

 A fenti kiválasztási eljárásokkal is nyilvánvalóan összefüggő módon, de kevésbé 
markánsan különbözik a személyes úton történő kiválasztás mértéke. Míg a nem 
TOP200-as cégeknél ez 47,1%-ot, addig a TOP200-as vállalkozásoknál 39,3%-ot tesz ki. 

 A munkaerő kiválasztása során együttműködik a munkaügyi központokkal a 
vállalkozások 44,8%-a, és e arányszám mögött lényegében nem húzódnak meg a 
TOP200-as és nem TOP200-as vállalkozások közötti eltérések. 
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24. táblázat 
 
Munkaerő kiválasztási gyakorlat 

TOP200-as vállalatok 

Munkaerő kiválasztása a vállalkozásnál 

igaz-e? 

összesen 

igen  nem  
nem 
tudja/nem 
válaszol 

A kiválasztásért külön HR munkatárs, illetve 
HR osztály felelős  

19 9 . 28 

Rendszerint igénybe veszünk munkaerő-
közvetítő vállalkozást (fejvadász céget)  12 14 2 28 

A kiválasztásra vonatkozó belső szabályzattal, 
eljárással rendelkezünk  17 9 2 28 

Van olyan munkakör, ahová gyakran keresnek 
munkatársat, nehezen tudják feltölteni 16 11 1 28 

A munkatársak többségét személyes 
kapcsolatokon keresztül választjuk ki  11 16 1 28 

A munkaerő kiválasztásakor rendszeres 
kapcsolatban állunk a munkaügyi központtal  12 14 2 28 

 

Nem TOP200-as vállalatok 

Munkaerő kiválasztása a vállalkozásnál 

igaz-e? 

összesen 

igen  nem  
nem 
tudja/nem 
válaszol 

A kiválasztásért külön HR munkatárs, illetve 
HR osztály felelős  

52 97 17 166 

Rendszerint igénybe veszünk munkaerő-
közvetítő vállalkozást (fejvadász céget)  29 119 18 166 

A kiválasztásra vonatkozó belső szabályzattal, 
eljárással rendelkezünk  38 101 27 166 

Van olyan munkakör, ahová gyakran keresnek 
munkatársat, nehezen tudják feltölteni 60 87 19 166 

A munkatársak többségét személyes 
kapcsolatokon keresztül választjuk ki  79 73 14 166 

A munkaerő kiválasztásakor rendszeres 
kapcsolatban állunk a munkaügyi központtal  75 76 15 166 
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Válaszolók összesen 

Munkaerő kiválasztása a vállalkozásnál 

igaz-e? 

összesen 

igen  nem  
nem 
tudja/nem 
válaszol 

A kiválasztásért külön HR munkatárs, illetve 
HR osztály felelős  

71 106 17 194 

Rendszerint igénybe veszünk munkaerő-
közvetítő vállalkozást (fejvadász céget)  41 133 20 194 

A kiválasztásra vonatkozó belső szabályzattal, 
eljárással rendelkezünk  55 110 29 194 

Van olyan munkakör, ahová gyakran keresnek 
munkatársat, nehezen tudják feltölteni 76 98 20 194 

A munkatársak többségét személyes 
kapcsolatokon keresztül választjuk ki  90 89 15 194 

A munkaerő kiválasztásakor rendszeres 
kapcsolatban állunk a munkaügyi központtal  87 90 17 194 
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4.5. Térségi és települési jellemzők 
 
 
Az, hogy egy terület általános társadalmi-gazdasági fejlettsége, aktivitása és a munkaerőpiac között 
közvetlen összefüggések vannak nyilvánvaló tény. Bár regionális fejlettségbeli különbségek 
valamennyi országban, kisebb-nagyobb terület-együttes esetében megfigyelhető, olyan szintű 
fejlettségbeli szóródás, mint Magyarországon az EU-n belül kevés helyen figyelhető meg.  
 
A magyar térszerkezeti fejlődés ma alapvetően az alábbi három értelmezési síkon jelenik meg: 

 Főváros – vidék ellentét 

 Kelet-nyugati lejtő 

 Kistérségi és településhálózati tagoltság 
 

Budapest nemcsak az ország Fővárosa, de egyben a Közép-Európai városhálózat meghatározó 
fejlődési centruma is. A Főváros és a 80 településből álló agglomerációja erőteljesen kötődik 
a világpiachoz, számos nemzetközi szervezet és nagyvállalat regionális székhelye is itt található. 
Budapesten és a 80 településre kiterjedő agglomerációban állítják elő a magyar GDP mintegy 
60%-át. A Budapest-Vidék dichotómia elsősorban nem is a direkt módon megjelenő gazdasági 
mutatókkal, így a foglalkoztatási és munkanélküliségi arányszámokkal, hanem a gazdaság eltérő 
belső tagoltságával mutatható ki leginkább. Budapest ma a pénzügyi szektort, a kutatás-fejlesztést, 
és általában véve a tudásipart nézve domináns helyzetben van.  

 

Mint az a lenti ábrából is kitűnik, Budapest és agglomerációja mellett a Nyugat-Magyarországi 
Régió a legfejlettebb, a legrosszabb mutatókkal pedig az Észak-Magyarországi és az Észak-Alföldi 
régiók rendelkeznek. 

 

1. ábra: Egy főre jutó GDP megyénként, az EU 25 átlagában 

 

forrás: www.vati.hu 
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Ha az ország fejlettségét kistérségi vagy települési dimenziók szerint vizsgáljuk, látható, hogy 
a fenti jellemzők részben árnyalhatóak, de összességében felül nem írhatóak. Magasabb státuszú 
térségek, települések keleten is találhatóak, mint ahogy alacsony státuszú leszakadó területek 
nyugaton is szép számmal vannak jelen. A kistérségi fejlettségi mozaikból azonban nyilvánvalóan 
kitűnik, hogy a dinamikusan fejlődő térségek többsége a nyugati országrész innovációs 
tengelyei mentén találhatóak, a keleti régiókban egy-egy fejlettebb kistérség jellemzően a 
megyeszékhely, vagy egy-egy speciális adottságokkal rendelkező település (pl. Tiszaújváros) 
szigetszerűen emelkednek ki környezetükből.  

 

A fentiek miatt kutatásunk célja annak felmérése is, hogy a munkaadói attitűdök hogyan térnek el 
a regionális összefüggésrendszer alapján. 

 

Arra a kérdésre, hogy igaz-e a településre, hogy kevés a munkahely, magas a 
munkanélküliség, az összes válaszoló 37,6%-a (76 db) válaszolt igennel, ugyanakkor 10,3% (20 
db) nem tudta, vagy nem akarta e kérdést megítélni. Talán leginkább meglepő, hogy e kérdés 
kapcsán a TOP200-as és nem TOP200-as dichotómia szerint alig van eltérés. Meglepő, mivel 
köztudott, hogy a nagyvállalatok többsége nem hátrányos helyzetű településen tevékenykedik, 
nagytöbbségük a Fővárosban, illetve az agglomerációban működik. 

 

A válaszok megyék szerinti vizsgálata azonban már egyértelműen megfelel területi 
fejlettségbeli különbségeknek. Míg a fővárosi cégek mindössze 14,3%-a (4/28 db), a Győr-
Moson-Sopron megyei vállalkozások 13,3%-a (4/30 db)jelezte, hogy a településen magas a 
munkanélküliség, addig a hajdú-bihari vállalkozásoknál már 75%-os (18/24 db), a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei vállalkozásoknál 84,6% (11/13 db) volt ezen arányszám. 
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25. táblázat 
 
Kevés munkahely, magas munkanélküliség - megyei megoszlásban 
 

Településre jellemző: Kevés 
munkahely, magas 
munkanélküliség 

igaz-e? 

összesen 

igen  nem  
nem tudja/nem 
válaszol 

Budapest 4 21 3 28 

Pest megye 4 22 3 29 

Győr-Moson-Sopron megye 4 24 2 30 

Vas megye  1 14 5 20 

Zala megye  11 9 4 24 

Hajdú-Bihar megye  18 3 3 24 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 18 5 0 23 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 11 2 0 13 

Egyéb megye 2 1 0 3 

Összesen 73 101 20 194 

 
 
Az előző kérdéshez tartalmában igen közelálló kérdésben, mely szerint a befektetők elkerülik a 
térséget a válaszok megyei megoszlása megfelel az előzetesen elvártnak és jól tükrözi a megyék 
általánosan ismert fejlettségbeli különbségeit. A Központi Régióból válaszolók esetében 
mindössze 5,26% értett egyet az állítással, míg a Hajdú-Bihar megyei cégek közül 37,5%, a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei vállalkozások közül 56,6% volt az igennel válaszolók aránya.  
 
Az, hogy a TOP200-as nagyvállalatok elsősorban a fejlődési-innovációs központokban és 
tengelyek mentén helyezkednek el köztudott. E tény alapján nem meglepő, hogy a TOP200-as 
cégeknek csak 14,3%-a, míg a nem TOP200-as cégeknek 25,3%-a értett egyet a feltett állítással. 
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26. táblázat 
 
A befektetők elkerülik a területet - megyei megoszlásban 
 

Településre jellemző: A befektetők elkerülik a területet 

igaz-e? 

összesen 

igen  nem  nem tudja/nem válaszol 

Budapest 1 24 3 28 

Pest megye 2 25 2 29 

Győr-Moson-Sopron megye 4 25 1 30 

Vas megye  5 10 5 20 

Zala megye  6 13 5 24 

Hajdú-Bihar megye  9 8 7 24 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 13 6 4 23 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5 7 1 13 

Egyéb megye 1 2 0 3 

Összesen 46 120 28 194 

 
 
Egy-egy település, vagy terület-együttes fenntartható fejlődésének alapvető záloga a fiatal, 
megfelelő szakképesítéssel rendelkező rétegek helyben maradása, illetve számarányuk bővítése 
odatelepülésük révén. Általában elmondható, hogy a fiatalok a társadalmi mobilitás legfőbb 
hordozói, el- illetve odavándorlásuk kulcskérdés a területi gazdasági folyamatok tervezésénél. 
 
Ma Magyarországon a képzett fiatalok elvándorlása leginkább az alábbi 3 irányba hat: 

 Az ország egész területéről a Fővárosba, illetve az agglomerációba 

 Kisebb, periférikusabb településekről a térségi központba (kistérségi, megyei központ) 

 Fejletlenebb, munkaerőhiányos térségekből dinamikusan fejlődő térségekbe (kelet-nyugati 
vándorlás) 

 
Természetesen a fenti irányok a munkavállalási és nem a lakhatási funkciók szerinti, így nem ide 
sorolandó a szuburbanizáció jelensége. Megjegyzendő továbbá, hogy Magyarországon az EU-
átlagot jóval alulmúló a vándorlási hajlandóság, ami szakértők szerint a gazdasági fejlődést is 
hátráltatja. 
 
A kérdőívben feltett kérdésre, mely szerint megítélésük alapján releváns probléma-e a fiatalok 
elvándorlása, a válaszolók 36%-a adott igen választ. A regionális (megyei) szóródás 
ugyanakkor itt is szembetűnő és a valódi népvándorlási folyamatokat is jól alátámasztó: 
Budapesten 7,1%, Pest megyében 20,7%, Győr-Moson-Sopron megyében 16,7% jelezte 
mindösszesen releváns problémaként a fiatalok elvándorlását.  
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Ezzel szemben Hajdú-Biharban 58,3%, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 69,6%, Szabolcsban 
61,5% vélte úgy, hogy a fiatalok elvándorlása jellemző a településére. Zala megye relatíve magas 
aránya (58,3%) leginkább a megye aprófalvas szerkezete és részben periférikus jellege miatt 
alakulhatott ki. 
 
Kissé meglepő módon a fiatalok elvándorlását a TOP200-as és a nem TOP200-as vállalati kör 
közel hasonlóan ítéli meg, míg az előbbi esetben 32,1%, addig az utóbbinál 36,7% az igenlő 
válaszok aránya. 
 
 
27. táblázat 
 
A fiatalok elvándorlása jelentős - megyei megoszlásban 
 

Településre jellemző: A fiatalok elvándorlása jelentős 

igaz-e? 

összesen 

igen  nem  nem tudja/nem válaszol 

Budapest 2 22 4 28 

Pest megye 6 21 2 29 

Győr-Moson-Sopron megye 5 23 2 30 

Vas megye  4 10 6 20 

Zala megye  14 8 2 24 

Hajdú-Bihar megye  14 7 3 24 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 16 4 3 23 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 8 2 3 13 

Egyéb megye 1 1 1 3 

Összesen 70 98 26 194 

 
 
Általában igaz, hogy Magyarországon ma egyszerre van jelen a magas inaktivitás, a relatíve 
magas munkanélküliség és a megfelelően képzett, elsősorban szakmunkások hiánya. 
Logikailag feltételezhető lehetne, hogy leginkább éppen a dinamikusan fejlődő térségekben, 
településeken jelenik ez meg releváns problémaként. Ez azonban nincs így, mivel a hátrányosabb 
helyzetű térségekben részben éppen azért kisebb a gazdasági aktivitás, mivel nincsen megfelelő 
számban rendelkezésre álló munkaerő, úgy is fogalmazhatunk, hogy rosszabb a terület humán 
erőforrás adottsága.  
 
A fentieket a visszaküldött kérdőívek is jól alátámasztják, a válaszok regionális jellege nincs 
koherens összefüggésben: A válaszolók 51%-a értett egyet az állítással, és két megyét leszámítva 
46,7% (Győr-Moson-Sopron) és 62,5% (Hajdú-Bihar) között szóródik az igenek aránya. 
Egyértelmű eltérés csak Pest (20,7%) és Jász-Nagykun-Szolnok (26,1%) megyék esetében 
mutatható ki, nem világos mögöttes összefüggésrendszerek alapján. 
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A TOP200 és nem TOP200-as vállalatcsoportoknál érdemleges eltérés nem tapasztalható, 53,6% 
illetve 51% az igenek aránya. 
 
 
28. táblázat 
 
Nincs elegendő képzett munkaerő - megyei megoszlásban 
 

Településre jellemző: Nincs elegendő képzett munkaerő 

igaz-e? 

összesen 

igen  nem  nem tudja/nem válaszol 

Budapest 15 13 0 28 

Pest megye 6 21 2 29 

Győr-Moson-Sopron megye 14 13 3 30 

Vas megye  10 6 4 20 

Zala megye  12 11 1 24 

Hajdú-Bihar megye  15 8 1 24 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 6 15 2 23 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 7 5 1 13 

Egyéb megye 3 0 0 3 

Összesen 99 81 14 194 

 
 

Egy-egy térség társadalmi-gazdasági fejlettségét alapvető módon befolyásolja a földrajzi 
elhelyezkedés. Szakértői elemzések szerint a nagy innovációs centrumoktól és fejlődési 
tengelyektől való távolság a legfőbb oka és következménye egy-egy terület társadalmi-gazdasági 
státuszának alakulása szempontjából. Budapest földrajzi adottságai nem csak országos 
vonatkozásban centrálisak, de a város meghatározó magja az európai városhálózatnak is: 
Budapesten 5 európai közlekedési folyosó fut össze, így centrális szerepe nem csak országos, de 
európai szinten is megjelenik. A Központi régió centrális helyzete mellett ma Magyarországon a 
legfőbb ipari, innovációs tengely a M1 vonala mentén található, de általában az autópályák mint 
fejlődési tengelyek jelennek meg az ország gazdasági szerkezetében.  

Önmagában egy-egy megye is értékelhető kedvező földrajzi adottságúnak, ugyanakkor az adott 
megyén belül is lehetnek jelentős szóródások, belső perifériák mindenhol léteznek. 
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A visszaérkezett válaszok a legtöbb megye esetében megfelelnek az előzetesen elvártnak, jól 
tükrözik a megyék valós térbeli elhelyezkedési adottságait. A Központi régióból és Győr-
Moson-Sopronból mindössze 3 olyan válasz érkezett (3,3-3,6%), mely a rossz földrajzi adottságot 
jelölte meg. A legrosszabb mutatóval a felmérés szerint Jász-Nagykun-Szolnok (43,5%), Hajdú-
Bihar (33,3%) és Vas (30%) megyék rendelkeznek. Ez utóbbi sem meglepő, mivel e megyében 
jelentős a belső perifériák aránya, egyáltalán nincs autópálya, a megyeszékhelyről pedig mind a 
regionális székhely (Győr), mind a Főváros relatíve nehezen elérhető. 

 

Mivel a TOP200-as cégek döntő része a jó földrajzi adottságokkal bíró Központi Régióban 
tevékenykedik, nem meglepő, hogy csak 10,7% értett egyet az állítással, míg a nem TOP200-as 
cégeknél ez az arány 19,3%. 
 
 
29. táblázat 
 
Rossz földrajzi elhelyezkedés, nehéz elérhetőség - megyei megoszlásban 
 

Településre jellemző: Rossz földrajzi elhelyezkedés, nehéz 
elérhetőség (utak, autópályák, vasút) 

igaz-e? 

összesen 

igen  nem  
nem tudja/nem 
válaszol 

Budapest 1 25 2 28 

Pest megye 1 27 1 29 

Győr-Moson-Sopron megye 1 27 2 30 

Vas megye  6 9 5 20 

Zala megye  4 19 1 24 

Hajdú-Bihar megye  8 15 1 24 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 10 10 3 23 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2 11 0 13 

Egyéb megye 2 1 0 3 

Összesen 35 144 15 194 

 
 
A legutóbbi 2001. évi népszámlálás szerint Magyarországon mintegy 190.000 roma él, ugyanakkor 
szakértői becslések szerint számuk meghaladja a hatszázezret. Azzal együtt, hogy nincs olyan 
hazai kistérség, ahol ne élnének romák, a koncentráció jelei nyilvánvalóak. Az országos átlagot 
meghaladó a számarányuk Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön, és a Dél-Dunántúlon. A 
hátrányos helyzetű térségek részletes és komplex elemzésekor rendszerint visszatérő 
problémaként jelentkezik a terület roma népességének különösen súlyos élethelyzete: a 
térségek leszakadásának egyszerre oka és következménye a helyi roma közösségek alacsony fokú 
társadalmi és gazdasági integrációja, aktivitása. Egy adott területi egység fejlettsége és az ott élő 
roma közösségek számaránya között közvetlen összefüggések figyelhetőek meg.  
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A válaszoló vállalkozások 16,5%-a vélte, becsülte úgy, hogy a működési területén a romák 
számaránya meghaladja az országos szintet. Az igenek területi megoszlása jól követi az egyes 
megyékben általában is igaz arányszámokat. Győr-Moson és Vas megyékben, ahol a népszámlálás 
és a szakértői becslések szerint is legalacsonyabb a cigányság számaránya, 50-ből 0 (!) válaszoló 
vállalkozás felelt igennel a feltett kérdésre. Budapestről és Pest megyéből is mindössze 2-2 igen 
válasz érkezett, ugyanakkor az Észak-Alföldi régióból érkező kérdőívek esetében az igenek aránya 
már 40%-os, azon belül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 69,2%-os. 

 
 
30. táblázat 
 
Az országos szintet meghaladó a hátrányos helyzetű romák számaránya - megyei 
megoszlásban 
 

Településre jellemző: Az országos szintet (~5-6%) meghaladó a 
hátrányos helyzetű romák számaránya 

igaz-e? 

összesen 

igen  nem  
nem tudja/nem 
válaszol 

Budapest 2 15 11 28 

Pest megye 2 20 7 29 

Győr-Moson-Sopron megye 0 23 7 30 

Vas megye  0 12 8 20 

Zala megye  3 10 11 24 

Hajdú-Bihar megye  7 5 12 24 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 8 4 11 23 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 9 1 3 13 

Egyéb megye 1 1 1 3 

Összesen 32 91 71 194 

 
 
A kérdőív első részében megkérdeztük, hogy a vállalkozás községben, városban vagy 
megyeszékhelyen, illetve Budapesten működik-e. A válaszoló 194 vállalkozás közül 21 db 
működik községben, 102 db valamely nem megyeszékhely városban, és 71 db 
megyeszékhelyen, illetve a Fővárosban. Bár nyilvánvalóan nem mindegy, hogy egy-egy válasz 
mely régió mely településéről érkezett, a településtípus szerinti megoszlás összességében több 
markáns jellegzetességet is hordoz magában.  
 
Arra a kérdésre, hogy a településre igaz-e, hogy kevés a munkahely, magas a 
munkanélküliség a községekben (42,1%) és a városokban (42,1%) közel azonos volt az igennel 
felelők aránya, ugyanakkor a megyeszékhelyről, Budapestről válaszolók esetében „mindössze” 
29,6%-os e mutató. 
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Hasonlóan közel azonosan arányban vélik úgy a községekben (33,3%) és városokban (31,4%) 
élők, hogy a befektetők elkerülik a területet, míg a megyeszékhelyeken és a Fővárosban 
összességében mintegy harmadannyian (9,9%) vélik ugyanezt.  
 
A fiatalok elvándorlását mintegy háromszor annyian tekintik releváns települési problémának a 
községekben (66,7%) és kétszer annyian a városokban (41,2%), mint a megyeszékhelyeken és 
Budapesten. 
 
Képzett munkaerő vonatkozásában leginkább a község vonatkozásában látványos az eltérés, itt 
a válaszadók 76,2%-a értett egyet az állítással, szemben a másik két településtípussal, ahol 50%, 
illetve 45,1% volt ezen érték. 
 
A rossz földrajzi adottságok szintén leginkább a községekben releváns probléma, az itt működő 
vállalkozások harmada adott igenlő választ a feltett kérdésre, míg a városokban 18,6%, a 
megyeszékhelyeken, illetve Budapesten pedig csak 12,7 % volt e mutató. 
 
A hátrányos helyzetű romák számarányában viszont alig van eltérés, 14,1% - 18,6% közöttiek 
az értékek.  
 
 
31. táblázat 
 
A település megítélése település típusonként 
 

 Településre jellemző 

Község Város Megyeszékhely / Budapest 

igen nem 

nem 
tudja/
nem 
válasz
ol 

össz
esen 

igen nem 

nem 
tudja
/ne
m 
válas
zol 

össz
ese 

igen nem 

nem 
tudja
/nem 
válas
zol 

összesen 

Kevés munkahely, magas 
munkanélküliség  

9 9 3 21 43 50 9 102 21 42 8 71 

A befektetők elkerülik a 
területet  

7 13 1 21 32 55 15 102 7 52 12 71 

Fiatalok elvándorlása 
jelentős  

14 5 2 21 42 46 14 102 14 47 10 71 

Nincs elegendő képzett 
munkaerő  

16 5 0 21 51 41 10 102 32 35 4 71 

Rossz földrajzi 
elhelyezkedés, nehéz 
elérhetőség (utak, 
autópályák, vasút)  

7 12 2 21 19 75 8 102 9 57 5 71 

Az országos szintet (~5-
6%) meghaladó a 
hátrányos helyzetű romák 
számaránya 

3 12 6 21 19 44 39 102 10 35 26 71 
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A felmérés alapján leszögezhető, hogy a rosszabbnak ítélt munkaerő-piaci státuszú 
településeken működő vállalkozások nyereségelvárásai nem, vagy alig térnek el a a teljes 
vizsgálati körtől. Növekedéssel a teljes vállalati kör 34,5%, míg a rosszabbnak ítélt településen 
működő vállalkozások 31,5%-a számol, viszont ez utóbbi körben többen vannak, akik változatlan 
nyereségszinttel (34,9%) kalkulálnak (a teljes válaszadói körben 26,8%). A hátrányosabbnak vélt 
településen működő vállalkozások közül mintegy 6%-kal számolnak kevesebben a nyereségesség 
csökkenésével, mint a teljes válaszadói körben. A fentiek alapján leszögezhető, hogy a 
nyereségelvárás és a rosszabb társadalmi-gazdasági mutatók között közvetlen összefüggések nem 
figyelhetőek meg. 
 
 
32. táblázat 
 
Nyereségelvárás azon településeken, ahol igaznak vélik, hogy kevés a munkahely, magas 
a munkanélküliség 
 

 A vállalkozás nyeresége a 2006. évihez képest 2007-ben 

Összevont válasz Településre 
jellemző - Kevés 
munkahely, 
magas 
munkanélküliség 

Növekedni fog  67 23 

Változatlan marad  52 24 

Csökkenni fog  57 17 

Nem tudja, nem válaszol 18 9 

összesen 194 73 

 
 
Hasonlóan alig van eltérés annak vizsgálatakor, ha azokat a válaszolókat vetjük össze a teljes 
körrel, akik úgy tudják, vagy vélik, hogy a településükön magasabb a romák számaránya, mint az 
országos átlag. A nyereség növekedésével kapcsolatos elvárások lényegében megegyezőek, 
mindössze 0,1%-kal tér el a két érték egymástól (34,5%, 34,5%). A nyereség szinten maradásával 
valamivel több, mint 4% kalkulál azon körben ahol a romák számaránya magasabb, ugyanakkor a 
csökkenéssel is közel azonos válaszoló kalkulál (29,4%, 31,2%). 
 
Mindez azt támaszthatja alá, hogy a romák által relatíve, vagy ténylegesen sűrűn lakott, így 
feltételezhetően rosszabb társadalmi, gazdasági és infrastrukturális (elérhetőségi) 
mutatókkal rendelkező térségben működő vállalkozások gazdálkodása részben 
függetleníthető a térségi jellemzőktől.  
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33. táblázat 
 
Nyereségelvárás azon településeken, ahol igaznak vélik, hogy a településen a romák 
számaránya meghaladja az országos értéket 
 
 

 A vállalkozás nyeresége a 2006. évihez képest 2007-ben 

Összevont válasz Településre 
jellemző – az 
országos szintet 
meghaladó a 
hátrányos 
helyzetű romák 
számaránya 

Növekedni fog  67 11 

Változatlan marad  52 10 

Csökkenni fog  57 10 

Nem tudja, nem válaszol 18 1 

összesen 194 32 
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V. Munkaadói elvárások és attitűdök 
 

5.1. Elhelyezkedést befolyásoló tényezők 

 

A Határszél EQUAL Fejlesztési Partnerség egy nemzetközi együttműködés keretében közös 
munkaerő-piaci tanulmányt készített 2007-ben. A tanulmány számot adott az egyes 
partnerországok (Németország, Hollandia, Anglia) főbb munkaerő-piaci jellegzetességeiről és a 
partnerek által végzett felmérések céljáról és legfőbb eredményeiről. Az angol IMPACT 
partnerség projektje keretében 2006-ban egy átfogó felmérést készítet Észak-nyugat Anglia 
vállalkozásai körében. A Manchesteri Egyetem bevonásával 2500 vállalkozásnak küldték ki 
postai úton a kérdőívet, közülük 205 db küldte azt vissza.  

 

A kutatási terv összeállítása során egyeztettünk a partner angol szervezettel, illetve a kutatást 
vezető – magyar származású – kutatóval, Ilona Haslewood-Pócsikkal. Megegyeztünk abban, hogy 
a kutatásuk egyik kérdéssorát szó szerint beemeljük a kérdőívünkbe, így az összevethető 
válik az angol eredményekkel. Szerencsés véletlennek tekintjük, hogy a két kutatás elemszáma 
lényegében megegyezik, az angol partnerek felmérésében 194-205 volt az egyes kérdésekre adott 
válaszok száma, míg jelen felmérésben 194 vállalkozás véleményét tudjuk bemutatni. 
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34. táblázat 
 
Elhelyezkedést befolyásoló tényezők összehasonlítása a magyar és az angol kutatás 
vonatkozásában (%) 
 

Elhelyezkedést 
befolyásoló 
tényezők (%) 

Nagyon fontos Fontos 
Kevésbé 
fontos 

Egyáltalán 
nem 
fontos 

En* Hu* En Hu En Hu En Hu 

Releváns szakmai 
képességek  

85 42,3 13 
46,
4 

2 
10,
3 

0 1 

Iskolai végzettség  
32 10,8 40 

71,
6 

26 17 2 0,5 

Szakmai 
képesítések 
megléte  

35 42,3 30 
46,
4 

30 
10,
3 

5 1 

Őszinteség  
81 46,4 19 

46,
4 

0 7,2 0 0 

Megbízhatóság  81 67 17 32 1 0,5 1 0,5 

Pontosság  
73 57,7 24 

41,
2 

2 1 1 0 

Közösségi 
együttműködési 
készségek 

48 35,6 44 
57,
7 

7 6,7 1 0 

Csapatmunkára 
való képesség  

60 45,4 35 50 4 4,6 1 0 

Íráskészség  
25 25,2 42 

45,
4 

30 
26,
8 

3 2,6 

Olvasási készség  27 26,3 48 53 23 19 2 1,5 

Számolási készség  
30 30,4 45 

56,
2 

22 
12,
9 

3 0,5 

Viselkedéskultúra  74 40,2 25 53 1 6,7 0 0 

Drog/alkohol 
függőség  

81 77,3 13 
18,
6 

4 3 2 1 

  *En – Angol kutatási eredmények 

  *Hu – Jelen magyar kutatási eredmények 
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A két felmérés eredményeinek összehasonlításából az alábbi eltérések/hasonlóságok mutathatóak 
ki: 

 Általában elmondható, hogy a magyar válaszolók jóval inkább „súlyozták” a válaszaikat, 
mint az angol megkérdezettek, ami főleg a fontosnak/nagyon fontosnak vélt tényezők 
esetében jelenik meg. 

 A releváns szakmai képességek meglétét jóval többen vélik nagyon fontosnak a 
szigetországban, mint Magyarországon. Bár a fontos és nagyon fontos együttes aránya 
alapvetően megegyezik, az Angol felmérésben résztvevők mintegy kétszerese jelölte meg e 
faktort nagyon fontosként. A nagyon fontosnak ítélt tényezők rangsorában e faktor 
Magyarországon csak a 6-7. helyre sorolható be. 

 Az őszinteség, megbízhatóság az angol felmérés eredménye szerint a legfontosabb 
három tényező között szerepel. E „puha” tényezőket a magyar válaszolók is igen 
fontosnak vélték, de a különbség a nagyon fontos és fontos megítélés alapján 
szembetűnő. 

 Magyarországon a legtöbben (77,3%) a drog/alkohol függőséget jelölték meg, mint az 
álláskeresésben nagyon fontos tényező. Az angol felmérésből kitűnik, hogy az ottani 
vállalkozások szintén az elsők közé sorolják e faktort, ám a kérdéssor egésze alapján mégis 
leszögezhető, hogy az angol felmérés szerint ott ez valamivel kevésbé releváns, így nagyon 
fontosként megjelölt probléma. 

 Érdekes különbség a két felmérésben a pontosság megítélése is. Míg a magyar válaszolók 
57,7%-a tartotta nagyon fontosnak, így e kategórián belül a 3. legjelentősebb faktornak, 
addig Angliában ez csak a 6. helyen szerepel, igaz 73%-os értékkel. 

 A csapatmunkára való képességet összességében mindkét felmérésben résztvevők 
95%-a tartotta fontosnak, illetve nagyon fontosnak, itt már kisebb belső arányeltolódással, 
mint a legfontosabbnak vélt tényezők esetében (~15%-os eltérés a nagyon fontos 
kategóriában) 

 Érdekes különbség figyelhető meg a szakmai képesítések vonatkozásában. A magyar 
felmérésből az tűnik ki, hogy e kérdés a 6-7. helyre került, míg az angol felmérésben 
szintén a középmezőnybe, a 9. helyre sorolták a válaszadók. Ugyanakkor míg Angiában 
ezt a tényezőt a válaszolók 30%-a, addig nálunk csak 10%-a nem tartja egyáltalán 
fontosnak. 

 A viselkedéskultúra fontosságának megítélésében relatíve jelentős eltérések figyelhetőek 
meg. Míg az angol felmérés alapján ez az 5. legfontosabb tényező, addig nálunk csak a 
nyolcadik, jelentős belső arányeltolódás mellett. (Többen tartják fontosnak, mint nagyon 
fontosnak, továbbá 6,7% egyáltalán nem tartja fontosnak, szemben az angliai 1%-kal.) 

 Az olvasási, írási és számolási készséget mindkét felmérés alanyai a kevésbé fontos 
tényezők közé sorolták, leginkább e tényezők megítélésében figyelhetőek meg az 
egyértelmű párhuzamosságok (az íráskészség megítélése közel azonos) 

 Bár mindkét felmérésben az utolsó harmadba sorolódott az iskolai végzettség, mégis 
meglepetés, hogy míg Angliában a 10. legfontosabb tényezőnek, addig Magyarországon a 
legkevesebb válasz szerint nagyon fontos e tényező (13. hely – 10,8%). Az adatsorokból 
azonban az is kitűnik, hogy a magyar válaszadók összesen mégis többen gondolják 
fontosnak, illetve nagyon fontosnak az iskolai végzettséget, mint az angol kutatásban részt 
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vevők, és jóval kisebb az aránya azoknak akik nem túl fontosnak, vagy egyáltalán nem 
fontosnak vélik azt (Anglia – 28%, Magyarország – 17,5%)  

 

A fentiekből összességében az következtethető, hogy az alkohol és drog problémák, valamint az 
olyan „puha” tényezők, melyek a társas kapcsolatokon alapuló hatékony munkavégzéshez 
szükségesek (őszinteség, megbízhatóság) fontosabbak, mint az olyan „kemény” faktorok mint az 
iskolai végzettség és a szakmai képesítések. A legmeglepőbb eltérés talán a releváns szakismeretek 
meglétében figyelhető meg. Míg az angol felmérésben ez egyértelműen a legfontosabb, addig a 
magyar vállalkozások ezt ugyan nagyon fontosnak, de nem a legfontosabbnak vélik, ráadásul 
11,3% egyáltalán, vagy nem túl fontosnak tekinti e szempontot egy állás betöltése esetén. 

Ha a magyar válaszokat TOP200 – nem TOP200 alapján vesszük szemügyre, jelentős belső 
eltéréséket figyelhetünk meg. Bár az elemszám jelentősen eltér (28-166) mégis nyilvánvaló jelei 
vannak annak, hogy egy-egy kérdés megítélése nagyban függ a vállalkozás méretétől, 
gazdálkodási jellegétől (pl. exportpiacra termelő multinacionális vállalkozás, vagy építőipari 
kisvállalkozás). 

 

A lenti táblázatból kitűnik, hogy a két vállalatcsoport vonatkozásában az alábbi fő különbségek 
vehetőek számba: 

 A legmarkánsabb különbség a releváns szakmai képességek megléte kapcsán figyelhető 
meg. Míg a TOP200-as válaszolók 71,4% jelölte meg e faktort nagyon fontosnak, addig a 
nem TOP200-as vállalati körnél ezen érték csak 37,3%-os. A TOP200-as körnél így e 
kérdés a 2. legfontosabb tényező és a fontos/nagyon fontos belső arány közelít az angol 
felmérés eredményéhez. 

 Hasonlóan jelentős belső arányeltérés figyelhető meg szakmai képesítések szerint is: a 
TOP200-as csoport közel kétszeres arányban véli ezt nagyon fontosnak, mint a nem 
TOP200-as vállalkozások, ugyanakkor a fontosnak vélők aránya éppen fordított. 

 A TOP200-as csoportnál a megbízhatóság egyértelműen az első helyre került, míg e faktor 
a nem TOP200-as vállalkozások bő harmada (34,9%) csak fontos 1,2% esetében pedig 
nem, vagy nem túlságosan fontos szempont. Ide köthető továbbá a pontosság kérdése is, 
melyet szintén jóval többen tartanak nagyon fontos tényezőnek a TOP200-as vállalati 
körben. 

 A közösségi együttműködési készség és a csapatmunkára való alkalmasság arányaiban 
jóval fontosabb tényezőként jelentkezett a TOP200-as vállalati körben, ami szintén 
elsősorban az általában nagyobb üzemméretre és az inkább racionálisabban szervezett 
üzletmenetre utalhat. 

 Az összességében első helyre sorolt drog/alkohol függőségben valamint az olyan „puha” 
tényezőkben mint az olvasási, írási és számolási készségek nincs jelentősebb eltérés. 
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35. táblázat 
 
Elhelyezkedést befolyásoló tényezők összehasonlítása TOP200 és nem TOP200-as 
vállalatok vonatkozásában (%) 
 

Elhelyezkedést 
befolyásoló 
tényezők (%) 

Nagyon fontos Fontos Kevésbé fontos 
Egyáltalán nem 
fontos 

TOP20
0 

Nem 
TOP
200 

TOP20
0 

Nem 
TOP200 

TOP20
0 

Nem 
TOP
200 

TO
P20
0 

NemT
OP200 

Releváns szakmai 
képességek  

71,4 37,3 17,9 51,2 7,1 10,8 3,6 0,6 

Iskolai végzettség  17,9 10 67,9 72,3 14,3 17,5 0 0,6 

Szakmai 
képesítések 
megléte  

50 28,3 35,7 63,9 14,3 7,2 0 0,6 

Őszinteség  57,1 44,6 39,3 47,6 3,6 7,8 0 0 

Megbízhatóság  85,7 63,9 14,3 34,9 0 0,6 0 0,6 

Pontosság  75 54,8 25 44 0 1,2 0 0 

Közösségi 
együttműködési 
készségek 

50 33,1 50 59 0 7,8 0 0 

Csapatmunkára 
való képesség  

64,3 42,2 35,7 52,4 0 5,4 0 0 

Íráskészség  25 25,3 50 44,6 25 27,1 0 3 

Olvasási készség  28,6 25,9 60,7 51,8 10,7 20,5 0 1,8 

Számolási készség  32,1 30 53,6 56,6 14,3 12,7 0 0,6 

Viselkedéskultúra  53,6 38 42,9 54,8 13,6 7,2 0 0 

Drog/alkohol 
függőség  

78,6 77,1 21,4 18,1 0 3,6 0 1,2 

 

 



49 

 

Ahogy a TOP200/nemTOP200-as eltéréseknél is jeleztük, feltételezhető, hogy az 
arányeltolódások a tevékenység jellege mellett, elsősorban az üzemmérettel lehetnek 
összefüggésben. 

 

A lenti a vállalkozások mérete szerinti összehasonlító táblázatból az alábbi fő összefüggések 
emelhetőek ki: 

 A releváns szakmai képességek és képesítések inkább fontosak a nagyobb vállalkozásoknál 

 Az őszinteség a vállalkozások nagyságának növekedésével ellentétesen csökkenő 
tendenciájú. A maximum 20 főt foglalkoztató kisvállalkozások jóval több mint fele tekinti 
ezt nagyon fontos tényezőnek, míg a nagyvállalkozások esetében ez az arány mindössze 
32%-os. 

 A közösségi együttműködésre és a csapatmunkára való képesség leginkább a 6-20 fős 
kisvállalkozói körben nagyon fontos szempont 

 Az írás, olvasás és számolási készségek szintén leginkább a kisvállalkozói körben nagyon 
fontos tényezők, mint ahogy a megfelelő viselkedéskultúra is e cégcsoport esetében a 
legkiemelkedőbb. 
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36. táblázat 
 
Elhelyezkedést befolyásoló tényezők összehasonlítása a foglalkoztatottak száma szerint 
(%) 
 

Elhelyezkedést 
befolyásoló 
tényezők (%) 

Nagyon fontos 

≤5 fő 
6-20 
fő 

21-
100 
fő 

101-
250 
fő 

≥2
51 

össze
sen 

Releváns szakmai 
képességek  

18,7 39,3 
42,
2 

48,6 
47,
7 

42,3 

Iskolai végzettség  
18,7 7,1 8,4 11,4 

13,
6 

10,8 

Szakmai 
képesítések 
megléte  

31,2 25 
23,
9 

37,1 
43,
2 

31,4 

Őszinteség  
69 53,6 

47,
9 

45,7 
31,
8 

46,4 

Megbízhatóság  
69 67,9 

67,
6 

68,6 
63,
6 

67 

Pontosság  
62,4 60,7 

60,
6 

60 
47,
7 

57,7 

Közösségi 
együttműködési 
készségek 

37,5 50 
42,
2 

28,6 
20,
5 

35,6 

Csapatmunkára 
való képesség  

37,5 60,7 
43,
7 

40 
45,
4 

45,4 

Íráskészség  
43,7 28,6 

21,
1 

28,6 
20,
5 

25,2 

Olvasási készség  
37,5 32,1 

26,
8 

22,9 
20,
5 

26,3 

Számolási készség  
43,7 46,4 

23,
9 

28,6 
27,
3 

30,4 

Viselkedéskultúra  
50 50 

39,
4 

37,1 
34,
1 

40,2 

Drog/alkohol 
függőség  

81,2 85,7 
77,
5 

68,6 
77,
3 

77,3 
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Mint fentebb már jeleztük, hogy a válaszok megoszlása elsősorban az üzemmérettől és a 
tevékenység jellegétől függő. Mivel a válaszoló vállalkozás 72,7%-a az ipar, feldolgozóipar, 
építőipar vagy a kereskedelem területén tevékenykedik, - már csak a jelentősebb elemszám miatt 
is - elsősorban e vállalati kör külön vizsgálata indokolt. 

 

A válaszok alapján az alábbi fő jellegzetességek figyelhetőek meg: 

 A „puha” tényezők (őszinteség, megbízhatóság, pontosság, közösségi együttműködés, 
team munka, viselkedéskultúra) leginkább a kereskedelmi vállalkozások esetében nagyon 
fontos szempont. 

 Az olyan „kemény” faktorok, mint az iskolai végzettség, szakképesítés és szakmai 
gyakorlat leginkább az építőiparban jelentkeznek nagyon fontos tényezőként a munkaerő 
felvétel során. 

 Az írás, olvasás és számolási készségek fontossága szintén elsősorban a kereskedelemben, 
illetve részben az építőiparban jelentkezik kulcsfontosságú tényezőként. 

 Bár a drog/alkohol függőség minden csoportban magasan a legfontosabb tényező, 
mégis világos „sorrend” állítható fel: az építőiparban a válaszolók 92% vélte e faktort 
nagyon fontosnak szemben a kereskedelmi szektorban mért 87,2%-os és az 
ipar/feldolgozóiparban számolt 76,8%-os értékekkel. 
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37. táblázat 

 
Elhelyezkedést befolyásoló tényezők összehasonlítása a tevékenység jellege szerint (%) 
 

Elhelyezkedést 
befolyásoló 
tényezők (%) 

Nagyon fontos 

ipar, 
feldolg
ozóipar 

építőipar 

kereskedel
em, 
járműjavítá
s 

összesen 

Releváns szakmai 
képességek  

42 44 42,6 42,3 

Iskolai végzettség  7,2 16 10,6 10,8 

Szakmai 
képesítések 
megléte  

30,4 36 29,8 31,4 

Őszinteség  37,7 52 63,8 46,4 

Megbízhatóság  65,2 72 78,7 67 

Pontosság  55 60 66 57,7 

Közösségi 
együttműködési 
készségek 

29 48 42,6 35,6 

Csapatmunkára 
való képesség  

40,6 48 57,4 45,4 

Íráskészség  23,2 36 36,2 25,2 

Olvasási készség  23,2 40 38,3 26,3 

Számolási készség  23,2 40 57,4 30,4 

Viselkedéskultúra  34,8 40 61,7 40,2 

Drog/alkohol 
függőség  

76,8 92 87,2 77,3 
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5.2. Célcsoportokkal kapcsolatos munkaadói attitűdök 

 

Mint azt a bevezetőben jeleztük, a kutatásunk legfőbb célja annak felmérése, a vállalkozások 
hogyan viszonyulnak az alábbi célcsoportba tartozó potenciális munkavállalói körhöz: 

 GYES-ről, GYED-ről visszatérő nők 

 50 év feletti munkavállalók 

 tartósan munkanélküliek 

 roma származásúak 

 más etnikai csoportba tartozóak, bevándorlók 

 büntetés-végrehajtásban terhelt személyek 

 

Előzetesen feltételeztük (lásd hipotézisek), hogy a célcsoportok elutasításának mértéke más és 
más és jellegében különböző lehet. Feltételeztük továbbá, hogy a megítélés nagyban függ attól, 
hogy a kérdezettnek, illetve a vállalkozásnak van-e közvetlen élménye, tapasztalata. 

 

 

5.2.1. GYES-ről, GYED-ről visszatérő nők 
 
Előzetesen feltételeztük, hogy e célcsoporttal szemben - az idősebb munkavállalókhoz hasonlóan 
– kevésbé előítéletesek a vállalkozások, ugyanakkor alkalmazásuk nem mindig és teljeskörűen felel 
meg az üzletviteli racionalitás elvárásainak, így végső soron mégis hátrányos helyzetű 
munkavállalóknak tekinthetőek.  
 
E kérdés kapcsán a regionális megoszlásokat irrelevánsnak tekintettük, ugyanakkor 
fontosnak véltük annak feltárását, van-e attitűdbeli különbség a TOP200 / nem TOP200 
relációban, illetve annak függvényében, hogy van-e közvetlen célcsoporti tapasztalata a 
kitöltőnek. 82 db olyan visszaérkezett kérdőívet dolgoztunk fel, ahol jelezték, hogy az 
elmúlt egy évben jött vissza legalább egy munkatárs GYES-ről, illetve GYED-ről.  
 
 
…rendszerint nehezen illeszkednek vissza a cég életébe 
 
Azzal, hogy a munkába visszatérő gyermekes anyák nehezen illeszkednének vissza a cég életébe, a 
válaszolók mindössze 13,9%-a értett egyet többé-kevésbé.  
 
A fenti állítással való egyetértés TOP200-as és nem TOP200-as relációban kisebb eltérést mutat, 
elsősorban az szembetűnő, hogy a TOP200-as cégek több mint kétszer olyan arányban 
válaszoltak igenlően, mint a nem TOP200-as vállalatcsoport (21,5% - 9,9%). Ennek talán 
leginkább az lehet az oka, hogy a nagyvállalati körben kevésbé jellemző a személyesebb viszony, 
egy-egy állást gyorsabban be tudnak és akarnak tölteni, ráadásul többségükben inkább jellemző az 
adott tevékenységhez szükséges ismeretek minél gyorsabb és rugalmasabb elsajátítása.  
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Annak függvényében, hogy van-e közvetlen, személyes tapasztalat markáns különbség figyelhető 
meg: azok körében, akiknél az elmúlt egy évben volt visszatérő nő (42,3%), mindössze 8,5% 
értett egyet többé-kevésbé a feltett állítással. Megjegyezzük, hogy szintén 8,5% értett egyet inkább 
azzal a tartalmában hasonló állítással is, hogy nem megfelelő munkaerők, mivel kiestek a 
gyakorlatból, ám teljesen egyetértő válasz e körből egy sem érkezett. Mindez jól alátámasztja azt a 
feltételezést, hogy közvetlen tapasztalat birtokában jóval kevésbé jelenik meg az 
előítéletesség e formája. 
 
A válaszok megoszlása jól alátámasztja azt a feltételezést, mely szerint önmagában az, hogy valaki 
ideiglenesen kiesik a munka világából, még nem jelenti azt, hogy ne tudna oda a lehető 
leghamarabb visszatérni. 
 
 
… kevésbé terhelhetőek 
 
Az állítással az összes válaszoló 4,6%-a értett teljesen további 19,1%-a pedig inkább egyet. 
Egyáltalán nem értett egyet ugyanakkor az állítással az összes válaszoló 20,6%-a. 
 
TOP200-as relációban ismét markáns különbség tapasztalható: míg a TOP200-as cégek 32,1%-a 
értett többé-kevésbé egyet a feltett állítással, addig ugyanez az érték a nem TOP200-as vállalati 
körben mintegy 10%-kal kevesebb. Feltételezhető, hogy a nagyvállalati körben sokkal inkább 
jellemző teljesítmény-centrikusság és magasabb dolgozói elvárás okozhatja leginkább e 
különbséget. 
 
A közvetlen tapasztalattal rendelkező vállalkozások körében is jóval nagyobb arányban vannak az 
állítással teljesen vagy részben egyetértőek (29,3%). Feltételezhető, hogy ez abból eredeztethető, 
hogy édesanyaként visszatérve többen valóban nem tudnak, vagy nem akarnak olyan szinten csak 
a munkára koncentrálni, mint tették azt a terhességüket megelőzően. 
 
 
…nem megfelelően motiváltak, a család mellett a munka csak másodlagos 
 
A terhelhetőséggel részben együtt járó, így hasonló attitűdöt vizsgáló kérdésre a fenti állítással 
nem teljesen korreláló válaszok születtek. Az állítással a teljes válaszadói kör 13,9%-a inkább 
egyetértet, 5,2%-a pedig teljesen egyetértet. 
 
Kissé talán meglepő, de az állítással a TOP200-as cégek válaszolói kisebb arányban értettek egyet. 
E vállalati kör 50%-a inkább nem értett egyet az állítással, míg mindössze 10,7% vélte azt többé-
kevésbé igaznak. A nem TOP200-as cégeknél a többé-kevésbé egyetértők aránya 20,5%-ot tett ki. 
 
Azon cégek körében, ahol az elmúlt egy évben történt visszatérés, a válaszok arányukban alig 
térnek el a teljes válaszolói körben mért értékektől. 
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…nem megfelelő munkaerők, mivel kiestek a gyakorlatból 
 
A kérdés tartalmában meglehetősen közel áll az elsőként ismertetett állítással, így a mögöttes 
attitűdök még jobban vizsgálható válnak. Arra az állításra, hogy nem megfelelő munkaerők, mivel 
kiestek a gyakorlatból, a válaszolók mindössze 1,5%-a értett teljesen, és 6,2%-a részben 
egyet.  
 
TOP200-as relációban kissé meglepő az eredmény, mely szerint a TOP200-as cégek kevésbé 
értenek egyet a feltett állítással. E vállalati körből mindössze 3,6% értett egyet inkább az állítással, 
teljesen egyetértő válasz pedig egy sem érkezett. Ugyanerre az állításra a nem TOP200-as cégek 
8,4%-a adott igenlő választ.  
 
Ahogy fent már jeleztük a közvetlen tapasztalattal bírók körében az igenlőek aránya nagyjából 
megfelel a teljes válaszadói körnél mértnek (8,5%), de teljesen egyetértő választ senki nem adott e 
vállalati körből. 
 
 
…munkaideje a gyerek miatt nehezen tervezhető (pl. túlóra, táppénz) 
 
Előzetesen is feltételezhető volt, hogy a kisgyermekes anyukák legjelentősebb munkaerő-piaci 
hátrányuk ezen „adottságuk” miatt alakul ki. A kérdőív e feltételezést jól igazolja, mivel az összes 
válaszadó 34%-a inkább, míg 17%-a teljesen egyetértett az állítással. Ennek megfelelően ez 
az állítás az egyetlen, mellyel a válaszadók többsége (51%) többé-kevésbé egyetértett.  
 
TOP200-as relációban csak kisebb eltérés figyelhető meg, e nagyvállalati körnél „mindössze” 
39,3% értett többé-kevésbé egyet az állítással. 
 
Az, hogy van-e közvetlen tapasztalat, alig befolyásolja a válaszok megoszlását: azok körében ahol 
dolgozik olyan, aki az elmúlt egy évben tért vissza a munka világába a többé-kevésbé egyetértők 
aránya az összevontat kissé meghaladó, 53,7%-os. 
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38. táblázat 
 
Attitűdfelmérés a GYES-ről, GYED-ről visszatérő nők vonatkozásában – TOP200 

A GYES-ről, GYED-ről 
visszatérők…  

egyetért-e? 

összesen Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

rendszerint nehezen 
illeszkednek vissza a cég 
életébe 

3 11 8 5 1 28 

kevésbé terhelhetőek  2 7 10 8 1 28 

nem megfelelően 
motiváltak, a család mellett 
a munka csak másodlagos  2 9 14 2 1 28 

nem megfelelő munkaerők, 
mivel kiestek a 
gyakorlatból  1 17 9 1 . 28 

munkaideje a gyerek miatt 
nehezen tervezhető (pl. 
túlóra, táppénz)  4 2 11 9 2 28 

 

39. táblázat 
 
Attitűdfelmérés a GYES-ről, GYED-ről visszatérő nők vonatkozásában – Nem TOP200 

A GYES-ről, GYED-ről 
visszatérők... 

egyetért-e? 

összesen Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért 
egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

rendszerint nehezen 
illeszkednek vissza a cég 
életébe  

36 47 62 16 5 166 

kevésbé terhelhetőek  34 33 62 29 8 166 

nem megfelelően motiváltak, a 
család mellett a munka csak 
másodlagos  35 35 62 25 9 166 

nem megfelelő munkaerők, 
mivel kiestek a gyakorlatból  34 57 61 11 3 166 

munkaideje a gyerek miatt 
nehezen tervezhető (pl. túlóra, 
táppénz)  25 9 44 57 31 166 

 

 
40. táblázat 
 
Attitűdfelmérés a GYES-ről, GYED-ről visszatérő nők vonatkozásában – Összesen 
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A GYES-ről, GYED-ről 
visszatérők... 

egyetért-e? 

összesen Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

rendszerint nehezen 
illeszkednek vissza a cég 
életébe  

39 58 70 21 6 194 

kevésbé terhelhetőek  36 40 72 37 9 194 

nem megfelelően 
motiváltak, a család 
mellett a munka csak 
másodlagos  37 44 76 27 10 194 

nem megfelelő 
munkaerők, mivel kiestek 
a gyakorlatból  35 74 70 12 3 194 

munkaideje a gyerek miatt 
nehezen tervezhető (pl. 
túlóra, táppénz)  29 11 55 66 33 194 
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41. táblázat 
 
Attitűdfelmérés a GYES-ről, GYED-ről visszatérő nők vonatkozásában azok körében ahol az 
elmúlt egy évben volt visszatérő nő 
 

A GYES-ről, GYED-ről 
visszatérők… 

egyetért-e? 

összesen Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért 
egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

rendszerint nehezen illeszkednek 
vissza a cég életébe  

6 31 38 5 2 82 

kevésbé terhelhetőek  4 18 36 22 2 82 

nem megfelelően motiváltak, a 
család mellett a munka csak 
másodlagos  7 17 43 11 4 82 

nem megfelelő munkaerők, mivel 
kiestek a gyakorlatból  4 41 30 7 . 82 

munkaideje a gyerek miatt 
nehezen tervezhető (pl. túlóra, 
táppénz)  2 5 31 30 14 82 

adó- és járulékkedvezményekkel, 
támogatásokkal jobb eséllyel 
kerülhetnek be a munkaerőpiacra 10 14 17 19 22 82 

 

 
 
 
5.2.2. Roma származású munkavállalók 
 
 
Általában elmondható, hogy a mai magyar munkaerőpiacon a legkomplexebb esélyhátrány a 
cigányságot sújtja, a rendszerváltás leginkább vesztes társadalmi csoportját képezik. A mintegy 
600.000 fő roma lakosság túlnyomó része az ország azon részein koncentrálódik, ahol éppen a 
legkevesebb a munkalehetőség, legkisebb a kitörés esélye.  
 
Előzetesen feltételeztük, hogy az általános társadalmi előítéletességgel paralel módon, az 
alapvetően negatív kicsengésű állításokkal a vállalkozások relatíve nagy számban fognak 
egyetérteni. Feltételeztük továbbá, hogy a válaszok jellege nagyban függ a regionális jellemzőktől, 
illetve a közvetlen tapasztalatok meglététől. Azáltal, hogy a kérdezettnek teljes anonimitást 
biztosítottunk, feltételeztük, hogy a válaszok nem kerülnek „kozmetikázásra”, így az esetleges 
meglévő előítéletek, negatív vélemények jobban becsatornázhatóakká válnak. 
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…felvétele negatív visszhangot vált ki a többi dolgozó körében akkor is, ha megfelelő 
szaktudással és gyakorlattal rendelkeznek 
 
Az állítással a válaszadók 13,4%-a inkább, míg 4,6%-a teljesen egyetértett, ami 
összességében relatíve alacsony, az előzetesen elvárthoz képest alacsonynak tekinthető.  
 
TOP200-as relációban jelentős különbségek figyelhetőek meg: míg a nagyvállalati csoportnál 
mindössze 7,1% inkább egyetértett az állítással, és nem volt olyan aki teljesen egyetértett volna, 
addig a nem TOP200-as cégek körében ez kissé meghaladta az összevont értéket. Feltételezhető, 
hogy a jelenség mögött az áll, hogy a TOP200-as cégeknél jóval személytelenebb a munkavégzés, 
a felvétel során sokkal inkább számít kizárólag az alkalmasság, mint más szubjektív vagy objektív 
szempontok. 
 
Általában igaz, hogy a romák relatíve magas számban dolgoznak az építőiparban. A válaszolók 
közül 25 cég jelölte meg fő tevékenységének az építőipart. Az adatsorokból kitűnik, hogy e 
vállalatcsoportban jóval kisebb azok aránya, akik az állítással inkább (4%) vagy teljesen (8%) 
egyetértenek. 
 
Összesen 60 olyan válaszadó vállalkozás volt, aki jelezte, hogy a cégnél dolgozik roma származású 
munkavállaló is. E közvetlen tapasztalattal bíró vállalati körben még kevesebben értettek egyet az 
állítással: mindössze 10% vélte inkább vagy teljesen igaznak az állítást. Ez megerősíti azon 
előzetes feltételezést, mely szerint a közvetlen munkaadói tapasztalat csökkenti a romákkal 
szembeni negatív vélekedéseket. 
 
Érdekes ellentmondás fedezhető fel ugyanakkor, ha azok körében vizsgáljuk a kérdést, akik azt 
jelezték a kérdőívben, hogy a vállalkozásnak otthont adó településen a romák számaránya 
meghaladja az országos átlagot (~5-6%). A 32 db igen választ adó vállalkozás közül már 21,9% 
értett inkább egyet és 6,2% teljesen egyet a feltett állítással.  
 
Mint a lenti táblázatból kitűnik, az állítással való egyetértés és a romák térbeli 
koncentrációja között ugyanakkor inkább csak települési semmint megyei szinten 
mutatható ki közvetlen összefüggés. A legnagyobb az egyetértők aránya J-N-Sz megyében 
(39,1%), ugyanakkor e romák által elég sűrűn lakott megyét egy kevésbé sűrűn lakott, ám annál 
fejlettebb megye, Gy-M-S követi (31,3%). A legkisebb az egyetértők aránya a Központi Régióban 
és a romák által leginkább sűrűn lakott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 
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42. táblázat 
 
Romák felvételének visszhangja a többi dolgozó körében – megyei megoszlás 
 

A roma származású 
munkavállaló felvétele negatív 
visszhangot vált ki a többi 
dolgozó körében akkor is, ha 
megfelelő szaktudással és 
gyakorlattal rendelkezik 

inkább 
egyetért 

teljesen 
egyetért 

összes válasz 

Budapest 3 0 28 

Pest megye 2 0 29 

Győr-Moson-Sopron megye 6 3 30 

Vas megye  1 1 20 

Zala megye  3 1 24 

Hajdú-Bihar megye  2 2 24 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 7 2 23 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2 0 13 

Egyéb megye 0 0 3 

Összesen 26 9 194 

 
 
…munkavégzése fokozott ellenőrzést igényel, megbízhatatlanabb más munkatársaknál 
 
Az állítással az összes válaszoló vállalkozás 7,2%-a teljesen és további 18%-a inkább egyetértett. 
Megjegyezzük, hogy valamennyi állítás közül ezzel értettek egyet arányaiban legtöbben. 
 
A számarányok mögött jelentős belső eltérések fedezhetőek fel, az alábbiak szerint: 

 A TOP200-as vállalatok jóval kisebb arányban (10,6%) értettek egyet többé-kevésbé az 
állítással, mint a nem TOP200-as vállalatcsoport (27,7%) 

 A romákat leginkább foglalkoztató építőiparban az állítással egyetértők aránya (40%!) 
jelentősen magasabb mint a teljes válaszadó csoporté. 

 Nincs jelentős eltérés annak tükrében, hogy az adott vállalatnál dolgozik vagy nem 
dolgozik cigány származású munkatárs. Ahol van közvetlen tapasztalat az inkább 
egyetértők aránya 25%, míg a teljesen egyetértők számaránya 3,3%-ot tesz ki. 

 Az átlagot valamelyest meghaladó (31,2%) a teljesen vagy inkább egyetértők aránya azok 
körében akik olyan településen működnek, ahol az országos arányt meghaladó a romák 
számaránya 

 A válaszok megyei megoszlása nem tükrözi a megyékben összességében meglévő roma 
számarányokat. 
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43. táblázat 
 
Romák munkavégzése fokozott ellenőrzést igényel – megyei megoszlás 
 
 

A roma származású 
munkavállaló munkavégzése 
fokozott ellenőrzést igényel, 
megbízhatatlanabbak más 
munkatársaknál 

inkább 
egyetért 

teljesen 
egyetért 

összes válasz 

Budapest 2 1 28 

Pest megye 7 1 29 

Győr-Moson-Sopron megye 6 2 30 

Vas megye  1 0 20 

Zala megye  5 1 24 

Hajdú-Bihar megye  5 4 24 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 7 3 23 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2 2 13 

Egyéb megye 0 0 3 

Összesen 35 14 194 

 
 
 
…viselkedésükkel rendszerint irritálják a munkatársakat, agresszívebb 
személyiségjegyek jellemzik őket 
 
Az állítással az összes válaszoló 7,7%-a teljesen, további 13,4% inkább egyetértett. Az igenlő 
válaszok viszonylagos magas aránya mögött ismét alapvető belső arányeltolódások figyelhetőek 
meg. 

 TOP200-as relációban ismét megfigyelhető, hogy e nagyvállalati csoport kevésbé gondolja 
ezt releváns problémának, 14,3%-uk ért inkább egyet az állítással, ám teljesen egyetértően 
senki nem nyilatkozott. Ezzel szemben a nem TOP200-as körben 13,2% inkább 
egyetértett, de további 9% teljesen egyetértett a megfogalmazott állítással. 

 Az építőipari vállalkozások e kérdés kapcsán is magasabb arányban (28%) voltak az igen 
oldalán. 

 A kérdés megítélése kapcsán lényegében alig van különbség annak tükrében, hogy az 
adott vállalatnál dolgoznak-e romák avagy sem – e vállalati körben is 18,3%-a kérdéssel 
többé-kevésbé egyetértők aránya. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a közvetlen munkaadói 
tapasztalat alig javít valamit a kérdés megítélésén. 

 E kérdés kapcsán is kimutatható ugyanakkor a magasabb arányszám azon vállalkozások 
körében, amelyek romák által sűrűbben lakott (vagy legalábbis így vélt) településeken 
működnek. E vállalati kör körében a teljesen egyetértőek aránya 12,5%, az inkább 
egyetértőek aránya 18,7%-os. 
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44. táblázat 
 
Romák viselkedésükkel rendszerint irritálják a munkatársakat – megyei megoszlás 
 
 

A roma származású 
munkavállalók viselkedésükkel 
rendszerint irritálják a 
munkatársakat, agresszívebb 
személyiségjegyek jellemzik őket 

inkább 
egyetért 

teljesen 
egyetért 

összes válasz 

Budapest 0 0 28 

Pest megye 6 0 29 

Győr-Moson-Sopron megye 5 2 30 

Vas megye  1 1 20 

Zala megye  2 1 24 

Hajdú-Bihar megye  4 4 24 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2 7 23 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4 0 13 

Egyéb megye 2 0 3 

Összesen 26 15 194 

 
 
…nem jó munkaerők, mivel megjelenésük rossz fényt vet a cégre, rontja annak imázsát 
 
Talán leginkább ezen állítás irányult leginkább az előítéletesség mérésére. Az állítás lényegéből 
adódóan egyáltalán nem a munkavállaló munkájára illetve a munkahelyi szociális és 
munkakapcsolatok jellegére, hanem egy külső (elképzelt) szemlélő megítélésére irányult.  
 
Az egyetértők aránya ezen állításnál volt arányában a legkisebb. A válaszadók 3,1%-a 
teljesen, 9,3% inkább egyetértett az állítással. Érdekesség, hogy itt volt a legtöbb bizonytalan 
válaszadó (29,9%) is, és az is aki egyáltalán nem értett egyet az állítással (28,3%). 
 
A számarányok mögött az alábbi belső különbségek húzódnak meg: 

 A TOP200-as cégek közül csak kettőnél (7,1%) válaszoltak inkább egyetértőleg, teljesen 
egyetértő válasz egy sem érkezett. Ezzel szemben a nem TOP200-as vállalatcsoport 
esetében mindösszesen 13,3% értett teljesen vagy részben egyet az állítással. 

 Az ipari feldolgozó vállalkozások körében a teljes válaszadói körhöz képest jóval alulmúló 
volt az állítással teljesen vagy részben egyetértők aránya (7,2%). Ugyanakkor az előző 
állításokéhoz hasonlóan ismét jelentősen magasabb az igenek aránya az építőipari 
vállalkozások körében (20%). 
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 Különösen releváns a válaszuk azoknak a cégeknek, ahol dolgoznak roma származásúak. 
E vállalati körben 10% ért inkább egyet az állítással, de teljesen egyetértő válasz nem 
érkezett. Bár a teljes válaszolói körhöz mért 2,4%-os különbség elhanyagolható, de mégis 
jelzésértékű a különbség iránya. 

 A legjelentősebb előítélet azon településen működő vállalkozások esetében mutatható ki, 
ahol a romák becsült számaránya meghaladja az országos szintet. E vállalatcsoport 25%-a 
inkább egyetértett és további 3,1%-a teljesen egyetértett az állítással. 

 
Különösen az utolsó pontban jelzett eredmény szemlélteti a legkiválóbban, hogy az 
előítéletesség éppen azokon a településeken a legnagyobb, ahol a romák magasabb 
számban élnek. Emiatt az amúgy is meglévő objektív esélyhátrányuk (piacképes szaktudás 
hiánya, alacsonyabb munkakultúra, gyengébb szociális készségek stb) mellé társul a fokozottabb 
társadalmi és munkaadói előítéletesség is. 
 
 
45. táblázat 
 
Romák megjelenése rossz fényt vet a cégre – megyei megoszlás 
 
 

A roma származású 
munkavállalók nem jó 
munkaerők, mivel megjelenésük 
rossz fényt vet a cégre, rontja 
annak imázsát 

inkább 
egyetért 

teljesen 
egyetért 

összes válasz 

Budapest 1 0 28 

Pest megye 2 0 29 

Győr-Moson-Sopron megye 2 2 30 

Vas megye  1 0 20 

Zala megye  3 1 24 

Hajdú-Bihar megye  5 0 24 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2 3 23 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2 0 13 

Egyéb megye 0 0 3 

Összesen 18 6 194 

 
 
 

46. táblázat 
 
Attitűdfelmérés a romák vonatkozásában – összesen 
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A roma származású 
munkavállalók  

egyetért-e? 

összesen Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért 
egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

felvétele negatív visszhangot vált 
ki a többi dolgozó körében akkor 
is, ha megfelelő szaktudással és 
gyakorlattal rendelkeznek 

36 48 75 26 9 194 

munkavégzése fokozott 
ellenőrzést igényel, 
megbízhatatlanabbak más 
munkatársaknál  40 31 74 35 14 194 

viselkedésükkel rendszerint 
irritálják a munkatársakat, 
agresszívebb személyiségjegyek 
jellemzik őket  41 32 80 26 15 194 

nem jó munkaerők, mivel 
megjelenésük rossz fényt vett a 
cégre, rontja annak imázsát  58 55 57 18 6 194 
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47. táblázat 
 
Attitűdfelmérés azok körében, ahol dolgozik roma származású 
 

A roma származású 
munkavállalók  

egyetért-e? 

összesen Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért 
egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

felvétele negatív visszhangot vált 
ki a többi dolgozó körében akkor 
is, ha megfelelő szaktudással és 
gyakorlattal rendelkeznek 

3 23 28 5 1 60 

munkavégzése fokozott 
ellenőrzést igényel, 
megbízhatatlanabbak más 
munkatársaknál  5 11 27 15 2 60 

viselkedésükkel rendszerint 
irritálják a munkatársakat, 
agresszívebb személyiségjegyek 
jellemzik őket  4 15 30 7 4 60 

nem jó munkaerők, mivel 
megjelenésük rossz fényt vett a 
cégre, rontja annak imázsát  13 24 17 6 . 60 
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48. táblázat 
 
Attitűdfelmérés azok körében, ahol a válaszadó szerint a romák számaránya meghaladja 
az országos átlagot 
 

A roma származású 
munkavállalók  

egyetért-e? 

összesen Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért 
egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

felvétele negatív visszhangot vált 
ki a többi dolgozó körében akkor 
is, ha megfelelő szaktudással és 
gyakorlattal rendelkeznek 

5 9 9 7 2 32 

munkavégzése fokozott 
ellenőrzést igényel, 
megbízhatatlanabbak más 
munkatársaknál  3 4 15 7 3 32 

viselkedésükkel rendszerint 
irritálják a munkatársakat, 
agresszívebb személyiségjegyek 
jellemzik őket  4 3 15 6 4 32 

nem jó munkaerők, mivel 
megjelenésük rossz fényt vett a 
cégre, rontja annak imázsát  4 6 13 8 1 32 

 

 

 

5.2.3. Az idősebb munkavállalók 

 

Az idősebb munkavállalók munkaerő-piaci státusza nagyban függ attól, hogy alkalmazásban áll-e 
avagy sem, illetve ha igen, milyen munkahelyen, vagy szakterületen. Köztudott, hogy ha valaki 
idősebb korára elveszti munkahelyét jóval kisebb esélye van már új állást találnia, mint egy 
fiatalabb korú munkavállalónak. E fejezet általános célja annak feltérképezése, hogy a nem 
nyugdíjas, de a nyugdíjkorhatárhoz már közel álló, 50 év feletti munkavállalókkal kapcsolatos 
munkaadói attitűdöket felmérje. Fontosnak tartjuk leszögezni ugyanakkor, hogy a kitöltők 
átlagéletkora 44 év volt, így a válaszolók jó része közvetlen is érintett volt a kérdésben. 
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A célcsoport jellege alapján a felmérésben irreleváns szempontnak tekintjük a válaszok 
regionális megoszlását. Fontosnak véljük annak vizsgálatát ugyanakkor, hogy mennyiben 
térnek el a munkaadói attitűdök a vállalat mérete és gazdálkodási jellemzői (TOP200 / nem 
TOP200) valamint annak függvényében, hogy van-e a válaszolónak a célcsoport 
foglalkoztatásával kapcsolatos közvetlen tapasztalata-e. 

 

 

…bérigénye magas 

Azzal, hogy az idősebbek bérigénye magasabb, mint az elvárható lenne, a teljes válaszadói kör 
6,7%-a teljesen, míg 27,1%-a inkább egyetértett. Mindössze 22,7% volt aki az állítással 
egyáltalán nem értett egyet, a legtöbben 44% is azonban inkább az állítást elvető álláspontra 
helyezkedett.  

 

TOP200-as relációban tendenciáját tekintve hasonló, ám arányaiban kissé eltérő eredménnyel 
találkozunk: A TOP200-as cégek közül arányaiban kevesebben értenek egyet az állítással teljes 
mértékben (3,6%) az inkább egyetértők számaránya azonban több, mint 10%-kal magasabb. A 
TOP200-as körben azonban jóval nagyobb az inkább egyet nem értők aránya is (53,6%), 
mint a nem TOP200-as cégeknél (34,9%).  

 

A válaszolók 66,5%-ánál, 129 cégnél dolgozik jelenleg is 50 év feletti férfi és 59,8%-uknál 50 év 
feletti nő. Az összehasonlító vizsgálatból kitűnik, hogy a közvetlen tapasztalat lényegében 
semmit nem változtat a kérdés megítélésén. Mind az 50 év feletti nőket, mind a férfiakat 
alkalmazó vállalkozások vonatkozásában elmondható, hogy a feltett állítással való egyetértésben 
lényegében teljesen megegyező arányok mutathatóak ki a teljes válaszoló körhöz képest. 
Lényegében teljesen egyforma, néhány tizedes eltérést figyelhetünk meg akkor is, ha az 50 év 
feletti férfit és 50 év feletti nőt foglalkoztató csoportot hasonlítjuk össze (50 év feletti férfit 
foglalkoztató vállalkozási körnél az inkább vagy teljesen egyetértők aránya: 33,3%, az 50 év feletti 
nőt foglalkoztató csoportnál: 32,8%). Ebből egyértelműen leszögezhető, hogy a kérdés megítélése 
kapcsán irreleváns, hogy válaszolónak idősebb női vagy férfi munkavállalóval kapcsolatos 
tapasztalata van-e. Megállapítható továbbá az is, hogy a közvetlen tapasztalat alig kimutatható 
módon befolyásolja csak a kérdés megítélését 
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nem bírnak lépést tartani, nem elég dinamikusak, terhelhetőek 

 

Az állítás megfogalmazásával legfőbb célunk annak feltérképezése volt, hogy összességében és 
üzemmérettől függően van-e megítélésbeli különbség a többi munkavállalóhoz képest. A feltett 
állítással az összes válaszoló 5,7%-a teljesen, további 27,3%-a inkább egyetértett. Ezzel 
szemben az állítással 20,6% egyáltalán, míg 39,7% inkább nem értett egyet. 

 

TOP200-as relációban inkább csak kisebb különbségek figyelhetőek meg, arányaiban a két 
vállalati körnél alig van eltérés. A TOP200-as cégek 28,6%, míg a nem TOP200-as vállalatok 
33,7% értett többé kevésbé egyet. Az állítással egyáltalán nem egyetértők aránya a TOP200-asban 
25% volt, ami 5,1%-kal haladja meg a nem TOP200-as vállalati összevont értéket. Ebből az a 
talán kissé meglepő eredmény következtethető, hogy bár alig van megítélésbeli különbség, 
összességében a nagyvállalati körben mégis valamivel kevésbé tartják ezt releváns 
problémának. Meglepő, mivel éppen a TOP200-as körre jellemző inkább a racionálisabb 
üzemmenet, a mérhetőbb és így összehasoníthatóbb teljesítményelvárás. Persze e vállalati körre 
jobban jellemzőbb a kiszámíthatóbb munkahelyi körülmények, a világos előmeneteli szabályozás 
is. 

 

 

…minél előbb nyugdíjba akarnak menni 

 

Az állítással az összes válaszoló 7,2%-a teljesen, míg 32%-a inkább egyetértett, ami az előző 
két, szintén negatív kicsengésű állítással összevetve itt adta ki a legnagyobb egyetértői arányt. A 
feltett kérdésben csak statisztikailag elhanyagolható különbség figyelhető meg a kérdés TOP200 / 
nem TOP200-as válaszolói relációban, amiből egyértelműen leszögezhető, hogy a vállalat 
mérete és működése nincs közvetlen összefüggésben a kérdés megítélésével.  

 

Hasonlóan alig mutatható ki különbség annak tükrében, hogy a kitöltőnek van-e közvetlen 
célcsoporti tapasztalata, avagy sem. Bár e válaszolói körben a teljesen egyetértőek aránya 
valamelyest alacsonyabb, statisztikailag alig kimutatható és inkább csak kisebb belső 
arányeltolódást mutató: az 50 év feletti nőt foglalkoztató vállalkozásoknál az állítással inkább vagy 
teljesen egyetértők aránya 38,8%, a férfiak esetében 40,3%, szemben a teljes összevont válaszolói 
körnél mért 39,2%-os értékkel. 
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…lojálisabbak a céghez, inkább hajlandóak többletmunkára is 

 

Az előző három feltett negatív kicsengésű állítással szemben ez esetben pozitív véleményt 
fogalmaztunk meg. A válaszokból kitűnik, hogy a célcsoport megítélése összességében 
kedvezőnek bizonyuló, a válaszok jól korrelálnak a negatív előjelű állításoknál született 
válaszokkal, éppen ellentétes irányúak. A feltett állítással a teljes válaszolói kör 29,4%-a 
teljesen, míg 38,1%-a inkább egyetértett. A többé-kevésbé egyet nem értők aránya mindössze 
23,2% volt, ami jól mutatja, hogy a többség szerint az idősebbek e szempontból bizonyosan jobb 
munkaerőnek bizonyulnak. 

 

TOP200-as relációban a válaszok szóródásában alig van különbség, eltérés inkább csak abban a 
tekintetben figyelhető meg, hogy a TOP200-as cégeknél arányában többen vélik gyengén igaznak 
az állítást, kisebb a teljesen egyetértők számaránya (46,6 % inkább, míg 21,4% teljesen egyetért) 

 

Szintén lényegében kimutathatatlan különbség van annak függvényében, hogy az adott 
vállalkozásnál dolgozik-e a célcsoportba tartozó munkavállaló. 

 
 
49. táblázat 
 
Az idősebb munkavállalók megítélése – TOP200-as vállalkozások 

Az idősebb 
munkavállalók  

egyetért-e? 

összesen Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

bérigénye magas  
1 2 15 9 1 28 

nem bírnak lépést tartani, 
nem elég dinamikusak, 
terhelhetőek  1 7 12 6 2 28 

minél előbb nyugdíjba 
akarnak menni  4 7 6 9 2 28 

lojálisabbak a céghez, 
inkább hajlandóak a 
többletmunkára is  1 2 6 13 6 28 

 

50. táblázat 
 
Az idősebb munkavállalók megítélése – nem TOP200-as vállalkozások 

Az idősebb egyetért-e? összesen 
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munkavállalók  Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

bérigénye magas  
18 42 58 36 12 166 

nem bírnak lépést tartani, 
nem elég dinamikusak, 
terhelhetőek  12 33 65 47 9 166 

minél előbb nyugdíjba 
akarnak menni  18 24 59 53 12 166 

lojálisabbak a céghez, 
inkább hajlandóak a 
többletmunkára is  17 17 20 61 51 166 

 

 

51. táblázat 
 
Az idősebb munkavállalók megítélése – összes válaszoló 

 

Az idősebb 
munkavállalók  

egyetért-e? 

összesen Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

bérigénye magas  
19 44 73 45 13 194 

nem bírnak lépést tartani, 
nem elég dinamikusak, 
terhelhetőek  13 40 77 53 11 194 

minél előbb nyugdíjba 
akarnak menni  22 31 65 62 14 194 

lojálisabbak a céghez, 
inkább hajlandóak a 
többletmunkára is  18 19 26 74 57 194 
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52. táblázat 
 
Az idősebb munkavállalók megítélése – azok körében, ahol dolgozik 50 év feletti férfi 

Az idősebb 
munkavállalók  

egyetért-e? 

összesen Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

bérigénye magas  
8 28 50 34 9 129 

nem bírnak lépést tartani, 
nem elég dinamikusak, 
terhelhetőek  5 25 53 42 4 129 

minél előbb nyugdíjba 
akarnak menni  10 20 47 44 8 129 

lojálisabbak a céghez, 
inkább hajlandóak a 
többletmunkára is  8 15 18 52 36 129 

 

 

 

53. táblázat 
 
Az idősebb munkavállalók megítélése – azok körében, ahol dolgozik 50 év feletti nő 

Az idősebb 
munkavállalók  

egyetért-e? 

összesen Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

bérigénye magas  
7 26 45 31 7 116 

nem bírnak lépést tartani, 
nem elég dinamikusak, 
terhelhetőek  5 23 52 34 2 116 

minél előbb nyugdíjba 
akarnak menni  9 17 45 39 6 116 

lojálisabbak a céghez, 
inkább hajlandóak a 
többletmunkára is  8 12 15 47 34 116 
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5.2.4. A büntetés-végrehajtásból szabadultak 

 

Elöljáróban két dolgot tartunk fontosnak leszögezni: a.) a kérdőívet egy büntetés-végrehajtási 
intézet küldte ki, így a válaszolók feltételezhetően fokozottan figyelhettek e célcsoporttal 
kapcsolatos állításokra; b.) éppen e célcsoport az, akivel kapcsolatosan előzetesen feltételezhető 
volt a legnegatívabb megítélés, illetve a legkevesebb személyes tapasztalat. E célcsoport az, mely 
bár a társadalom egészéhez hasonlóan meglehetősen fragmentált, mégis kvázi megalapozott 
tényezők miatt részesül előítéletben, a társadalom és a jogrendszer szerint legalább egyszer már 
társadalmilag mérhető bűnt követett el. 

 

A fentieket jól alátámasztja, hogy e célcsoporttal kapcsolatos kérdéssornál helyezkedtek 
leginkább arra az álláspontra a kitöltők, hogy nem tudják, vagy nem akarják a kérdést 
megítélni: az egyes állításokra a visszaküldött kérdőívek 39-62%-ánál került e rubrika 
beikszelésre. Mindez a kapott eredmények értelmezését a többi célcsoporthoz mérten eleve 
korlátozottabbá teszi, a belső arányok vizsgálata pedig szükségképpen statisztikailag nem korrekt 
eredményeket adhat. Példa erre, hogy mindössze 4 olyan vállalkozás küldte vissza a kérdőívet, 
ahol tudnak arról, hogy a börtönviselt ember is van a cég kötelékében. Ennek megfelelően a 
válaszolók döntő többsége nem rendelkezik közvetlen tapasztalattal, így csak külső 
véleményt, ha úgy tetszik, előítéletet fogalmazhat meg. Az alacsony elemszám miatt csak az 
összevont táblázatot mutatjuk be százalékos formában. 

 

 

…munkavégzése fokozott ellenőrzést igényel, megbízhatatlanabbak más 
munkatársaknál 

A feltett állításra a válaszolók 56,2%-a nem tudott vagy nem akart válaszolni. A válaszoló 85 
vállalkozás közül 22,4% teljesen, míg további 41,2% részben inkább egyetértett. Az inkább 
vagy teljesen egyet nem értők aránya 36,5%-os kisebbséget képviselnek. A válaszokból kitűnik, 
hogy a társadalom egészéhez hasonlóan a munkaadók is eleve kisebb bizalommal vannak azok 
iránt, akik már egyszer vagy többször súlyos éppen ezért büntetendő normaszegést követtek el. 

A TOP200-as vállalkozások 25,9%-a ért egyet többé-kevésbé az állítással, így ők elvileg jóval 
pozitívabban állnak a kérdéshez, ugyanakkor a kis elemszám (15 válaszoló) miatt ez csak 
megjegyzés semmint statisztikailag alátámasztott állítás. Megjegyezzük továbbá, hogy azon négy 
vállalkozás közül, mely jelezte, hogy foglalkoztat börtönviseltet 2 inkább egyetértő válasz 
született, 2 nem tudja/nem válaszol mellett. 
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…jellemzője a munkatársakat irritáló viselkedés, agresszívebb személyiségjegyek, 
rosszabb stressz-tűrés 

 

A legtöbb bizonytalan válaszoló e kérdés kapcsán mutatkozott, az állításra 120 cég (61,9%) nem 
tudott, vagy nem akart válaszolni. A 74 válaszoló közül a feltett állítással 13,5% értett teljesen és 
27% inkább egyet, tehát az érdemben válaszolók többsége (59,5%) nem vagy nem teljes 
mértékben volt ezen az állásponton. Bár az érdemben válaszolók túlnyomó többségének sincs 
a kérdőív szerint közvetlen tapasztalata, ez mégis kissé meglepő eredmény, hiszen egyes negatív 
viselkedésjegyek, az agresszivitás, a hirtelen felindulás (rosszabb stressz-tűrés) éppen olyan 
tulajdonságok, mely a bűnözéshez rendszerint közvetlen kötődik.  

 

A TOP200-as vállalatoknál a nem tudó vagy nem akaró vállalkozások aránya még nagyobb 
67,9%-os volt. Az érdemben válaszoló 9 vállalkozás közül mindössze 2 cég értett inkább egyet az 
állítással, mely elvileg igen kedvező arány lehetne, ha az elemszám valódi háttérelemzésre adhatna 
módot. A 4 olyan vállalkozás közül, ahol dolgoznak börtönviseltek, a 3 érdemi válasz közül 1 
egyáltalán, míg 2 inkább nem értett egyet. Bár az alacsony elemszám miatt ez csak korlátozottan 
megítélhető, mégis jelzésértékű, hogy ahol vannak ilyen munkavállalók ott e jellemzők nem vagy 
nem jelentősen terhelik a célcsoporti alkalmazott foglalkoztatását. 

 

 

…rossz fényt vetnek az adott cégre, rontják annak imázsát, ezért sem alkalmazzák őket 
szívesen a munkaadók 

 

A kérdőívek valamivel több, mint fele válaszolt érdemben a feltett kérdésre, közülük 
12,1% teljesen, 29,3% inkább egyetértett az állítással. Közel ugyanennyien (44,4%) inkább 
nem értettek egyet, további 14,1% pedig egyáltalán nem értett egyet, ami azt mutatja, hogy a 
válaszolók többsége inkább nem gondolja ezt valódi problematikának. Ez alapvetően kedvezőnek 
értékelhető, hiszen az állítás éppen arra irányult, hogy mit szólhat a foglalkoztatáshoz egy külső 
személy, aki – mivel a dolgozót egyébiránt egyáltalán nem ismeri – pusztán prekoncepció alapján 
ítélheti meg a helyzetet. 

 

Bár az alacsony elemszám miatt statisztikailag nem megfelelően alátámasztható az állítás, a 
TOP200-as relációban alig van eltérés, de az adatok alapján talán következethető, hogy a nem 
TOP200-as vállalatcsoportnál többen vannak azok, akik az állítással többé-kevésbé egyetértenek 
(TOP200 – 26,7%, nem TOP200 44%). A 4 közvetlen célcsoporti tapasztalattal rendelkező 
vállalkozás közül 2 nem válaszolt, 2 válaszoló viszont inkább nem értett egyet. 



74 

 

 

előélete nem tartozik a munkaadóra (valaki miért és mennyi ideig ült börtönben) 

 

A legtöbben az összes válaszadó 59,8%-a kérdésre adott valamilyen választ. Az érdemben 
válaszoló 118 vállalkozás közül 18,6% teljesen, míg további 21,2% inkább egyetértet, 
ugyanakkor a többség (60,2%) úgy véli, a munkaadónak igenis tudnia kell, hogy a felveendő 
munkaerőnek van-e ilyen típusú terhelő múltja. Megjegyzés az erkölcsi bizonyítvány kiállítása és a 
munkaadó részéről történő esetleges bekérése éppen ennek kiderítésére szolgáló legális, sőt több 
intézménynél és az állami foglalkoztatóknál kötelezően el is várt bizonyítási forma. 

 

Azok közül, akik érdemben válaszoltak, TOP200-as relációban lényegében nincs jelentős 
arányeltérés. Míg e nagyvállalati körnél 38,9%, addig a többi vállalatnál 40% értett egyet többé-
kevésbé az állítással. Érdekes ugyanakkor, hogy azon vállalati körben, ahol foglalkoztatnak volt 
elítéltet, 3 inkább egyetértő és 1 teljesen egyetértő válasz érkezett, ami arra utalhat, hogy közvetlen 
célcsoporti tapasztalat birtokában a munkaadó igenis fokozottabban érdekelt e kérdés tisztán 
látásában.  

 
54. táblázat 
 
A büntetés-végrehajtásból szabadultak megítélése – összes válaszoló 

A büntetés-végrehajtásból 
szabadultak  

egyetért-e? 

összesen Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért 
egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

munkavégzése fokozott 
ellenőrzést igényel, 
megbízhatatlanabbak más 
munkatársaknál  

109 9 22 35 19 194 

jellemzője a munkatársakat 
irritáló viselkedés, agresszívebb 
személyiségjegyek, rosszabb 
stressz-tűrés  120 11 33 20 10 194 

rossz fényt vetnek az adott 
cégre, rontják annak imázsát, 
ezért sem alkalmazzák őket 
szívesen a munkaadók 95 14 44 29 12 194 

előélete nem tartozik a 
munkaadóra (valaki miért és 
mennyi ideig ült börtönben)  76 37 34 25 22 194 
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5.2.5. A bevándorló/menekült munkavállalók megítélése 
 
Általában elmondható, hogy Magyarország nem menekülési célország, a migrációs csatornákon 
inkább csak átmeneti állomást képez kelet-nyugat között.  
 
Bár 1989 és 2006 között több mint 170 ezer külföldi kért védelmet Magyarországon, a 
menekültként elismertek száma a hatezret sem éri el. A Magyarországra érkezett 
menedékkérőknek csak egy töredéke – összességében alig több mint 4 százalékuk – kap 
menekültstátust. A menekültstátus nélkül maradtak egy kisebb része befogadott státussal 
maradhat az ország területén, míg a döntő többség kérelmét elutasítja a Hivatal, így ők az 
országot elhagyni kényszerülnek. A kérelmezők többsége az utóbbi években a következő 
országokból érkezett: Afganisztán, Irak, Grúzia, Irán, Jugoszlávia, Szomália, Oroszország, 
Törökország. A menedékkérők az országba érkezésükkor többségükben befogadó-állomásokra 
kerülnek, ahol a többségi társadalomtól gyakorlatilag elszigetelve élnek. A kapcsolatok, a 
nyelvismeret, valamint a jogi, társadalmi ismeretek hiányában az érdekérvényesítési képességük 
elenyésző. A befogadó-állomás jó esetben ideiglenes megoldás, és csak hónapokra nyújt átmeneti 
otthont a kérelmezőknek, de gyakran előfordul, hogy évekig élnek ott. Szakképzettségüket, 
szaktudásukat illetően rendkívül heterogén képet mutat a célcsoport, általában az extremitások 
jellemzők: mind a teljesen képzetlenek, mind pedig a magasan kvalifikáltak túlreprezentáltak a 
magyar lakosság átlagához képest. (Forrás: Munkaerő-piaci orientáció menedékkérőknek - 
Integrált módszertani kézikönyv. www.menedek.hu) 
 
Ennek megfelelően a legtöbb válaszolónak nem volt, nem lehetet közvetlen tapasztalata, 
inkább csak külső szemléletű véleményt fogalmazhatott meg. 17 olyan vállalkozástól érkezett 
vissza kérdőív, ahol migránsokat is foglalkoztatnak. Közvetlen tapasztalat birtokában az egyes 
kérdéseknél 2-3 válaszoló nem tudott vagy nem akart válaszolni (11,8%-17,6%) ami nem meglepő 
módon jóval kisebb arányszám, mint a teljes, tehát e kört is magában foglaló teljes válaszolói kör 
esetében (34%-43,4%). Feltételezzük továbbá, hogy a célcsoportba való tartozás megítélése sem 
volt egységes a válaszolóknál. Úgy véljük, hogy sokan olyan, elsősorban romániai magyart is 
bevándorlóknak tekintettek, akik már évek-évtizedek óta itt élnek, magyar állampolgárok. 
 
 
…felvétele negatív visszhangot vált ki a többi munkavállaló körében akkor is, ha 
megfelelő végzettséggel, gyakorlattal rendelkeznek 
 
A feltett állításra az összes válaszoló 43,4%-a nem tudott vagy nem akart válaszolni. Az 
érdemben válaszolók körében azonban egyértelműen az egyet nem értőek aránya a 
meghatározó, az állítással 33,6%-a egyáltalán, további 43,4%-a értett inkább egyet. Mindössze 7 
vállalkozás (4,2%) értett teljesen egyet az állításban megfogalmazottakkal. A válasz mögött 
meglehetősen toleráns alapálláspontot fedezhetünk fel. Feltételezhető, hogy ennek legfőbb oka, 
hogy a menekültkérdés a mai Magyarországon nem jelenik meg éles problémaként, nem alapja 
olyan súlyos szociális, gazdasági, és kulturális integrációs válságjeleknek, mint a menekülési 
célállomást jelentő Nyugat-Európában. 
 
Azon 17 vállalkozás közül, ahol dolgoznak más etnikai csoportba tartozóak (pl. feketék), 
illetve bevándorlók a pozitívabb alapálláspont még inkább szembetűnő: mindössze 2 
vállalkozás értett egyet inkább az állítással, teljesen egyetértő pedig nem volt köztük. 
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…csak alacsonyabb képesítést igénylő munkakörökben alkalmazhatóak 
 
Mint azt e fejezet bevezetőjében jeleztük, a bevándorlók/menekültek képzettségére a 
szélsőségesség jellemző – legtöbbjük vagy nagyon alacsony képzettséggel, vagy kimagasló 
szaktudással rendelkező. A válaszokból meglehetősen érdekes „eredményként” tűnik ki, hogy a 
két kérdés eltérő tartalma ellenére a válaszok megoszlása nagyban hasonlít az előző kérdésben 
kapott számarányokkal. Ezen állítás kapcsán is egyértelmű a nemleges válaszok 
dominanciája: a válaszolók 43,1%-a egyáltalán, míg további 39%-a inkább nem értett egyet. Az 
előzőhöz hasonlóan ismét 7 válaszoló értett egyet teljes mértékben a feltett állítással, és közel 
azonosan alakult a nem tudó, vagy nem akaró válaszolók aránya is (42,8%).  
 
Az előző állításhoz hasonlóan ez estben is a 17  közvetlen tapasztalattal rendelkező vállalkozás 
közül mindössze 2 volt aki inkább egyetértett az állásponttal, de teljesen egyetértő válasz e körből 
nem érkezett. 
 
 
…esetében a kulturális és nyelvi különbözőség jelentősen nehezíti a beilleszkedést, 
munkahelyi konfliktusok alapja 
 
A négy eldöntendő állítás közül erre válaszoltak érdemben a legtöbben, bár a nem válaszolók 
magas aránya (34%) itt is megfigyelhető. Ezen állítás első fele valójában egy egyértelmű tényállítás, 
hiszen a kulturális és főként a nyelvi különbözőség értelemszerűen megnehezíti egy ember 
közösségbe való beilleszkedését. Az állítás második része valójában már egy olyan állapotot 
feltételez, melynek korrekt megítélése inkább csak közvetlen tapasztalat birtokában lenne 
lehetséges, ami viszont mindössze 17 vállalkozás esetében állhat fent. Ebből a körből ismét két 
olyan válasz érkezett, mely inkább egyetért az állítással, ám teljesen egyetértő válasz ez esetben 
sem született. Ezzel ismét jól kimutatható, hogy a közvetlen tapasztalat birtokában a munkaadók 
pozitívabban állnak a célcsoporthoz. Feltételezhető, hogy a nyelvi és kulturális különbségekkel 
együtt is, többségük éppen azért alkalmazza a célcsoportba tartozóakat, mert megfelelő 
szaktudással, hozzáállással dolgoznak, kellő lojalitással rendelkeznek. 
 
Az érdemben válaszolók döntő többsége ismét elvetette ezen álláspontot: az érdemben 
válaszolók 14,8% egyáltalán, 42,2%-a inkább nem értett egyet az állítással. Szintén 14,8% 
volt azonban azok aránya, akik teljesen egyetértőleg nyilatkoztak. 
 
 
…idegen nyelvi tudásukkal, kapcsolati rendszerükkel javíthatják is a cég eredményeit 
 
Ezen állítás valójában a fenti három kijelentés inverzeként funkcionált. Célunk volt e kérdés 
kapcsán annak megerősítése, vagy elvetése, hogy a menekültek/bevándorlók általános munkaerő-
piaci hátránya mögött a munkaadói előítéletesség döntően meghúzódhat. A válaszokból kitűnik, 
hogy azok korrelálnak az első kettő állítással, irányukban éppen ellenkező képet mutatnak. 
 
A válaszolóknak ez esetben is 42,8%-a nem tudott, vagy nem akart válaszolni, közülük 3 olyan 
vállalkozás (17,6%), ahol van közvetlen tapasztalat is. Az érdemben válaszoló 123 cég közül 
26,8% teljesen, míg 51,2% inkább egyetértőleg nyilatkozott. E két számarány összevont 
értéke (78%) közel azonos az első (77,1%) és a második állítás összevont értékével (82,1%). 
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TOP200-as relációban alapvetően nincs szignifikáns eltérés, míg e kérdéssel az összes 
érdemben válaszoló 83,3%-a értett egyet addig az elsőnél a többé-kevésbé egyet nem értők aránya 
79%, míg a 2. állítás esetében 88,2%-os volt.  Nincs lényegi eltérés annak függvényében sem, 
hogy van-e a kitöltő személynek a célcsoportra vonatkozó közvetlen tapasztalata, avagy sem. 
Azon 17 vállalkozás körében, ahol dolgoznak más etnikai csoportba tartozóak (pl. feketék), 
bevándorlók, mind az első, mind a második kérdésnél 86,7% volt a többé-kevésbé egyet nem 
értők aránya, míg ezen állítás kapcsán 71,4% nyilatkozott egyetértőleg. 
 
A fentiekből leszűrhető, hogy megfelelő szaktudás és az alapvető kulturális és nyelvi 
képességek birtokában a célcsoportba tartozóak elvileg relatíve jó eséllyel indulhatnak el 
egy-egy állásért.  
 
 
55. táblázat 
 
A bevándorlók, menekültek megítélése – TOP200 

 

A bevándorlók/menekült 
munkavállalók  

egyetért-e? 

összesen Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért 
egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

felvétele negatív visszhangot vált 
ki a többi munkavállaló körében 
akkor is, ha megfelelő 
végzettséggel, gyakorlattal 
rendelkeznek 

9 6 9 3 1 28 

csak alacsonyabb képesítést 
igénylő munkakörökben 
alkalmazhatók  11 10 5 2 . 28 

esetében a kulturális és nyelvi 
különbözôség jelentősen nehezíti 
a beilleszkedést, munkahelyi 
konfliktusok alapja  9 3 7 6 3 28 

idegen nyelvi tudásukkal, 
kapcsolati rendszerükkel 
javíthatják is a cég eredményeit  10 1 2 10 5 28 
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56. táblázat 
 
A bevándorlók, menekültek megítélése – nem TOP200 
 

A bevándorlók/menekült 
munkavállalók  

egyetért-e? 

összesen Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért 
egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

felvétele negatív visszhangot vált 
ki a többi munkavállaló körében 
akkor is, ha megfelelő 
végzettséggel, gyakorlattal 
rendelkeznek 

63 35 44 18 6 166 

csak alacsonyabb képesítést 
igénylő munkakörökben 
alkalmazhatók  60 43 43 13 7 166 

esetében a kulturális és nyelvi 
különbözôség jelentősen nehezíti 
a beilleszkedést, munkahelyi 
konfliktusok alapja  57 16 47 30 16 166 

idegen nyelvi tudásukkal, 
kapcsolati rendszerükkel 
javíthatják is a cég eredményeit  61 5 19 53 28 166 

 

57. táblázat 
 
A bevándorlók, menekültek megítélése – összes válaszoló 

A bevándorlók/menekült 
munkavállalók  

egyetért-e? 

összesen Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért 
egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

felvétele negatív visszhangot vált 
ki a többi munkavállaló körében 
akkor is, ha megfelelő 
végzettséggel, gyakorlattal 
rendelkeznek 

72 41 53 21 7 194 

csak alacsonyabb képesítést 
igénylő munkakörökben 
alkalmazhatók  71 53 48 15 7 194 

esetében a kulturális és nyelvi 
különbözôség jelentősen nehezíti 
a beilleszkedést, munkahelyi 
konfliktusok alapja  66 19 54 36 19 194 

idegen nyelvi tudásukkal, 71 6 21 63 33 194 
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kapcsolati rendszerükkel 
javíthatják is a cég eredményeit  

 

  

58. táblázat 
 
A bevándorlók, menekültek megítélése – azok körében, akiknél dolgoznak más etnikai 
csoportba tartozóak (pl. feketék), bevándorlók 

A bevándorlók/menekült 
munkavállalók  

egyetért-e? 

összesen Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért 
egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

felvétele negatív visszhangot vált 
ki a többi munkavállaló körében 
akkor is, ha megfelelő 
végzettséggel, gyakorlattal 
rendelkeznek 

2 6 7 2 . 17 

csak alacsonyabb képesítést 
igénylő munkakörökben 
alkalmazhatók  2 7 6 2 . 17 

esetében a kulturális és nyelvi 
különbözôség jelentősen nehezíti 
a beilleszkedést, munkahelyi 
konfliktusok alapja  2 4 9 2 . 17 

idegen nyelvi tudásukkal, 
kapcsolati rendszerükkel 
javíthatják is a cég eredményeit  3 1 3 5 5 17 

 

 

 

5.2.6. A tartósan munkanélküliek megítélése 

 

A szakirodalom és a munkaügyi nyilvántartások tartósan munkanélkülinek azokat a nyilvántartott, 
aktív korú álláskeresőket tekinti, akik legalább 6 hónapja szerepelnek a nyilvántartásban, azaz 
legalább ennyi idő óta keresnek állást maguknak. Általában megfigyelhető, hogy az 
álláskeresésben a 3-6 hónap a kritikus, aki ebben az időszakban nem talál új munkahelyet 
jóval nagyobb eséllyel esik ki hosszabb időre, esetleg végérvényesen a munka világából. A 
munkanélküliségen belül a tartósan munkanélküliek magasabb aránya rendszerint éppen a 
szociális és foglalkoztatási szempontból válságövezeteknek tekintett térségekben figyelhető meg. 
Tartósan munkanélkülinek lenni egy olyan léthelyzet, melyből a kilábalás rendszerint csak 
hathatós és komplex külső segítséggel lehetséges. Sajnálatos tény, hogy a rendszerváltás óta már 
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egy teljes generáció nő fel úgy, hogy szocializációja során környezetétől, mindenekelőtt a szüleitől 
nem látja a munkavégzés napi rutinját, így nem is tekinti azt az élet természetes részeként.  

 

A fentiek miatt e célcsoport elhelyezkedési esélyeinek vizsgálata különösen fontos. Fontos annak 
vizsgálata, hogy van-e annak függvényében különbség a válaszok megoszlásában, hogy a 
válaszadó rendelkezik-e közvetlen tapasztalatokkal, illetve a térségében általában milyenek a 
gazdasági jellemzők. 

 

 

…bizonyosan nem tesznek meg mindent a sikerért, motiválatlanok 

 

Tény, hogy az idő a tartós kudarc esetén a leginkább motiváltakat is elbizonytalanítja, sőt apátiába 
is süllyesztheti. A külső szemlélő azonban gyakran láthatja, hogy éppen a fejezet bevezetőjében 
leírtak szerint a munkanélküli valójában nem is álláskereső. 

 

A feltett kérdésre az összes válaszoló többsége mindezekkel együtt sem ért egyet. A válaszolók 
mindössze 12,9% ért egyet teljesen és 22,7%-a inkább az állítással (együttesen 35,6%), ezzel 
szemben az állítással többé-kevésbé egyet nem értők összevont számaránya 48%-ot tesz ki. 
Lényeges különbség figyelhető meg a TOP200-as relációban. Míg e nagyvállalati kör 
esetében az érdemben válaszolók körében mindössze 22,7%-os az egyetértési mutató, addig a 
nem TOP200-as kör esetében 45,7% ezen érték. Az eredmény mögött a közvetlenebb, 
személyesebb kapcsolatok nagyobb számát feltételezhetjük.  

 

Érdekes eredményre jutunk, ha azt a vállalati kört vizsgáljuk, ahol dolgozik korábban tartósan 
munkanélküli. Az érdemben válaszoló 72 vállalkozás közül 41,7% értett egyet többé-kevésbé az 
állítással, ami kissé meghaladja a teljes válaszolói körben mért értéket (35,6%). Ennek okaként 
feltételezhető, hogy e munkaerő munkához való hozzáállása – talán éppen a munkanélküliségben 
eltöltött kieső munkaidő miatt – jelentős részben gyengébb a folyamatos foglalkoztatásban 
résztvevőkhöz képest. Azon válaszolók körében, akik olyan térségekben tevékenykednek, ahol 
kevés a munkahely, magas a munkanélküliség szintén közel ennyi, 41,1%-os eredménnyel 
szembesülünk. Alacsonyabb az egyetértők aránya ugyanakkor azok körében, akiknél a képzett 
munkaerő hiánya releváns probléma: a 99 ilyen vállalkozás közül 34-en (34,3%) értettek egyet 
teljesen vagy inkább az állítással. 

 

A romák a munkanélküliséggel talán leginkább és legkomplexebben érintett célcsoport. Ezért 
vizsgáltuk meg azt is, hogy azon vállalkozások körében, ahol a romák vélt vagy valós számaránya 
meghaladja az országos szintet (~5-6%) mennyiben térnek el az adatok. Az érintett 32 cég közül 



81 

 

5 nem adott választ, az érdemben válaszolók körében a teljes válaszolói körhöz képest 
valamelyest meghaladó (40,6%) volt azok aránya, akik többé-kevésbé egyetértettek az állítással.  
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…piacképes tudást adó átképzésekkel visszasegíthetőek a munkaerőpiacra 

 

Általában elmondható, hogy a képzési, átképzési programok kiemelt jelentőségűek lehetnek egy 
piacképes szakmával nem rendelkező álláskereső számára. Ennek megfelelően az állítás 
megfogalmazásával elsősorban annak vizsgálata volt a célunk, hogy vajon a milyen azok aránya 
akik az állítással egyet nem értve inkább motivációs, emberi tényezőket semmint szakmai vagy a 
külső körülményekben megtestesülő hiányosságokat (pl. válságtérség) vélnek a tartós 
munkanélküliség legfőbb háttereként felfedezni. Az állítással a teljes válaszolói kör 70,1%-a 
értett többé-kevésbé egyet. Mindössze 7 vállalkozás (3,6%) volt aki ezzel szemben egyáltalán 
nem értett egyet az állítással. TOP200-as relációban inkább csak kisebb különbség figyelhető meg, 
e nagyvállalati szektorban még jelentősebb azok számaránya (82,1%) akik egyetértettek a 
megfogalmazottakkal. 

 

Azon 80 vállalkozás közül, ahol foglalkoztatnak korábban tartósan munkanélkülit, az 
állítással többé-kevésbé egyetértők aránya lényegében megegyezik a teljes válaszolói 
körrel (72,5%), de ugyanez figyelhető meg azon 73 cég esetében is, akik magas 
munkanélküliséggel sújtott térségben, településen tevékenykednek (71,2%). Lényegében azonos 
értéket (71,7%) kapunk akkor is, ha azon válaszolókat (99 cég) vesszük górcső alá, akik úgy vélik a 
térségben nincs elegendő képzett munkaerő. Azokban a térségekben ahol a romák számaránya 
meghaladja az országos értéket a válaszolóknak az átlagtól valamivel kisebb százaléka (65,6%) 
értett egyet többé-kevésbé a megfogalmazott állítással, mely mögött mélyebb összefüggéseket 
azonban nem vélünk felfedezni. 

…bármilyen adandó munkalehetőséggel élniük kell, még akkor is, ha az nem a 
képzettségüknek, végzettségüknek megfelelő 

 
Általában elmondható, hogy a tartósan munkanélküliek jelentős része aluliskolázott, illetve 
piacképes képzettséggel, szakmai gyakorlattal nem rendelkező. Ezzel együtt gyakran fordul elő a 
munkaügyi kirendeltségeken, hogy a munkanélküli nem fogadja el a felajánlott álláshelyet, mert az 
nem felel meg az (elsősorban anyagi) elvárásainak, illetve a képzettségének. Mindez jó indikátora 
annak, hogy a magyar munkaerőpiac jóval kevésbé rugalmas mint az a nyugat-európai országok 
többségében megfigyelhető. 
 
A feltett állítással a kérdőívet kitöltő vállalkozások 63,4%-a, az érdemben válaszolók 72,8% 
inkább vagy teljesen egyetértett és mindössze 6,2% volt egyértelműen ellenző állásponton. Az 
érdemi választ adók közül TOP200-as relációban kisebb különbség figyelhető meg. A TOP200-as 
cégeknél 68%, míg a nem TOP200-as cégeknél 73,6% a többé-kevésbé egyetértők aránya. Ez 
feltételezhetően a TOP200-as vállalatoknál jellemzőbb racionálisabb, specializáltabb 
munkaszervezés miatt alakulhat így, hiszen e cégek többségénél inkább feltétel a konkrét 
munkafeladathoz kötődő szaktudás megléte, még vertikálisan is kevésbé van mód a szakmaközi 
átjárásra (értsd: pl. egy mérnököt kevésbé vesznek fel alacsonyabb szintű munkára, mint egy 
kisebb vállalkozás esetében). 
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Jelentős eltérés nem figyelhető meg akkor sem, ha azokat a vállalkozásokat vesszük górcső alá, 
akiknél dolgozik korábban tartósan munkanélküli munkavállaló. E 80 db vállalkozás közül 76% 
ért egyet többé-kevésbé a feltett állítással. A magas munkanélküliséggel sújtott térségekből 
visszaküldött kérdőíveken ez az arány ugyanakkor egyértelműen alacsonyabb (63,1%) ami logikus 
is a térség helyzetéből adódóan (értsd: jobban meg kell becsülni minden adandó munkahelyet). A 
többé-kevésbé egyetértők között az összes válaszhoz mérten nincs lényegi különbség annak 
függvényében, hogy képzett munkaerő hiányos térségből (76,2%) vagy romák által sűrűbben 
lakott, vagy legalábbis annak vélt területről (71,4%) küldték-e vissza a kérdőívet. 
 
 
…többnyire azért nem tudnak elhelyezkedni, mert hátrányos helyzetű térségben élnek 
 
Bár tény, hogy az egyes térségek leszakadásának egyszerre oka és következménye a gyenge humán 
erőforrás, a magas (tartós) munkanélküliség aránya, az állítással célunk elsősorban inkább annak 
vizsgálata volt, hogy a válaszadók mennyiben gondolják úgy, hogy a munkanélküliség, mint 
léthelyzet inkább függ a külső körülményektől, semmint az egyéni magatartástól, hozzáállástól, 
amit leginkább az 1. és a 3. állítás kapcsán ítélhettek meg a válaszolók.  
 
A feltett állítással az összes válaszoló 14,4%-a teljesen, 32,5% inkább egyetértett. Azok 
közül, akik érdemben válaszoltak (160 cég) összességében 56,9% értett egyet többé-kevésbé az 
állítással, az egyet nem értők között is kétszer annyian voltak (23,7%) viszont azok akik „inkább 
nem”, mint akik „egyáltalán nem” választ adtak (11,9%). TOP200-as relációban kisebb eltérés 
megfigyelhető: e vállalkozói körben az érdemben válaszolók között a többé-kevésbé egyetértők 
aránya (47,8%) több mint 10%-kal alacsonyabb, mint a nem TOP200-as cégeknél (58,4%).  
 
Az összevont számarányt jóval meghaladó ugyanakkor azon válaszolói körben a többé-
kevésbé egyetértők aránya, akik megítélése szerint a településük munkahelyhiányos, 
magas munkanélküliséggel sújtott (63,1%), ami a közvetlen tapasztalatok magasabb arányára 
utalhat. Még magasabb az igenlők számaránya (75%), ha azt a vállalkozói kört vizsgáljuk, amelyik 
szerint a működési területüket, településüket „elkerülik a befektetők”. Azaz rögzíthető, hogy az 
egyértelműen hátrányos helyzetű településnek vélt vagy tudott településen működő vállalkozások 
sokkal inkább vélik úgy, hogy a tartós munkanélküliséget elsősorban külső tényezők, semmint az 
álláskeresők hozzáállása, motiváltsága, illetve képességei határozzák meg. 
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59. táblázat 
 
A tartósan munkanélküliek megítélése – TOP200 
 

 A tartósan munkanélküliek 

egyetért-e? 

összesen Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért 
egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

bizonyosan nem tesznek meg 
mindent a sikerért, 
motiválatlanok  

6 7 10 1 4 28 

piacképes tudást adó 
átképzésekkel visszasegíthetőek 
a munkaerőpiacra  2 1 2 20 3 28 

bármilyen adandó 
munkalehetőséggel élniük kell, 
még akkor is, ha az nem a 
képzettségüknek, 
végzettségüknek megfelelő 3 1 7 11 6 28 

többnyire azért nem tudnak 
elhelyezkedni, mert hátrányos 
helyzetű térségben élnek  5 8 4 7 4 28 

 

60. táblázat 
A tartósan munkanélküliek megítélése – nem TOP200 
 

A tartósan munkanélküliek  

egyetért-e? 

összesen Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért 
egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

bizonyosan nem tesznek meg 
mindent a sikerért, 
motiválatlanok  

26 24 52 43 21 166 

piacképes tudást adó 
átképzésekkel visszasegíthetőek 
a munkaerőpiacra  23 6 24 68 45 166 

bármilyen adandó 
munkalehetőséggel élniük kell, 
még akkor is, ha az nem a 
képzettségüknek, 
végzettségüknek megfelelő 22 11 27 51 55 166 

többnyire azért nem tudnak 
elhelyezkedni, mert hátrányos 
helyzetű térségben élnek  29 15 42 56 24 166 
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61. táblázat 
 
A tartósan munkanélküliek megítélése – összevont válasz 
 

A tartósan munkanélküliek  

egyetért-e? 

összesen Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért 
egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

bizonyosan nem tesznek meg 
mindent a sikerért, motiválatlanok  

32 31 62 44 25 194 

piacképes tudást adó átképzésekkel 
visszasegíthetőek a 
munkaerőpiacra  25 7 26 88 48 194 

bármilyen adandó 
munkalehetőséggel élniük kell, 
még akkor is, ha az nem a 
képzettségüknek, végzettségüknek 
megfelelő 25 12 34 62 61 194 

többnyire azért nem tudnak 
elhelyezkedni, mert hátrányos 
helyzetű térségben élnek  34 23 46 63 28 194 
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62. táblázat 
 
A tartósan munkanélküliek megítélése – azok körében, akiknél dolgozik korábban 
tartósan munkanélküli 
 

A tartósan munkanélküliek  

egyetért-e? 

összesen Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért 
egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

bizonyosan nem tesznek meg 
mindent a sikerért, 
motiválatlanok  

8 12 30 23 7 80 

piacképes tudást adó 
átképzésekkel visszasegíthetőek 
a munkaerőpiacra  8 2 12 39 19 80 

bármilyen adandó 
munkalehetőséggel élniük kell, 
még akkor is, ha az nem a 
képzettségüknek, 
végzettségüknek megfelelő 5 5 13 27 30 80 

többnyire azért nem tudnak 
elhelyezkedni, mert hátrányos 
helyzetű térségben élnek  6 8 26 31 9 80 

 

 
 

63. táblázat 
 
A tartósan munkanélküliek megítélése – azok körében, akik szerint térségükben kevés a 
munkahely, magas a munkanélküliség 
 

A tartósan munkanélküliek  

egyetért-e? 

összesen Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért 
egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

bizonyosan nem tesznek meg mindent 
a sikerért, motiválatlanok  

11 12 20 19 11 73 

piacképes tudást adó átképzésekkel 
visszasegíthetőek a munkaerőpiacra  8 2 11 38 14 73 

bármilyen adandó munkalehetőséggel 
élniük kell, még akkor is, ha az nem a 
képzettségüknek, végzettségüknek 
megfelelő 9 5 11 32 16 73 

többnyire azért nem tudnak 
elhelyezkedni, mert hátrányos helyzetű 
térségben élnek  8 5 19 29 12 73 
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64. táblázat 
 
A tartósan munkanélküliek megítélése – azok körében, akik szerint térségüket elkerülik a 
befektetők 
 

A tartósan munkanélküliek  

egyetért-e? 

összesen Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért 
egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

bizonyosan nem tesznek meg 
mindent a sikerért, 
motiválatlanok  

8 9 12 10 7 46 

piacképes tudást adó 
átképzésekkel visszasegíthetőek 
a munkaerőpiacra  8 2 5 21 10 46 

bármilyen adandó 
munkalehetőséggel élniük kell, 
még akkor is, ha az nem a 
képzettségüknek, 
végzettségüknek megfelelő 6 3 7 17 13 46 

többnyire azért nem tudnak 
elhelyezkedni, mert hátrányos 
helyzetű térségben élnek  7 2 8 22 7 46 
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65. táblázat 
 
A tartósan munkanélküliek megítélése – azok körében, akik szerint a térségükben nincs 
elegendő képzett munkaerő 
 

A tartósan munkanélküliek  

egyetért-e? 

összesen Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért 
egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

bizonyosan nem tesznek meg 
mindent a sikerért, 
motiválatlanok  

20 10 35 20 14 99 

piacképes tudást adó 
átképzésekkel visszasegíthetőek 
a munkaerőpiacra  15 1 12 48 23 99 

bármilyen adandó 
munkalehetőséggel élniük kell, 
még akkor is, ha az nem a 
képzettségüknek, 
végzettségüknek megfelelő 15 5 15 35 29 99 

többnyire azért nem tudnak 
elhelyezkedni, mert hátrányos 
helyzetű térségben élnek  19 12 21 31 16 99 
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66. táblázat 
 
A tartósan munkanélküliek megítélése – azok körében, akik szerint 
térségükben/településükön az országos szintet (~5-6%) meghaladó a hátrányos helyzetű 
romák számaránya 
 

A tartósan munkanélküliek  

egyetért-e? 

összesen Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért 
egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

bizonyosan nem tesznek meg 
mindent a sikerért, 
motiválatlanok  

5 7 7 10 3 32 

piacképes tudást adó 
átképzésekkel visszasegíthetőek 
a munkaerőpiacra  4 1 6 14 7 32 

bármilyen adandó 
munkalehetőséggel élniük kell, 
még akkor is, ha az nem a 
képzettségüknek, 
végzettségüknek megfelelő 4 2 6 12 8 32 

többnyire azért nem tudnak 
elhelyezkedni, mert hátrányos 
helyzetű térségben élnek  4 4 6 14 4 32 
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5.3. Célcsoporti elhelyezkedési esélyek adó- és járulékkedvezményekkel, támogatásokkal 

 

A munkanélküliség csökkentése olyan általános EU és hazai politikai irányelv, melynek elősegítése 
érdekében számos szubvencionálási forma is létezik. Beruházási projektek során a 
munkahelyteremtő beruházás nagysága és jellege szerint az egyes befektetők egyedi megállapodás, 
vagy pályázati rendszereken keresztül is támogatáshoz juthatnak. Még a nem kifejezetten 
munkahelyteremtő beruházásoknál is általában igaz, hogy a pályázati rendszerekben elosztott 
támogatások odaítélése során, az értékelés során többletpontot ér a foglalkoztatási és 
esélyegyenlőségi szempontok fokozottabb megjelenése. Természetesen vannak kifejezetten a 
célcsoportok, például a romák, tartósan munkanélküliek elhelyezkedését elősegítő non-profit és 
for-profit jellegű tevékenységeket támogató pályázatok és intézkedések. 

 

Az állami/EU szubvencióknak tehát alapvetően két iránya különböztethető meg: 

a.) egyedi, vagy pályázati úton történő támogatás akár közvetlen a foglalkoztatási szempontok 
meghatározásával,de a beruházáshoz, akár a munkahelyek létesítéséhez kötötten. 

b.) normatív jellegű foglalkoztatási támogatás adó- és járulékkedvezményekkel 

 

Jelenlegi normatív jellegű támogatások és főbb jellemzőik: 

1.) START-kártya 

A munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok, és a 
munkaerőpiacról tartósan távollevők (pályakezdő fiatalok, az 50 év feletti munkanélküliek, 
valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők, továbbá az 
ösztöndíjasok) foglalkoztatására való hajlandóság növelését segíti elő a többször módosított 2004. 
évi CXXIII. törvény. 2007. július is 1-tól a kedvezményezettek köre kibővül a tartósan 
álláskeresők, illetve a munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévő álláskeresőkkel, 
bevezetésre került két új, alanyi jogon járó kedvezmény (2007. évi XIV. törvény), melyek a 
következők:  

2.) START PLUSZ KÁRTYA  
  
Kedvezményezettek köre: 
  
Azt a tartósan álláskereső személy t foglalkoztatni kívánó vállalkozás lehet jogosult, aki olyan 
munkavállalót kíván foglalkoztatni, aki gyermekgondozási segély (gyes), a gyermekgondozási díj 
(gyed), a gyermeknevelési támogatás (gyet), valamint ápolási díj folyósításnak megszűnését követő 
egy éven belül (365 nap) szeretne foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy aki a 
gyermek egy éves korának betöltését követően, a gyermek után igénybe vett gyes folyósítása 
mellett kíván munkát vállalni, feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll. 
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A munkaadót megillető járulékkedvezmények: 
a) tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség, 
b) a 3 % munkaadói járulék és 29 % tb járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás első 
évében a bruttó munkabér 15%-ának, második évében 25 %-ának megfelelő fizetési 
kötelezettség. 
 
 
3.) START EXTRA KÁRTYA  
 
A munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévő tartósan álláskereső 50 év feletti 
munkavállaló vagy legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező személyek foglalkoztatás-
bővítésére irányuló intézkedés. 
 
A munkaadót megillető járulékkedvezmények: 
a) tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség, 
b) a foglalkoztatás első évében mentesül a 3 % munkaadói járulék és a 29 % tb járulék 
megfizetése alól. A foglalkoztatás második évében a munkaadói járulék és tb járulék együttes 
összege helyett, a bruttó munkabér 15 %-ának megfelelő járulékfizetési kötelezettség terheli.  
 
Emellett vagy e helyett lehetőség van a hátrányos helyzetű 50 év feletti, vagy legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalók közvetlen bértámogatására is. A támogatási 
feltételek teljesülése esetén vissza nem térítendő támogatás nyújtható a támogatással érintett 
hátrányos helyzetű munkavállaló munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához a munkabér 
és járulékainak 50%-ának megfelelő összegben, egy év időtartamra. 
 
Hasonlóan 50%-os bér- és járuléktámogatás nyújtható maximum egy évre a munkaadó részére az 
alábbi további célcsoportok foglalkoztatása esetében is: 

1. 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy  
2. a foglalkoztatás megkezdését megelőző 16 hónap alatt legalább 12 hónapig, 25. életévét be nem 

töltött pályakezdő álláskeresőnek nem tekinthető személy esetében 8 hónap során 6 hónapig 
álláskeresőként volt nyilvántartva vagy,  

3. a saját háztartásában legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel vagy,  
4. a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, 

gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási 
díjban, vagy ápolási díjban részesült, vagy  

5. a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, 
szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte; 

 

A fentieken túl a 177/2005. (IX. 2.) Kormányrendelet, illetve a megváltozott munkaképességű 
személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes 
szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM-rendelet alapján a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésére, a képzettségüknek és egészségi állapotuknak 
megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítására, a nyílt munkaerőpiacra való visszavezetésük 
érdekében adaptációs készségük fejlesztésére, valamint az állapotukból adódó foglalkoztatási 
hátrányok kiegyenlítésére rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás is nyújtható 
vállalkozásoknak. Mivel e hátrányos helyzetű csoport nem része a felmérésünknek e támogatást 
nem ismertetjük részletesebben. 
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A fentiekből kitűnik, hogy a felmérés célcsoportjai közül a speciális jogi helyzetben lévő 
bevándorlókat/menekülteket kivéve valamennyi célcsoport esetében van mód a támogatott 
foglalkoztatásra.  

 

A kérdőív kérdéssorának összeállítása során a célcsoporti támogatásokra való rákérdezéssel az 
elsődleges célunk az volt, hogy képet kapjunk arról, hogy vajon a válaszadók az egyes 
célcsoportokat mennyiben „rangsorolják”, mennyiben vélik úgy, hogy az elhelyezkedés külső 
eszközzel fokozottan elősegíthető.  

 

Mint az a következő táblázatból jól kitűnik, a válaszadók jelentős része a 
bevándorló/menekült (45,9%) és a büntetés-végrehajtásból szabadultak (50%) 
célcsoportok kapcsán nem tudott, vagy nem akar állást foglalni. Ennek alapvető oka lehet, 
hogy e célcsoportok tömegesen nem jelentenek releváns– így a kitöltő munkaadóknál gyakran 
megjelenő – álláskereső réteget, másrészt e rétegek nem a fentiekben ismertetett támogatási 
rendszerekben nem vagy inkább csak közvetve jelennek meg támogatási célcsoportokként.  

 

Az állítással teljesen egyetértők aránya célcsoportonként csak gyengén változik. Az 
érdemben válaszolók között e válasz aránya 27,6-33% között szóródik, a legkisebb arányt a 
bevándorlók/menekültek, a legmagasabbat a szabadultak érték el. Az állítással többé-kevésbé 
egyetértő érdemben válaszolók összevont számaránya viszont már más sorrendet eredményez. 
Ennek megfelelően a sorrend az alábbiak szerint alakul: romák (50,7%); szabadultak (52,6%); 
idősebb munkavállalók (54,8%); bevándorlók/menekültek (56,2%); GYES-ről, GYED-ről 
visszatérők (59,6%); tartósan munkanélküliek (66,9%). Úgy véljük, hogy a romák és a szabadultak 
relatíve alacsony egyetértési aránya részben azt az előítéletet is tükrözheti, mely szerint e 
csoportok tagjai támogatással sem lennének képesek a munkaerőpiacra való bekerülésre, illetve 
tartós bennmaradásra. 

 

TOP200-as összevetésben említésre méltó, 10%-ot meghaladó különbség a szabadultak 
(TOP200: 66,7%; nem TOP200: 50,1%) és a GYES-ről, GYED-ről visszatérő nők (TOP200: 
69,6%; nem TOP200: 57,7%) vonatkozásában mutatható ki. E mögött mélyebb összefüggéseket 
nem fedezünk fel. 
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A regionális összevetésből az alábbi fő különbségek emelhetőek ki: 

a.) Általában elmondható, hogy az elhelyezkedés szempontjából a támogatások fontosságát 
legmagasabbra a Nyugat-Dunántúli válaszolók értékelték; 

b.) A bevándorlók/menekültek esetében az érdemben válaszolók közül a legkisebb az egyetértés a 
közép-magyarországi (42,9%), míg legnagyobb az észak-alföldi válaszolók (65,6%) körében 
figyelhető meg. 

c.) A szabadultak vonatkozásában a regionális különbségek nem érik el a 10%-ot, a Központi 
Régióban 46,6%, az Észak-Alföldi Régióban 50%, míg a Nyugat-Dunántúli Régióban56,6% az 
eredmény az érdemben válaszolók körében. 

d.) A GYES-ről, GYED-ről visszatérő célcsoport kapcsán a Nyugat-Dunántúli Régióban jelentős 
eltérés figyelhető meg. Míg e régióban az érdemben válaszolók 70,2% értett egyet többé-kevésbé 
az állítással, addig ez az érték a Központi Régióban 44,4%, az Észak-Alföldön pedig mindössze 
39,5%-os;  

e.) A tartósan munkanélküliek elhelyezkedése szempontjából a szubvenciókat ismét a nyugat-
dunántúli szervezetek tartották a legfontosabbnak. E régióból az érdemben válaszolók 71,4%-a, 
míg a Központi Régióból 59,5%, az Észak-Alföldről 66,7% értett egyet. 

f.) Az idősebb munkavállalók esetében a többé-kevésbé egyetértők aránya ismét a Nyugat-
Dunántúlon a legmagasabb, 65,6%, szemben az észak-Alföldi 57,1% és a közép-magyarországi 
40,5%-os értékekkel. 

g.) A roma származású munkavállalók esetében a romák által sűrűbben lakott Észak-Alföldi 
Régió területéről érkezett a legtöbb egyetértő válasz. Itt az érdemben válaszolók 57,8%, míg a 
Nyugat-Dunántúlon csak 51,9%, a Központi Régióban pedig 45,2%-a értett egyet az állítással. 
Azon vállalkozások körében ugyanakkor, ahol a településen romák vélt, vagy valós számaránya 
meghaladja az országos értéket magasabb, 62,5%-os eredményt kapunk. Ebből következtethető, 
hogy a közvetlen tapasztalat birtokában többen gondolják úgy, hogy a célcsoport 
esélyhátrányának csökkentése külső segítő eszközrendszer fokozottabb alkalmazását is feltételezi. 
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67. táblázat 
 
Adó- és járulékkedvezményekkel, támogatásokkal való célcsoporti foglalkoztatási 
esélynövekedés –TOP200 
 

 Célcsoport 

egyetért-e? 

Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán nem 
ért egyet 

Inkább nem 
ért egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

A bevándorlók/menekült 
munkavállalók  

14 2 4 3 5 

A büntetés-végrehajtásból 
szabadultak 16 2 2 2 6 

A GYES-ről, GYED-ről 
visszatérők  5 1 6 9 7 

A tartósan munkanélküliek  6 2 5 7 8 

Az idősebb munkavállalók  6 6 5 4 7 

A roma származású 
munkavállalók  8 5 5 3 7 

 

68. táblázat 
 
Adó- és járulékkedvezményekkel, támogatásokkal való célcsoporti foglalkoztatási 
esélynövekedés – Nem TOP200 

Célcsoport 

egyetért-e? 

Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

A bevándorlók/menekült 
munkavállalók  

75 20 20 27 24 

A büntetés-végrehajtásból 
szabadultak 81 18 24 17 26 

A GYES-ről, GYED-ről 
visszatérők  43 25 27 35 36 

A tartósan munkanélküliek  40 18 24 47 37 

Az idősebb munkavállalók  33 22 37 31 43 

A roma származású 
munkavállalók  44 23 37 28 34 
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68. táblázat 
Adó- és járulékkedvezményekkel, támogatásokkal való célcsoporti foglalkoztatási 
esélynövekedés – összevont válaszok 

Célcsoport 

egyetért-e? 

Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán 
nem ért egyet 

Inkább 
nem ért 
egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

A bevándorlók/menekült 
munkavállalók  

89 22 24 30 29 

A büntetés-végrehajtásból 
szabadultak 97 20 26 19 32 

A GYES-ről, GYED-ről 
visszatérők  48 26 33 44 43 

A tartósan munkanélküliek  46 20 29 54 45 

Az idősebb munkavállalók  39 28 42 35 50 

A roma származású 
munkavállalók  52 28 42 31 41 
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69. táblázat 
Adó- és járulékkedvezményekkel, támogatásokkal való célcsoporti foglalkoztatási 
esélynövekedés – Nyugat-Magyarország 
 

Célcsoport 

egyetért-e? 

Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán nem 
ért egyet 

Inkább nem 
ért egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

A bevándorlók/menekült 
munkavállalók  

30 9 10 14 11 

A büntetés-végrehajtásból 
szabadultak 37 7 9 10 11 

A GYES-ről, GYED-ről 
visszatérők  17 8 9 24 16 

A tartósan munkanélküliek  11 5 13 27 18 

Az idősebb munkavállalók  13 6 15 19 21 

A roma származású 
munkavállalók  22 6 19 14 13 
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70. táblázat 
Adó- és járulékkedvezményekkel, támogatásokkal való célcsoporti foglalkoztatási 
esélynövekedés – Közép-Magyarország 
 

Célcsoport 

egyetért-e? 

Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán nem 
ért egyet 

Inkább nem 
ért egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

A bevándorlók/menekült 
munkavállalók  

29 7 9 4 8 

A büntetés-végrehajtásból 
szabadultak 29 8 7 3 10 

A GYES-ről, GYED-ről 
visszatérők  12 9 16 7 13 

A tartósan munkanélküliek  20 7 8 12 10 

Az idősebb munkavállalók  15 12 13 5 12 

A roma származású 
munkavállalók  15 12 11 5 14 
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71. táblázat 
Adó- és járulékkedvezményekkel, támogatásokkal való célcsoporti foglalkoztatási 
esélynövekedés –  Észak-Alföld 
 

  

egyetért-e? 

Nem 
tudja/nem 
válaszol  

Egyáltalán nem 
ért egyet 

Inkább nem 
ért egyet  

Inkább 
egyetért  

Teljesen 
egyetért  

Célcsoport 

28 6 5 11 10 
A bevándorlók/menekült 
munkavállalók  

A büntetés-végrehajtásból 
szabadultak 30 5 10 4 11 

A GYES-ről, GYED-ről 
visszatérők  18 9 8 11 14 

A tartósan munkanélküliek  15 8 7 14 16 

Az idősebb munkavállalók  11 9 12 11 17 

A roma származású 
munkavállalók  15 8 11 12 14 
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Táblázatjegyzék 

Ssz. táblázat címe oldal
szám 

1 Regionális és összevont megoszlás TOP200-as és nem TOP200-as vállalkozások 
tekintetében 

10 

2 Regionális és összevont megoszlás a település jellege szerint 10 

3 Regionális és összevont megoszlás a foglalkoztatottak száma szerint 11 

4 Regionális és összevont megoszlás a jogi forma szerint 12 

5 Regionális és összevont megoszlás a tevékenység jellege szerint 13 

6 Nyereségelvárás alakulása a TOP 200 és nem TOP 200-as vállalkozásoknál 14 

7 Nyereségelvárás alakulásának regionális különbségei 15 

8 A létszámcsökkentés regionális különbségei 17 

9 A létszámcsökkentés különbségei a TOP 200-as és nem TOP200-as vállalati körben 18 

10 A létszámcsökkentés különbségei a foglalkoztatottak száma szerint 19 

11 Tartós munkaerőhiány TOP 200-as és nem TOP 200-as vállalati körben 20 

12 Tartós munkaerőhiány regionális eltérései 20 

13 Alkalmanként fellépő munkaerőhiány kielégítése 22 

14 Tervezett létszámbővítés a következő fél évben TOP200-as és nem TOP200-as vállalati 
körben 

23 

15 A tervezett létszámbővítés a következő fél évben regionális megoszlás szerint 23 

16 Támogatott munkahelyek létesítése a TOP200-as és nem TOP200-as vállalati körben 24 

17 Támogatott munkahelyek létesítése regionális megoszlásban 24 

18 Atipikus munkavégzéssel foglalkoztató vállalkozások 26 

19 Atipikus foglalkoztatás regionális megoszlásban 27 

20 Kutatásban érintett célcsoportok foglalkoztatása a TOP200-as vállalatoknál 28 

21 Kutatásban érintett célcsoportok foglalkoztatása a nem TOP200-as vállalatoknál 28 

22 A kutatásban érintett célcsoportok foglalkoztatása a teljes válaszolói körben 29 

23 A kutatásban érintettek foglalkoztatása regionális megoszlásban 30 

24 Munkaerő kiválasztási gyakorlat 32 

25 Kevés munkahely, magas munkanélküliség - megyei megoszlásban 36 

26 A befektetők elkerülik a területet - megyei megoszlásban 37 

27 A fiatalok elvándorlása jelentős - megyei megoszlásban 38 

28 Nincs elegendő képzett munkaerő - megyei megoszlásban 39 

29 Rossz földrajzi elhelyezkedés, nehéz elérhetőség - megyei megoszlásban 40 

30 Az országos szintet meghaladó a hátrányos helyzetű romák számaránya - megyei 
megoszlásban 

41 

31 A település megítélése település típusonként 42 

32 Nyereségelvárás azon településeken, ahol igaznak vélik, hogy kevés a munkahely, magas a 
munkanélküliség 

43 

33 Nyereségelvárás azon településeken, ahol igaznak vélik, hogy a településen a romák 
számaránya meghaladja az országos értéket 

44 

34 Elhelyezkedést befolyásoló tényezők összehasonlítása a magyar és az angol kutatás 
vonatkozásában (%) 

46 

35 Elhelyezkedést befolyásoló tényezők összehasonlítása TOP200 és nem TOP200-as 
vállalatok vonatkozásában (%) 

49 

36 Elhelyezkedést befolyásoló tényezők összehasonlítása a foglalkoztatottak száma szerint 
(%) 

51 

37 Elhelyezkedést befolyásoló tényezők összehasonlítása a tevékenység jellege szerint (%) 53 

38 Attitűdfelmérés a GYES-ről, GYED-ről visszatérő nők vonatkozásában – TOP200 57 

39 Attitűdfelmérés a GYES-ről, GYED-ről visszatérő nők vonatkozásában – Nem TOP200 57 

40 Attitűdfelmérés a GYES-ről, GYED-ről visszatérő nők vonatkozásában – Összesen 58 

41 Attitűdfelmérés a GYES-ről, GYED-ről visszatérő nők vonatkozásában azok körében 59 
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ahol az elmúlt egy évben volt visszatérő nő 

42 Romák felvételének visszhangja a többi dolgozó körében – megyei megoszlás 61 

43 Romák munkavégzése fokozott ellenőrzést igényel – megyei megoszlás 62 

44 Romák viselkedésükkel rendszerint irritálják a munkatársakat – megyei megoszlás 63 

45 Romák megjelenése rossz fényt vet a cégre – megyei megoszlás 64 

46 Attitűdfelmérés a romák vonatkozásában – összesen 65 

47 Attitűdfelmérés azok körében, ahol dolgozik roma származású 66 

48 Attitűdfelmérés azok körében, ahol a válaszadó szerint a romák számaránya meghaladja 
az országos átlagot 

67 

49 Az idősebb munkavállalók megítélése – TOP200-as vállalkozások 70 

50 Az idősebb munkavállalók megítélése – nem TOP200-as vállalkozások 71 

51 Az idősebb munkavállalók megítélése – összes válaszoló 71 

52 Az idősebb munkavállalók megítélése – azok körében, ahol dolgozik 50 év feletti férfi 72 

53 Az idősebb munkavállalók megítélése – azok körében, ahol dolgozik 50 év feletti nő 72 

54 A büntetés-végrehajtásból szabadultak megítélése – összes válaszoló 75 

55 A bevándorlók, menekültek megítélése – TOP200 78 

56 A bevándorlók, menekültek megítélése – nem TOP200 79 

57 A bevándorlók, menekültek megítélése – összes válaszoló 80 

58 A bevándorlók, menekültek megítélése – azok körében, akiknél dolgoznak más etnikai 
csoportba tartozóak (pl. feketék), bevándorlók 

81 

59 A tartósan munkanélküliek megítélése – TOP200 85 

60 A tartósan munkanélküliek megítélése – nem TOP200 86 

61 A tartósan munkanélküliek megítélése – összevont válasz 87 

62 A tartósan munkanélküliek megítélése – azok körében, akiknél dolgozik korábban 
tartósan munkanélküli 

88 
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