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1. A projekt gazdasági társadalmi háttere 

Projektünket Hajdú-Bihar megyében valósítottuk meg 2018.01.01. és 2021.03.31. között, ezen 

belül Debrecenben, Balmazújvárosban, valamint fő helyszínünk Hajdúböszörmény volt. 

„A több mint 527 ezer fős lakónépességű Hajdú-Bihar megye Magyarország keleti részén 

helyezkedik el, az Észak-Alföld régió része. A megye székhelye az ország második legnépesebb 

városa, Debrecen (2019-ben 201.081 fő). A megye 6.210,88 km2 területével az ország nagy 

területű megyéi közé tartozik, nagysága alapján a megyék rangsorában a negyedik. Szomszédos 

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés 

megyékkel, valamint Romániával. A határ menti elhelyezkedés, illetve a határon túli magyar 

nemzetiségűek jelenléte, viszonylagos közelsége érzékelhető hatással van a megye 

munkaerőpiacára, munkaerő utánpótlására.”1 

Debrecen Magyarország harmadik legnagyobb területű és második legnépesebb települése, 

Hajdú-Bihar megye és a Debreceni járás székhelye, megyei jogú város. A megye lakosságának 

több, mint harmada él itt. Debrecen a Tiszántúl legnagyobb városa. 

„Balmazújváros az Alföld sajátos, mezővárosi jellegű települése Hajdú-Bihar megyében. A 

nagy kiterjedésű város két jellegzetes alföldi táj, a Hortobágy és a Hajdúság határán fekszik. A 

város közigazgatási területén két természetes élővíz található, a Hortobágy folyó és a belterületi 

főgyűjtő vizét befogadó Kadarcs-Karácsonyfok-csatorna. A várostól 3 kilométerre folyik az 

1953-ban épített Keleti-főcsatorna. Balmazújváros lakosságszáma 18.149 fő, viszonylag 

stabilnak mondható. 

Az egykori mezőváros főleg az utóbbi évtizedekben sokat fejlődött. A város idegenforgalmi 

vonzerejét a településközpont jellegzetes és hangulatos mezővárosi megjelenése – a Kossuth 

téri díszpark, körülötte néhány műemlék jellegű és városkép értékű épülettel, műemlékkel és 

szoborral – adja.”2 

Hajdúböszörmény a Hajdúböszörményi járás székhelye. A megyeszékhely után a megye 

második legnépesebb települése. Az ország negyedik legnagyobb települése területi nagyság 

szerint. A Nyírség és a Hajdúság találkozásánál fekszik. Közúton Debrecen és Miskolc felől 

egyaránt a 35-ös főúton közelíthető meg; Budapest irányából az M35-ös autópályán, vonattal 

                                                           
1 https://hbinvest.hu/?page_id=34 
Hajdú-Bihar megye bemutatása - HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
2 https://balmazujvaros.hu - Balmazújváros 
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pedig a Debrecen–Tiszalök vonalon. Hajdúböszörmény a Hajdúság legnagyobb városa, a 

"hajdúk fővárosa". 

Hajdúböszörmény mai nagy kiterjedésű határával együtt az Alföld, közelebbről a Tiszántúl 

egyik jellegzetes települése, olyan kisváros, amely megjelenésében ma is hordozza 

történetiségét. A város határa északon Hajdúnánással és Hajdúhadházzal, keleten 

Hajdúhadházzal, délen Józsával, nyugaton és északnyugaton Balmazújvárossal és 

Görbeházával érintkezik. 

1.1. Demográfia 

Hajdú-Bihar megye tíz járásában a KSH 2018. júniusi népességadatai alapján összesen 530.464 

fő élt, a születéskor várható átlagos élettartam 72,90 év férfiaknál, 79,80 év nőknél, mellyel az 

Észak-Alföld régió három megyéje közt a legkedvezőbb helyen áll, ugyanakkor a hét régiós 

összehasonlításban csupán az Észak-Magyarország régió az, ahol nem kedvezőbbek ezek az 

adatok. 

A megye lakónépességének száma a 2001-es népszámlálás óta csökken, 22.800 fős 

népességszám-csökkenés figyelhető meg, és az is elmondható, hogy a 2011-es népszámlálás 

óta gyorsuló ütemű a népességcsökkenés. A csökkenés azonban a megyén belül nem 

egyenletes, a különböző járások népességszámának alakulása nem egyirányú. 

Amennyiben a megye népességének alakulását a települések jogállása szerint vizsgáljuk, 

kirajzolódik, hogy a 2011-es népszámlálás óta kizárólag a községek, nagyközségek 

településcsoportja növelte lélekszámát minimális mértékben, miközben a legnagyobb 

népességcsökkenést Debrecen megyei jogú város szenvedte el.  

A megyeszékhely után a legnagyobb népességgel rendelkező település Hajdúböszörmény, 

amely lélekszámával kiemelkedik a megye városai közül, míg a várost magában foglaló járás a 

megyében a középmezőnyben helyezkedik el népességszámát tekintve. 

A száz fiatalra jutó idősek száma, azaz az öregedési index azt mutatja, hogy a megye lakossága 

elöregedő. A megyében a Hajdúszoboszlói járás jellemezhető a legtöbb időskorúval, ahol 100 

fiatalra közel 174 időskorú jut. Magas a Hajdúnánási és a Berettyóújfalui járásban is a fiatalokra 

jutó időskorúak száma.  

 

A megyében a természetes szaporodás mutatója negatív, azaz természetes fogyás mutatkozik a 

megye népességszámában. Ezt a népességszám-csökkenést mérsékli a megye pozitív 

vándorlási mérlege, azaz többen érkeznek a megyébe, mint hagyják el azt. Pozitív vándorlási 
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egyenleggel jellemezhetők a Debreceni, a Hajdúszoboszlói, a Derecskei, kisebb mértékben a 

Nyíradonyi és Hajdúhadházi járások, miközben igen magas a vándorlási veszteség a 

Püspökladányi, Berettyóújfalui és Balmazújvárosi járásokban.  

 

A megye demográfiai folyamatai kedvezőtlenek, a csökkenő népességszám elöregedéssel 

párosul. Különösen az utóbbi években lett jelentős a szelektív elvándorlás, amely elsősorban a 

fiatalokat és a szakképzett rétegeket érinti. Kedvező trend, hogy a megye lakosságának javulnak 

a képzettségi mutatói, azonban ezek a mutatók még mindig elmaradnak az országos átlagtól. 

Ugyancsak kedvezőtlen tendenciákat figyelhetünk meg az egészségi állapot mutatóit vizsgálva, 

magas a megyében az egészségügyi problémákkal, fogyatékkal, valamint az addiktológiai 

problémákkal élők aránya, ami nehezíti a munkába állást. 

 

A megye gazdasági teljesítőképessége országosan viszonylag alacsony, adottságai miatt 

jelentős az agrárium szerepe. A regisztrált vállalkozásoknak mintegy harmada működik, 

elsősorban a kereskedelemben, műszaki szolgáltatásokban, építőiparban. Országos 

viszonylatban is alacsonyak az átlag keresetek, ami miatt jelentős a munkavállalási célból 

elingázók száma.  

 

A megye népességének iskolázottsági mutatói az országos átlagnál kedvezőtlenebb képet 

mutatnak. Kiemelkedő adottsága a humán erőforrás-utánpótlás biztosítása terén az ország egyik 

legnagyobb és legszélesebb képzési spektrumot felvonultató felsőoktatási intézménye, a 

Debreceni Egyetem. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2013-2015 év végi és a 2016. 

júniusi adatait vizsgálva elenyésző változás tapasztalható a megye regisztrált álláskeresőinek 

iskolai végzettség szerinti megoszlásában.3 

 

                                                           
3 https://hbinvest.hu/?page_id=34 
Hajdú-Bihar Megye Területi és Gazdaságstratégiai Fejlesztési Terve - HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. 
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A megye legfontosabb jellemzői számokban: 

 
Forrás: KSH – Fókuszban a megyék – Összehasonlító adatok, 2020. január 1. 
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1.2. Gazdaság 

„Egy megye gazdasági teljesítőképességét az ország GDP-jéhez való hozzájárulásában és az 

egy főre jutó GDP nagyságában is le lehet mérni. Budapest és az egyes megyék között 2017-

ben Hajdú-Bihar megye GDP-je a 7., azonban az egy főre jutó GDP érték alapján a 13. az 

országban. GDP-je az ezredforduló óta folyamatosan növekszik, 2000-től 2017-re mintegy 

278%-kal nőtt. 

2008-től az egy főre jutó GDP értékének alakulását vizsgálva az előző év azonos időszakához 

viszonyított (volumenindex) bruttó hazai termék adataiból kiderül, hogy a 2008-ban 

bekövetkezett gazdasági válság a GDP egy főre jutó értékében Hajdú-Bihar megyében 

csökkenést nem eredményezett, ugyanakkor a termelésben visszaesés volt megfigyelhető 

egészen 2014-ig, amikor is 10% feletti növekedés figyelhető meg az előző évhez viszonyítva. 

Egészébe tekintve elmondható, hogy Hajdú-Bihar megyére vonatkozóan a GDP egy főre jutó 

értékére, valamint a GDP termelésére vonatkozóan egyaránt, hogy folyamatos, de változó 

mértékű a növekedés.” 4 

 

A főbb nemzetgazdasági ágak hozzájárulása Hajdú-Bihar megye GDP értékéhez eltérő. Az 

egyes nemzetgazdasági ágak közül a szolgáltatások aránya a legnagyobb a megyében, 60%-

kal. Az ipar, építőipar nemzetgazdasági ágak aránya 29%, míg a mezőgazdaság, vad-, erdő-, és 

halgazdálkodás 11%.  

 

A vállalkozások túlnyomó része (89 %-a) mikrovállalkozás, 6 %-a 5 és 9 fő közötti, további 

2,5 % 10 fő feletti, de 20 fő alatti létszámot foglalkoztat, a 20-49 főt foglalkoztató csoportba 

pedig nagyjából 1,5 % tartozik. A középvállalkozások csoportjában csak 0,7 %-os arány 

képviselteti magát, és a nagyvállalati csoportban csak 0,1 %. Összességében tehát az érvényes, 

hogy a vállalatok több, mint 99 %-a kisvállalkozás, és csak kevesebb, mint 1 %-a közép- vagy 

nagyvállalat. 

 

A megye gazdaságszerkezetét bipolaritás jellemzi, mert a kereskedelem és a mezőgazdaság az 

a két iparág, mely a leginkább meghatározó tevékenység a megye településein. 

                                                           
4 https://hbinvest.hu/?page_id=34 
Hajdú-Bihar Megye Területi és Gazdaságstratégiai Fejlesztési Terve - HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. 
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1.3. Munkaerőpiac 

„Hajdú-Bihar megyében a 2018. év szeptemberi zárónapon 23 ezer álláskeresőt tartottak 

nyilván, 5,4%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A csökkenés mértéke kisebb volt az 

országosnál. A pályakezdő álláskeresők száma (2.784 fő), amely 13%-kal kevesebb az előző 

évinél, így az összes álláskeresőhöz viszonyított arányuk 12% volt. Az álláskeresők 39%-a 

legfeljebb 3 hónapja, 28%-a tartósan, egy évet meghaladóan nem tudott elhelyezkedni. A 

tartósan állás nélkül lévők száma 11%-kal kevesebb a 2017. év szeptemberinél. Az álláskeresők 

43%-a legfeljebb az általános iskola 8 osztályával, 25%-a szakmunkás, szakiskolai 

bizonyítvánnyal, 26%-a érettségivel, illetve technikusi végzettséggel, 5,3%-a diplomával 

rendelkezett. A nyilvántartott álláskeresők 32%-a szociális ellátásban, 11%-a álláskeresési 

járadékban, 10%-a álláskeresési segélyben részesült és 47%-uk nem kapott semmilyen 

pénzügyi ellátást. Az ellátottak aránya az előző év azonos időpontjához viszonyítva 2,9%-

ponttal emelkedett. Szeptember végén 5,2 ezer betöltetlen álláshelyet tartottak nyilván, 26%-

kal kevesebbet, mint az előző év azonos időpontjában. Tíz üres álláshelyre 44 álláskereső jutott, 

9-cel több, mint 2017. év szeptemberében.” 5 

 

A megyében 2018. év első három negyedévében a heti 36 órát meghaladó munkaidőben 

alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 268 ezer forint, a családi kedvezmény nélkül 

számított havi nettó átlagjövedelem 178 ezer forint volt. Az átlagkereset 12,1%-kal múlta felül 

a 2017. év ugyanezen időszakát, a növekedés üteme valamelyest meghaladta az országos 

átlagot. Viszont a keresetek 17,3%-kal alacsonyabbak voltak, mint országosan. A 

keresetnövekedés a versenyszférában 9,6%, a költségvetési szférában 15,4% volt. Az 

alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a versenyszférában 276 ezer, a költségvetési 

szférában 262 ezer forint volt. A nemzetgazdasági ágak szerinti bontásban a kereseti 

szélsőértéket az energiaipar (444 ezer forint) és az egészségügyi szolgáltatás (141 ezer forint) 

képviselték. 

Az energiaipari kereset 176 ezerrel meghaladta, az egészségügyi szolgáltatásban kapott kereset 

127 ezer forinttal elmaradt a megyei átlagkeresettől. Az átlagkereset a fizikai foglalkozásúaknál 

13,2%-kal, a szellemieknél 9,9%-kal emelkedett. A fizikai foglalkozásúak bruttó átlagkeresete 

200 ezer forintra, míg a szellemieké 355 ezer forintra növekedett. Az átlagos havi 

munkajövedelem 2018. év első három negyedévében 278 ezer forint volt, ami 11,9%-os 

                                                           
5 Hajdú-Bihar megye 2019. I. negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérésének eredményei – Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 
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növekedést jelent az egy évvel korábbi szinthez viszonyítva. A kereseten felüli egyéb 

munkajövedelem aránya 3,6% volt. 

 

Hajdú-Bihar megyében 2018. év harmadik negyedévében a 15-74 éves népesség 62,6%-a, 251 

ezer fő volt gazdaságilag aktív, így számuk 2,1%-kal volt több, mint egy évvel korábban. Az 

aktivitási arány kismértékben (0,1%-ponttal) elmaradt az országostól. A munkaerőpiacon 236 

ezer fő foglalkoztatottként, 16 ezer fő munkanélküliként jelent meg. A foglalkoztatottak száma 

az országosnál nagyobb mértékben nőtt, a munkanélkülieké viszont kevésbé csökkent 2017. év 

ugyanazon negyedévéhez képest. A foglalkoztatási ráta 58,7%, a munkanélküliségi ráta 6,3% 

volt, előbbi 1,7%-ponttal alacsonyabb, utóbbi 2,4%-ponttal magasabb volt az országos átlagnál. 

Az inaktívak száma 150 ezer főt tett ki, ami 4,7%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. 
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2. A projektgazda bemutatása 

A projektgazda konzorciumi együttműködési megállapodás alapján a Magyar Vöröskereszt 

Hajdú-Bihar Megyei Szervezete és a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal mint 

államháztartási szervezet. 

2.1. A Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 

A Magyar Vöröskereszt a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalomhoz tartozó, a 

Nemzetközi Vöröskereszt alapelvei és elismerési feltételei szerint működő nemzeti 

humanitárius társadalmi szervezet. (1993. évi XL. tv. 1. § (1)), 1998. január 1-jétől kiemelten 

közhasznú társaság. A 2017. évi LXXVI. törvény szerint külföldről támogatott szervezetnek 

minősül. A Magyar Vöröskereszt demokratikus tömegszervezet, amely elősegíti és szervezi az 

embereknek az egészségügyi kultúra fejlesztésére és terjesztésére, az egészségügyi viszonyok 

javítására irányuló munkáját, azaz előmozdítja a lakosság bevonását az egészségügy különböző 

feladatainak megoldásába. További célja a nemzetközi együttműködés biztosítása és fejlesztése 

az egészségügy területén. 

 

A Magyar Vöröskereszt főbb tevékenységei: 

 egészségügyi felvilágosítási munka szervezése és végzése a lakosság körében, 

 közreműködés a különböző állami akciók zavartalan lebonyolításában: védőoltások, 

szűrővizsgálatok, tisztasági mozgalom, 

 véradók toborzása, 

 közreműködés az elemi csapások elhárításában, 

 tevékeny részvétel az elsősegély nyújtásában illetve oktatásában, 

 alapfokú elsősegélynyújtó tanfolyamok tartása a lakosság körében, 

 keresőszolgálat, 

 önkéntesek képzése hely szerint. 

 

 

 

 

 



11 
 

Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének szervezeti egységei: 

Megyei központ: 

Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 

Vizsgaközpont: 

Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezet Oktatási és Vizsgaközpontja 

Területi szervezetek: 

 Magyar Vöröskereszt Debrecen Területi Szervezete 

 Magyar Vöröskereszt Balmazújváros Területi Szervezete 

 Magyar Vöröskereszt Berettyóújfalu Területi Szervezete 

 Magyar Vöröskereszt Hajdúböszörmény Területi Szervezete 

 Magyar Vöröskereszt Hajdúnánás Területi Szervezete 

 Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszló Területi Szervezete 

 Magyar Vöröskereszt Püspökladány Területi Szervezete 

 

A Magyar Vöröskereszt, és így a Hajdú-Bihar Megyei Szervezet számára is esszenciálisan 

fontos az a 7 alapelv, amelyek mentén minden nap munkánkat végezzük, és amelyeknek 

megtartása alapvető, bármilyen jövőkép felé is haladunk: 

 

Emberiesség: 

A Vöröskereszt Mozgalom, amely abból az óhajból született, hogy a harcmezők sebesültjei 

megkülönböztetés nélkül segítségben részesüljenek, nemzeti és nemzetközi méretekben 

erőfeszítéseket tesz, hogy megelőzze és enyhítse az emberi szenvedést, bárhol következzék is 

be. Célja az élet, az egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása. Elősegíti a 

népek közötti kölcsönös megértést, barátságot, együttműködést és tartós békét. 

Pártatlanság: 

A szenvedés enyhítésére törekszik, ebben csak a rászorultság mértéke szerint tesz különbséget 

és elsőbbséget biztosít a legsürgősebb veszélyhelyzeteknek. 

Semlegesség: 

Annak érdekében, hogy továbbra is élvezze mindenki bizalmát, az ellenségeskedések során a 

Mozgalom nem állhat egyik oldal mellé sem és sohasem folytathat politikai, faji vallási, illetve 

ideológiai természetű vitákat. 
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Függetlenség: 

A Mozgalom független. A nemzeti társaságok, miközben kormányaik segítői a humanitárius 

munkában és alá vannak vetve országaik törvényeinek, mindig őrizzék meg önállóságukat, 

hogy mindenkor a Mozgalom alapelveinek megfelelően cselekedhessenek. 

 

Önkéntesség: 

A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold önkéntes segítő mozgalom, amelynek indítéka 

semmiképpen sem lehet az anyagi haszonszerzés. 

Egység: 

Egy országban csak egy Vöröskereszt vagy Vörösfélhold Társaság létezhet, melynek mindenki 

előtt nyitva kell állnia. Emberbaráti tevékenységét az ország egész területére ki kell terjesztenie. 

Egyetemesség: 

A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom világméretű intézmény, amelyben 

minden nemzeti társaságnak egyenlő jogai vannak, egyenlő a felelősségük és a kötelességük 

egymás segítésében.6 

 

Az Egyesület kapcsolatrendszere a program megvalósításával összefüggésben 

Az egyesület kiterjedt partneri kapcsolatokkal, támogatókkal és széleskörű önkéntes bázissal 

rendelkezik. Több, mint 50 civil szervezettel van élő kapcsolata, akiknek a projekten túl 

szolgáltatásokat nyújt, továbbá közös rendezvények megvalósításában működik együtt. A 

Hajdú-Bihar megyében működő vállalkozások esetében megközelítőleg több, mint 20 

foglalkoztatóval dolgozik együtt, segít a megfelelő munkaerő megtalálásában, tájékoztatást 

nyújt a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztathatóságának feltételeiről, 

előnyeiről. Kapcsolatban áll az EFOP-1.2.1-15 „Védőháló a családokért” című konstrukció 

megyei kedvezményezettjeivel, továbbá felvette a kapcsolatot az alábbi nyertes szervezetekkel: 

 a GINOP-5.3.2-16 „A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - 

Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál” 

nyertesei, 

 a Családbarát Munkahely címet elnyert foglalkoztatók, 

 TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és 

várostérségében nyerteseivel, 

 helyi média képviselőivel, 

                                                           
6 6 Szakmai terv - Vöröskereszt a NŐKÉRT Hajdú-Bihar megyében 
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 helyi foglalkoztatók minél szélesebb körével (lehetőleg képviselve a for-profit és non-

profit szektort, költségvetési szerveket), 

 a helyi vagy régiós segítő, támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, civil és 

egyházi szervezetekkel, 

 helyi döntéshozókkal. 

 

Kötelező együttműködések 

A projekt keretében a projekt megvalósító együttműködött az EFOP-1.2.6-VEKOP-17 projekt 

keretében kialakított regionális bázisközponttal, amely információs és támogató központként 

működik. A projekt ideje alatt folyamatos kapcsolattartást vállalt a bázisközponttal, adatot 

szolgáltatott a működéséről, a projektben vállalt feladatok folyamatos teljesítéséről, illetőleg a 

tagjai részt vettek a projekt Család és KarrierPONT-ok működtetésével kapcsolatos felkészítő 

képzéseken.  

Ezen túlmenően együttműködtünk a megye és a régió más nyertes EFOP-1.2.9-17 pályázói által 

működtetett Család és KarrierPONT-okkal, amelyek a következők: 

 Hajdúsámsoni Család és KarrierPONT - 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 7. 

 Balmazújvárosi Család és KarrierPONT - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 

 Tiszacsegei Család és KarrierPONT - 4066 Tiszacsege, Fő utca 82. 

 Nyíregyházi Család és KarrierPONT – 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-7.  

 Karcagi Család és KarrirPONT – 5300 Karcag, Városudvar 2. 

 Kállósemjéni Család és KarrirPONT – 4324 Kállósemjén, Kossuth u. 94. 

 Kunszentmártoni Család és KarrirPONT – 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8.  

 Tiszaszőlősi Család és KarrirPONT – 5244 Tiszaszőlős, Névtelen u. 75. 

 

A projektben együttműködő szervezetek, a projektben betöltött szerepük 

Konzorciumunk az együttműködő partnerek irányába az alábbi feladatokat vállalta: 

 Együttműködő szervezetek tájékoztatása a pályázati programról, 

 Célcsoport toborzása, kiválasztása, együttműködő partnerek tájékoztatása, 

 Szórólapok elkészítése és eljuttatása az együttműködő partnerekhez, 

 Tanácsadások (pl.: jogi, pszichológiai, életvezetési stb.), programok, rendezvények 

(workshopok, egyeztető fórumok, tréningek, helyi és megyei szintű szemléletformáló 

programok, rendezvények) megszervezése, együttműködő partnerek értesítése, 

kapcsolattartás. 
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A szervezet a támogatási kérelem benyújtásakor, illetve a pályázat megvalósítása alatt az alábbi 

szervezetekkel kötött együttműködési megállapodást, amelyekkel az alábbi területeken 

működött együtt: 

Önkormányzatok: 

 Szentpéterszeg Község Önkormányzata, 

 Polgár Város Önkormányzata, 

 Komádi Város Önkormányzata, 

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata. 

A partner által vállalt feladatok: 

 Az általa fenntartott intézményeken keresztül a lakosság számára információk nyújtása, 

 Az általa fenntartott intézményein keresztül a célcsoport toborzása, kiválasztása és 

bevonása, 

 Az általa fenntartott intézmények dolgozói számára (előzetes egyeztetés alapján) 

lehetőség biztosítása a programokon történő részvételre, 

 Szórólapok, tájékoztató kiadványok kihelyezése. 

Munkáltatók, érdekvédelmi szervezetek: 

 Margaréta-Kert Kft., 

 NAGÉV RÁCS Kft., 

 Progressz Kft., 

 Kaligráf 2000. Bt., 

 Sőrés Imre E.V. 

 Hajdúböszörményi Szociális Szolgáltatási Központ 

 Hajdúböszörményi Fazekas Gábor Idősek Otthona 

 Szabadhajdú Közművelődési Média 

 Katica Családok Átmeneti Otthona 

 Alaszka Kft. 

 Béke Mezőgazdasági Kft. 

 Tungsram Operations Kft. 

 Városi Bölcsőde 

 Hajdúböszörményi Iparkamara 
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 Hajdúgabona Zrt. 

 Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 Balmazpharm Kft. 

 Kerekes Antal egyéni vállalkozó 

A partner által vállalt feladatok: 

 A dolgozói számára (előzetes egyeztetés alapján) lehetőség biztosítása a programokon 

történő részvételre, 

 Munkavállalói körében toborzás és bevonás a programba, 

 A munkavállalói részvételének biztosítása az előre egyeztetett képzéseken, 

programokon, 

 Aktív részvétel a programokon, rendezvényeken, 

 Szórólapok, tájékoztató kiadványok kihelyezése. 

Civil szervezetek: 

 Tegyünk Többen Többet! Egyesület, 

 Héra Egyesület, 

 Forrás Lelki Segítők Egyesülete, 

 Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvány. 

 Bodaszőlőért Egyesület 

 Görögkatolikus Egyházközség 

 

A partner által vállalt feladatok: 

 Az általa fenntartott intézményeken, általa működtetett programokon keresztül a 

lakosság számára információk nyújtása, 

 Célcsoport toborzása, kiválasztása, programba történő bevonása, 

 A dolgozói számára (előzetes egyeztetés alapján) lehetőség biztosítása a programokon, 

képzéseken történő részvételre, 

 Szórólapok, tájékoztató kiadványok kihelyezése. 
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2.2. Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 

Az önkormányzat feladatait, szakmai tevékenységeit elsődlegesen a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozza.  

A Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalban 69 fő munkavállaló áll alkalmazásban, ebből 

50 fő nő, 40 fő negyven év feletti, 3 fő GYED-en, GYES-en lévő nő, és 22 fő kisgyermekes. 

Az önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél (óvodák, könyvtár, múzeum, szociális 

intézmények) dolgozók többsége szintén nő, hiszen általánosságban is elmondható, hogy 

óvodapedagógus, ápoló, szociális gondozó, kisgyermeknevelő, könyvtáros munkakörökre 

általában nők képzik magukat. A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat Hivatala, mely ellátja 

a jogszabályban előírt kötelező feladatokat (hatósági, szociális, pénzügyi, vagyongazdálkodási, 

városfejlesztési és városüzemeltetési feladatok).  

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata folyamatosan küzd a feladattal, hogy csökkentse a 

munkanélküliek arányát a városban. Törekszik új munkahelyek létesítésére, azonban ez nem 

elegendő. A városban a munkanélküliek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai 

végzettségűek, és kisgyermekeket nevelő édesanyák. A tapasztalatok szerint a munkaerőpiacra 

jutás további akadályai: a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák, a 

társadalmi előítélet jelenléte. A térségre sajnos jellemző, hogy a munkáltatók megrettennek a 

kisgyermekes anyukák alkalmazásától, munkahelyre történő felvételétől, tartva attól, hogy az 

anyuka a gyermek esetleges betegeskedéseinek időszaka alatt kiesik a munkából, illetve a 

háztartáson belüli, illetve családhoz kötődő egyéb feladatok ellátásával egyidejűleg már nem 

terhelhetők annyira, mint más munkavállalók. Ezzel még nehezebb helyzetbe hozzák az érintett 

családot. 

 

Jelen projekt keretében arra törekedtünk, hogy ezeket az akadályokat lebontsuk, és az atipikus 

foglalkoztatási módokat népszerűsítsük, elfogadtassuk mind a munkavállalókkal, mind a 

munkáltatókkal. A kisgyermekes anyukák számára a gyermek elhelyezésében tudott az 

Önkormányzat/Polgármesteri Hivatal a projekt által lehetőségeket kínálni a Városi Bölcsőde 

működtetése révén. Felnőtt hozzátartozó gondozásának nehézségeivel küzdők számára az 

önkormányzati fenntartású szociális intézmények (Szociális Szolgáltatási Központ és Fazekas 

Gábor Idősek Otthona) működtetésével tud segíteni. A Szociális Szolgáltatási Központ nappali 

szociális alapellátásokat biztosít a város közigazgatási területén, míg a Fazekas Gábor Idősek 

Otthona egy bentlakásos szociális intézmény. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és a 

Polgármesteri Hivatal nagy hangsúlyt fektet a Magyar Vöröskereszt Hajdúböszörmény Területi 
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Szervezetével való együttműködésre. Ahhoz azonban, hogy ez a kapcsolat jól működő legyen, 

szükség van mindkét fél részéről a mindennapi információk megosztására, különös tekintettel 

a szociális szférában való tevékenységekre, a véradás szervezésére, az ifjúsági és önkénes 

munka erősítésére, valamint a városi programokon való közös részvételre.  

Az Önkormányzat és Hivatala kiemelt figyelmet fordít a szociálisan hátrányos helyzetű 

emberek támogatására. Az Polgármesteri Hivatal a Család- és Gyermekjóléti Központtal, 

illetve Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal és a Vöröskereszttel közösen állítja össze azoknak 

az embereknek a nyilvántartását, akik valamilyen segítségre szorulnak. Legyen az lakossági 

élelmiszerosztás, krízis helyzet hideg időjárás esetén, vagy adott esetben étel és ruházat 

biztosítása. 

 

Jelen pályázat benyújtásával és megvalósításával az volt a célunk, hogy atipikus 

munkalehetőséget biztosításunk azon hajdúböszörményi lakóhelyű nők számára, akik 

gyermeküket, közeli hozzátartozójukat gondozzák, és emiatt nehezebben tudnak elhelyezkedni 

az elsődleges munkaerőpiacon.7 

 

A szervezet helyi beágyazottsága 

Hajdúböszörmény 32 ezer fős lakosságszámával a régió negyedik legnépesebb városa, míg 

közel 36 ezer hektáros közigazgatási területével az ország 4. legnagyobb települése. A város 

mind fejlett mezőgazdasági, mind ipari hagyományokkal rendelkezik. A település az Észak-

Alföld régió centrumának, Debrecennek az agglomerációjában helyezkedik el, valamint a 

Hajdúböszörményi kistérség központi városa is. A polgármesteri hivatal ellátja az 

önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe 

tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A 

hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel 

történő együttműködésének összehangolásában. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és annak hivatala központi szerepet tölt be a 

város életében. Kapcsolatot tart valamennyi a városban működő intézménnyel – fenntartótól 

függetlenül, továbbá non-profit szervezetekkel (pl. a Vöröskereszt helyi szervezetével) és sok 

egyéb civil szervezettel. A Vöröskereszt megyei és helyi szervével régóta kiváló kapcsolatot 

ápol a Hivatal, évről-évre vannak közös programjai, rendezvényei. Hajdúböszörmény Város 

Önkormányzata és annak hivatala elkötelezett az alulról építkező szerveződések támogatása 

                                                           
7 Szakmai terv - Vöröskereszt a NŐKÉRT Hajdú-Bihar megyében 
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iránt. A városban több, mint száz civil szervezet működik, ezek közül kb. 40 szervezettel tart 

folyamatos és aktív kapcsolatot. A pályázat szempontjából kiemelendő szervezetek:  

 

Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete  

• a lakosság tájékoztatása a pályázati lehetőségekről  

• partneri kapcsolatok kialakítása a helyi köz- és magánszféra képviselőivel  

• vidékfejlesztésben részt vevő személyek továbbképzésének biztosítása  

 

Keleti Főcsatorna Közhasznú Egyesület  

• kulturális és egészségmegőrző tevékenységek  

• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése  

• rendezvények szervezése, előadások tartása  

 

„Tegyünk Többet Többen!” Egyesület (TeTT)  

• célja, hogy felkarolja azon célcsoporthoz tartozó embereket, akik társadalmi helyzetüknél 

fogva segítségre szorulnak, preferált célcsoport az ifjúság, azon belül is különösen a hátrányos 

helyzetűek  

 

Településrészeken:  

 

Vid: Hajdúböszörményi Polgári Szövetség Egyesület  

• Hajdúviden gyermekfoglalkozások szervezése Vidi-Ér Vidért Közhasznú Egyesület  

• közösségi tér működtetése, irodai szolgáltatások biztosítása a helyi lakosok számára  

• kulturális és szabadidős programok szervezése a településrészen  

 

Bodaszőlő: Bodaszőlőért Egyesület  

• közösségi tér működtetése, irodai szolgáltatások biztosítása a helyi lakosok számára  

• kulturális és szabadidős programok szervezése a településrészen 
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2.3. A projektmenedzsment és a megvalósításban résztvevők bemutatása 

A projektmenedzsment a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetéhez tartozott, 

és feladata a projekt eredményes kivitelezése volt. A menedzsment felelt a pályázati források 

szakszerű felhasználásáért. A menedzsmenthez tartozó tagok meghatározott területeken kaptak 

irányítási és döntési szerepet. 

A projektmenedzsment felelőssége és hatásköre a kedvezményezettel kötött támogatói 

szerződésben rögzített feladatok ellátására terjedt ki. 

 

Projektmenedzsmentben résztvevő dolgozók: 

1 fő projektmenedzser és pénzügyi vezető  

Munkaidő: heti 20/20 óra 

 

Feladatkör: 

Feladatai és felelősségei közé tartozott a projekt tevékenységeinek határidőben és a 

költségvetési kereteken belül történő megvalósítása, a projektmenedzsment munkájának 

koordinálása. A gördülékeny együttműködés és a kockázatok csökkentése érdekében már 

tervezések idején meghatározásra kerültek a feladatok, hatáskörök, kapcsolódási pontok, a 

kapcsolattartás és ütemezés. A projektmenedzser felett a munkáltatói jogokat a szervezet 

vezetője gyakorolta. 

A projektmenedzser közreműködött, valamint felelt a projekt céljainak megvalósításáért a 

Támogatási Szerződésben foglaltak szerint. Fő feladatkörei közé tartozott a program pénzügyi-

gazdasági feladatainak ellenőrzése, a munkaügyi feladatok, a program szakmai 

megvalósulásának felügyelete, kapcsolattartás külső szakmai partnerekkel, valamint a saját 

munkaszervezetén belüli elvárásoknak való megfelelés. 

Pénzügyi-gazdasági feladatain belül ellátta a programelemek szakmai és pénzügyi 

összehangolását. Felelt a tevékenységek költségvetési igényeinek becsléséért, a későbbi 

tevékenységek tervezéséért és költségvetéséért. 

 

1 fő projektasszisztens 

Munkaidő: heti 20 óra 

Feladata volt a projektmenedzser munkájának segítése az alábbi feladatokban: 

 együttműködés a projektmenedzsment és a szakmai stáb tagjaival;  

 a támogatási szerződésben foglaltak betartása, a megvalósulás ellenőrzése; 
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 kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, a projektben érintettekkel, a résztvevőkkel, 

helyszíni ellenőrzéseken való részvétel; 

 a projektben megvalósuló beszerzések koordinálása, szerződések elkészítése;  

 a projekt nyilvánosságának biztosítása, az előírt arculat meglétének felügyelete;  

 a projekt időbeli ütemezésének és az indikátorok időbeli elérésének kontrollálása, 

felügyelete;  

 szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítésében való részvétel, összeállítás 

koordinálása; valamint az 

 esetleges szükséges beavatkozások, felmerülő kockázatok kezelése volt. 

 

1 fő pénzügyi asszisztens  

Munkaidő: heti 20 óra 

A pénzügyi vezető munkájának segítése az alább felsorolt feladatokban: 

 a projekt nyomon követése meghatározott pénzügyi szempontok szerint; 

 a pénzügyi elszámolásokban való aktív részvétel, kifizetési igénylések elkészítése, 

benyújtása; 

 számlák, bizonylatok rögzítése, projekt szerinti záradékolása; 

 beszerzések lebonyolítása 

 kapcsolattartás a projektben érintettekkel, a résztvevőkkel; 

 a projektmenedzserrel közösen a projekt pénzügyi menedzselése a szakmai feladatok 

ütemezésével összhangban; 

 kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, számukra a kért adatszolgáltatás 

megtétele; 

 az érintett szakmai felelősökkel együtt a külső szolgáltatók kiválasztása. 

 

1 fő szakmai vezető 

Munkaidő: heti 40 óra 

Feladatköre: 

Feladata közé tartozott a projekt megvalósulására létrehozott Konzorcium szakmai 

folyamatainak menedzselése, koordinálása. 

A szakmai tevékenység nyomon követése, segítése, a szakmai megvalósítók munkájának 

ellenőrzése. 
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 A szakmai közreműködés során szükségessé vált, a programhoz kapcsolódó 

dokumentáció, szakmai beszámoló elkészítése 

 A projekt szakmai indikátorai teljesüléséhez szükséges tevékenységekkel kapcsolatos 

tervezés, információáramoltatás.  

 Rendszeres Kapcsolatot tartott a Konzorcium vezetőjével, a szakmai megvalósítókkal 

és a partnerekkel  

 A projektmenedzserrel, és a pénzügyi vezetővel szorosan együttműködve részt venni a 

projekt Időközi kifizetési kérelem – Időszakos beszámoló benyújtási és Likviditási 

tervének elkészítésében. 

 A projektmenedzserrel és a pénzügyi vezetővel együttműködve elkészíteni az Időközi 

kifizetési kérelmeket és az Időszakos beszámolókat.  

 A programban résztvevők és a partnerek rendszeres tájékoztatása  

 A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos eredmények, témák, információk 

ismertetése, szakmai beszámolók készítése  

 

1 fő Család és KarrierPONT vezető 

Munkaidő: heti 20 óra 

Feladatkör: 

 a projektmenedzsmenttel való együttműködés, 

 a szakmai megvalósítók munkájának irányítása, összehangolása, ellenőrzése, 

teljesítményük igazolása, 

 kapcsolattartás a célcsoporttagokkal, partnerekkel, szolgáltatókkal, kiemelt program 

munkatársaival, a Családbarát ország projekt ügyfélszolgálatával, 

 helyi munkaadók elérése, bevonásuk a programba, 

 az ügyfelek igényeinek és elvárásainak dokumentumban való rögzítése, panaszainak 

kezelése a panaszkezelési előírások szerint, 

 időközi beszámolók összeállításában való részvétel, 

 a célcsoporttal kapcsolatos adminisztráció és adatszolgáltatás elvégzése, 

 a minőségi szolgáltatás biztosítása érdekében gondoskodott saját ismereteinek 

naprakészségéről, melyről a munkatársakat is tájékoztatta, 

 Online Tudásmegosztó kezelése, feltöltése, továbbá 

 részt vett a helyszíni ellenőrzéseken és segítette azok sikeres lebonyolítását. 
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4 fő szakmai koordinátor 

 Balmazújváros szakmai koordinátora,  

 Berettyóújfalu szakmai koordinátora, 

 Debrecen szakmai koordinátora, 

 Hajdúszoboszló szakmai koordinátora. 

Munkaidő: heti 20 óra 

 

Feladatkör: 

 kapcsolattartás a célcsoporttagokkal, partnerekkel, szolgáltatókkal, kiemelt program 

munkatársaival, a szükséges adminisztráció elvégzése, 

 szakmai programok szervezése, lebonyolítása, 

 időközi beszámolók összeállításának, külső szolgáltatók munkájának segítése. 

1 fő kommunikációs szakmai koordinátor  

Munkaidő: heti 20 óra 

Feladatkör:  

 a projekttel kapcsolatos kommunikációs terv elkészítése, 

 sajtóközlemények, sajtómegjelenések, azok összegyűjtése, havonta adatszolgáltatás a 

CSBO, és Család és KarrierPONT vezetője felé, 

 fotódokumentáció készítése, összegyűjtése, rendszerezése, 

 C. típusú tábla elkészítése, kihelyezése 

 honlap kialakításában tervezésében való részvétel, elkészültét követően annak 

folyamatos frissítése, 

 TÉRKÉPTÉR feltöltése, 

 Online Tudásmegosztó felületre események feltöltése.  

 

A projekt keretében egy projekt döntéshozó testület került létrehozásra (PDT). 

Felelősség: a projekt szükségszerűségéért, megfelelőségéért, valamint a megvalósításhoz 

szükséges erőforrások biztosításáért volt felelős. A PDT kezelte a projekteket érintő stratégiai 

kockázatokat. 

Tagjai: 

  projektmenedzser - pénzügyi vezető, 

 szakmai vezető, 

 Család és KarrierPont vezetője. 
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A projekt irányítását végző legfelső szintű szervezet, döntéseket hozott a projektek 

mérföldköveinél a továbblépésről, így a projekt indításáról, esetleges felfüggesztéséről és 

lezárásáról. Dönthetett a projekt megállapodott kereteinek módosításairól. A projekt munkáját 

felügyelte, beszámoltatta a munkatársakat a projekt előrehaladásáról. Döntött a projekt 

terjedelmét, költségvetésének végösszegét és véghatáridejét érintő változásokról, a bevonandó 

partnerekről, valamint a nyertes ajánlattevők kiválasztásáról. Kezelte a projektekhez 

kapcsolódó stratégiai és üzleti kockázatokat. 

 

Aláírási jogosultságok 

A projekten belüli munkáltatói jogokat a fenntartó szervezet munkáltatói jogkörének gyakorlója 

látta el. A projektben dolgozó munkatársak legmagasabb munkahelyi felettese a 

projektmenedzser volt. Ezt a pozíciót a fenntartó szervezet képviselője látta el. A szakmai 

megvalósítók közvetlen munkahelyi felettese a Család és KarrierPONT vezetője volt. A 

kötelezettségvállalást érintő szerződéseket a fenntartó szervezet vezetője volt jogosult aláírni, 

a megvalósulás teljesítéséről szóló teljesítési igazolást a projektmenedzser és a szakmai vezető 

hagyta jóvá, a pénzügyi teljesítését pedig a pénzügyi vezető. 

A szolgáltatásokat ellátó szakembereknek aláírási joga szakmai megállapításaira vonatkozóan 

volt. 

 

Tervezés folyamata, ellenőrzés 

A projekt keretében éves szakmai tervek készültek a tevékenységekre vonatkozóan, továbbá 

folyamatos ellenőrzés valósult meg a célok teljesülésére és a működésre vonatkozóan. 

 

Az éves tevékenységi terv tartalma a következő volt: 

 saját tennivalók, 

 partnerek által vállalt tennivalók, 

 erőforrás szükségletek, 

 kapcsolatok, 

 nyomon követés, figyelemmel kísérés, 

 eredmény elvárások (konkrét és relatív értékek). 

A terveknél meghatározásra került a tevékenységek tartalma: 

 egyeztetés módja, 

 feladatmegosztás (felelősök, közreműködők, határidők), 
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 fejlesztés célja, várt eredménye, 

 érintetti kör, 

 területi hatály. 
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3. A projekt céljai, hasznosulása 

Hazánkban a statisztikai adatok szerint a nők foglalkoztatási aránya jelentősen elmarad mind a 

férfiakétól, mind pedig a többi európai országot jellemző értékek átlagától. Ennek elsődleges 

oka, hogy a kisgyermekek ellátásáról, valamint az idős és/vagy beteg hozzátartozók 

gondozásáról többnyire a családon belül a nők gondoskodnak, illetve, hogy Magyarországon a 

szülést követően a nők hosszabb időre kiesnek a munkaerőpiacról, mint más európai 

országokban. Projektünk elsődleges célja ezzel összefüggésben az volt, hogy javítsunk a nők 

munkaerőpiaci helyzetén, elősegítve ezzel a nemek közötti esélyegyenlőség biztosítását, a 

családok biztosabb megélhetését, a gazdaság stabilitását, fejlődését, valamint hozzájáruljunk a 

népesség folyamatos csökkenésének mérsékléséhez.  

Ennek érdekében kiemelt célnak tekintettük a kisgyermekes anyák munkaerőpiacra történő 

visszatérésének elősegítését a keresleti és kínálati oldalon egyaránt, amelyhez 

elengedhetetlennek tartottuk a munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű 

együttműködésének javítását. A részcélok között szerepelt a hazánkban szektoronként eltérő 

módon jelenlévő relatív munkaerőhiány csökkentése, valamint a célcsoport figyelmének 

felhívása a családi élettel könnyebben összeegyeztethető, illetve az olyan nemzetgazdasági 

szempontból fejlesztendő munkaterületek felé, amelyekben alacsony a nők részvételének 

aránya (pl.: Tungsram). További célunk volt a nők atipikus foglalkoztatásának javítása, az 

atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése, elterjesztése, a magánélet és a munka 

összehangolását segítő támogató szolgáltatások nyújtása, valamint a nőkkel szembeni 

társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása helyi szemléletformáló eszközök segítségével.  

 
A Napló Állásbörzén 2019. szeptember 18-án Debrecenben, a Lovardában már bevont és új ügyfelekkel 
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4. A fejlesztések célcsoportjai 

4.1. A célcsoport bemutatása 

Projektünk közvetlen célcsoportját azok a Hajdú-Bihar megyében, elsősorban a 

Hajdúböszörményi, Debreceni és Balmazújvárosi járásban élő, aktív korú nők, női 

munkavállalók alkották, akiknek nehézséget okozott a munka és a magánélet összehangolása, 

különös tekintettel a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyekre. Ide 

tartoznak a pályakezdő fiatalok, a kisgyermekes anyák, a fogyatékos gyermeket nevelő vagy 

fogyatékossággal élő nők, a gyermeküket egyedül nevelő, valamint a nagycsaládos anyák, 

továbbá az idős, és/vagy beteg hozzátartozójukat gondozók. Ennek megfelelően tehát 

valamennyi munkavállalási korú, aktív Hajdú-Bihar megyei nő potenciális célcsoporttagunk 

volt. 

 

A következő diagram a 15-64 éves korú lakosság aktivitását mutatja meg országos és Hajdú-

Bihar megyei viszonylatban 2001-2020-ig. A diagramról első ránézésre látható, hogy a Hajdú-

Bihar megyei aktivitás elmarad az országos szinttől. Ez az elmaradottság a gazdasági válság 

után csúcsosodott ki, és az elmúlt években csökkent a legkisebb mértékben a vizsgált 20 év 

alatt. 

 

Az az országos tendencia is megfigyelhető, hogy 2009 óta folyamatosan nő a gazdaságilag aktív 

lakosság aránya. Ebbe természetesen a nők is beletartoznak, tehát mind több nő kíván a 

munkaerőpiacra lépni. 
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Forrás: KSH adatok – diagram saját szerkesztés 

A következő diagram a 15-64 éves korú lakosság aktivitását mutatja meg, a férfiak és a nők 

arányának összehasonlításában 2001-2020-ig. Természetesen ezen diagramról is látszik a 2009 

óta növekvő aktivitási tendencia, de még ettől is szembeötlőbb a férfiak és a nők egymáshoz 

viszonyított arányában a férfi túlsúly. Önmagában ez az arány is elegendő magyarázatot ad a 

célcsoport kiválasztására (azon nők, akik aktív szerepet kívánnak betölteni a munkaerőpiacon, 

ugyanakkor nehézséget okoz számunka, hogy a magánéletükben és a munkájukban is egyaránt 

helyt tudjanak állni), valamint a projekt szükségességére, indokoltságára. 
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Forrás: KSH adatok – diagram saját szerkesztés 

A Hajdú-Bihar megyében élő munkavállalási korú nőkön kívül célcsoportunkba tartoznak 

továbbá a munkaadók és szakmai szervezeteik, akik különféle tevékenységek révén 

tájékozódnak a munka és család összeegyeztetésének fontosságáról, a nők atipikus 

foglalkoztatásának lehetőségeiről, annak előnyeiről és alkalmazzák a megismert módszereket, 

valamint a magánélet és a munka összehangolását segítő egyéb társadalmi csoportok 

(időskorúak, apák, stb.) tagjai és támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók. 

A program közvetett célcsoportja, ezáltal annak haszonélvezője a projekt hatóterületén élő 

teljes lakosság, tágabb értelemben pedig a társadalom egészének fejlődését kívánjuk 

előmozdítani tevékenységeink révén. 

4.2. A célcsoportba tartozó személyek bevonása 

A célcsoportunkba tartozó Hajdú-Bihar megyei lakosságot, azon belül a munkavállalási korú, 

elsősorban hajdúböszörményi, debreceni és balmazújvárosi nőket többféle módon is 

megszólítottuk. Programba vonásuk érdekében együttműködtünk az illetékes Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályával, valamint járási hivatalaival, mivel a 

célcsoportunkba tartozó személyek megjelenhetnek az intézményben álláskeresőként, vagy 

szolgáltatást kérőként. 
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A Hajdú-Bihar megyei lakosság informálása, a hatékony toborzás érdekében egyrészt a már 

működő szolgáltatásainkat igénybe vevő ügyfeleink, illetve családtagjaik körében kínáltuk fel 

a projektben történő részvétel lehetőségét. Sokrétű projektmegvalósítási és fenntartási 

tapasztalatunknak köszönhetően továbbá széleskörű partnerszervezeti és munkáltatói 

kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, amelyet szintén bevontunk jelen projekt szolgáltatásainak 

a lakossággal történő megismertetésébe. Tevékenységük jellegéből adódóan elsősorban a 

családsegítő központokon, illetve a szociális intézményeken, segítő szervezeteken keresztül 

értük el azokat az embereket, akiknek a projekt által nyújtható szolgáltatások igénybe vételére 

volt szüksége, de természetesen egyéb partnereink segítségét is igénybe vettük ebben a 

tekintetben. Az említett helyeken plakátok, szórólapok kihelyezésével, igény szerint csoportos 

tájékoztatók tartásával hívtuk fel a figyelmet szolgáltatásainkra, tanácsadásainkra, valamint 

csoportfoglalkozásainkra. 

Jelentős szerepet játszott továbbá a közösségi média, szervezetünk Facebook oldala is a 

bevonásban, valamint a toborzás elősegítése, illetve a nyilvánosság biztosítása érdekében 

újsághirdetéseket, cikkeket is megjelentettünk.8 

  

                                                           
8 Szakmai terv - Vöröskereszt a NŐKÉRT Hajdú-Bihar megyében 



30 
 

5. A tervezett és megvalósított tevékenységek, szolgáltatások bemutatása 

5.1. Kommunikációs aktivitások, szemléletformáló tevékenységek 

Helyi munkaadók és szakmai szervezeteik tájékoztatása, érzékenyítése, együttműködések 

kialakítása a projektcélokkal összhangban: 

A megvalósítás projekt helyszínein a munkáltatók érzékenyítése érdekében munkáltatói 

fórumokat, workshopokat szerveztünk, melyekre meghívtuk azokat a Családbarát Díjat elnyert 

Hajdú-Bihar megyei szervezeteket, vállalatokat, melyek jelenleg is működtetik programjaikat, 

hogy jó gyakorlatokként mutassák be stratégiájukat, családbarát módszereiket, projektjeikben 

végrehajtott intézkedéseiket.  

A rendezvények keretében ismertetésre kerültek a Hajdú-Bihar megyében nyertes GINOP 5.3.2 

konstrukciók közül válogatott jó gyakorlatok, stratégiák, továbbá nemzetközi jó példák, 

irányzatok és modellek bemutatásával ösztönöztük a munkáltatókat annak bevezetésére. 

A szervezetek vezetőit személyesen kerestük fel, és interjú, valamint dokumentumelemzés 

módszereivel gyűjtöttük össze a jó gyakorlatokat, és eljuttattuk az EFOP-1.2.6-VEKOP-17 

projekt számára. 

A Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályaival 

együttműködésben állásbörzéket, pályaválasztási kiállításokat szerveztünk.   

 

 
2020.08.11., Hajdúböszörmény, a munkáltatók és szakmai szervezetek érzékenyítését célzó program 
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Szakmai helyi rendezvények, találkozók szervezése a célcsoport számára a női 

foglalkoztatásban kiemelt szereppel bíró helyi szervezetekkel, szakmai kamarákkal, vállalkozói 

szervezetekkel: 

A helyi munkaadók, vállalkozások, szakképző helyek, szociális és civil partnerek, Családbarát 

Munkahely díjat elnyert cégek, munkáltatók, valamint a jelen EFOP-1.2.9. Nők a családban és 

a munkahelyen standard felhívás és a GINOP 5.3.2 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a 

konvergencia régiókban pályázat megyei nyerteseinek bevonásával a női foglalkoztatást 

elősegítő helyi lehetőségek feltárása érdekében foglalkoztatási kerekasztalok szervezését 

céloztuk meg.  

 

 
2020.08.19., Hajdúböszörmény, kerekasztal megbeszélés 
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Nyitórendezvény megvalósítása: az előzetes tervek szerint a program keretében a program 

kezdetekor a projektet bemutató, a széles nyilvánosságot elérő rendezvény került 

megszervezésre.9 

Zárórendezvény elmaradt a pandémiás helyzet miatt.  

 

 
A projektnyitó rendezvényen előad (fenti kép) és nyilatkozik Ujvárosy Andrásné projekt szakmai vezetője  

 

                                                           
9 Szakmai terv - Vöröskereszt a NŐKÉRT Hajdú-Bihar megyében 
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Tájékoztató rendezvények szervezése: Szintén a tervek szerint, a program keretében a 

célcsoport számára figyelemfelhívó, a nők és a férfiak változó szerepeinek tudatosítása 

érdekében tájékoztató napokat, rendezvényeket valósítottunk meg.  

 

Atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok helyben való 

elterjesztésének ösztönzése, elfogadottságának erősítése: 

Az atipikus foglalkoztatási formákat jó gyakorlatok bemutatásával, munkáltatókat és 

munkavállalókat megszólító rendezvények keretében, fórumokon, állásbörzéken, atipikus 

modellben dolgozó nők tapasztalatainak megosztásával, a munkaadók és női munkavállalók 

közti eszmecserével népszerűsítettük.  

 

 
2020.08.12., Hajdúböszörmény, Atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok 

elterjesztése, népszerűsítése a munkavállalók és munkáltatók felé 
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Nők társadalmi és gazdasági szerepvállalásában rejlő lehetőségek és előnyök helyi bemutatása, 

valamint a társadalmi sztereotípiák lebontása, a nők és férfiak változó szerepeinek tudatosítása: 

Motiv ációs napokat, rendezvényeket, előadásokat, eseményeket szerveztünk. 

Hajdú-Bihar megyei kiemelkedő eredményeket elért, a gazdaságban, a civil szervezetekben, 

vidékfejlesztésben tevékenykedő, mintaként szolgáló sikeres nők példájának közzétételével, a 

nők közéleti szerepvállalásának ösztönzésére törekedtünk. A projekt ideje alatt összesen 7 

alkalommal valósult meg a megye területén.  

Tájékoztató rendezvényeket szerveztünk: a program keretében a célcsoport számára 

figyelemfelhívó, a nők és férfiak változó szerepeinek tudatosítása érdekében tájékoztató 

napokat, rendezvényeket valósítottunk meg 6 alkalommal. 

„Kommunikációs aktivitások, szemléletformáló tevékenységek” között tervezett tájékoztató, 

információs napok, rendezvények, találkozók szervezését a projekt ideje alatt összesen 13 

alkalommal valósítottuk meg, lehetőség szerint csatlakozva kiemelt alkalmakhoz, 

rendezvényekhez. A kommunikációs tevékenységeink során az egységes Család és 

KarrierPONT-okra vonatkozó, az EFOP-1.2.6-VEKOP-17 projekt keretében kialakított és 

biztosított országos arculati elemeket használtuk. 

 

Évente 1 alkalommal gyermekfelügyelettel egybekötött szemléletformáló ifjúsági tábor került 

megszervezésre. A bentlakásos tábor időtartama 7 nap, a foglalkozásokon minden nap 8-17 h 

között vettek részt a gyerekek. 

 

 
Gyermekfelügyelettel összekötött szemléletformáló táborban (2018) 
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Néhány pillanatkép a gyermekfelügyelettel összekötött szemléletformáló ifjúsági táborokból (2018-2020) 

 

A nők vidékfejlesztésben, térségfejlesztésben, gazdaságfejlesztésben betölthető szerepének, új 

ill. hagyományos ágazatokban és szakterületeken kínálkozó lehetőségeinek, megvalósított, 

működő jó gyakorlatok bemutatása, terjesztése nőknek és lányoknak: 

A célcsoport bevonása, a munkaerőpiaci kereslet vezérelt képzések szervezése terén 

együttműködtünk a TOP-6.8.2-15-DE1 – „Helyi foglalkoztatási együttműködések Debrecen 

Megyei Jogú Város területén és várostérségében” című program keretében Debrecen Megyei 

Jogú Város Önkormányzatával. 

 

Az együttműködés kiterjedt foglalkoztatási/vállalkozói fórumok rendezésére, a nyilvánosság 

biztosítására, a célcsoport foglalkoztatást ösztönző támogatott foglalkoztatásba történő 

bevonására, az álláskeresők és a munkaadók előzetesen felmért egyedi igényeinek 
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megosztására. Az önfoglalkoztatottá válás támogatására, továbbá a jó gyakorlatok 

bemutatására.10 

A projekt ideje alatt összesen 5 alkalommal valósult meg a tervezett megvalósítási 

helyszíneken. 

 

További kommunikációs tevékenységek: 

• Dinamikus alhonlap készítése, működtetése, 

• Hatástanulmány készítése, sokszorosítása: A projekt eredményeit, a kialakított 

szolgáltatásokat, a gyűjtött jó gyakorlatokat, az adaptált képzéseket, résztvevői és 

megvalósítói tapasztalatokat és a tervezett programok hatásait bemutató tanulmány 

készítése. A tanulmány 100-150 oldal terjedelmű. 

• Szórólapok, kiadványok nyomtatása, sokszorosítása, 

• Promóciós eszközök készítése, 

• Oktatási segédanyagok sokszorosítása. 

 

A fenti tevékenységek megvalósítása 2020-ban, illetve 2021 első negyedévében szinte teljesen 

lehetetlenné vált a koronavírus járvány okozta korlátozások miatt, hiszen a csoportos 

rendezvények megtartása tilos volt az év döntő részében. 

5.2. A Család és KarrierPONT-ban megvalósult szolgáltatások 

A megvalósítás elsődleges helyszíne Hajdúböszörmény volt. A II. Rákóczi Ferenc utca 22. 

szám alatti épületben – a városközpontban, busszal, vonattal könnyen megközelíthető helyen – 

bérelt helyszínen került beindításra és működtetésre a Család és KarrierPONT. Az épület előtt 

ingyenes parkolási lehetőség állt rendelkezésre. Az épületen belül több program egyszerre 

történő megvalósítására is volt lehetőség, így egyeztetések, workshopok, képzések rendezésére. 

A KarrierPONT rendelkezett fogadótérrel a szolgáltatásokat igénybe vevők fogadására, és 

megfelelően elválasztott térrel a személyes tanácsadások számára. 

 

                                                           
10 Szakmai terv - Vöröskereszt a NŐKÉRT Hajdú-Bihar megyében 
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„Kapunk nyitva állt” – Hajdúböszörményi Család és KarrierPONT 

 
Szakemberek kiválasztása, felvétele  

A Család és KarrierPONT működtetéséhez a projektmenedzsment mellett az alábbi 

szakemberek kerültek a projekt megvalósításához bevonáshoz:  

• foglalkoztatási, HR szakember (munkavállalók és munkáltatók képviselete),  

• humán szolgáltatások területén dolgozó szakember (elsősorban mentálhigiénés vagy 

szociális végzettséggel, mentorálási tapasztalattal),  

• kommunikációs, PR, rendezvényszervező szakember.  

Szükséges kompetenciák, amelyek a szakértelemhez járulva biztosították a feladat megfelelő 

végrehajtását: legalább 3 éves szakmai tapasztalat az adott területen, jó kommunikációs 

készség, alkalmazkodó készség, kreativitás, problémaérzékenység.11 

 

A Család és KarrierPONT-ot működtető szakemberek részt vettek az EFOP-1.2.6-VEKOP-17 

projekt felkészítő tréningjén a régióközpontban. A felkészítő tréning témái: 

• az EFOP 1.2.6-VEKOP-17 projekt által meghatározott működési protokoll 

végrehajtása, 

- együttműködés módja az EFOP 1.2.6-VEKOP-17 projekttel, 

- kommunikációs eszközök, egységes arculat használata, 

- szolgáltatások nyújtása, 

- adatgyűjtés, jelentések, működés, 

                                                           
11 Szakmai terv - Vöröskereszt a NŐKÉRT Hajdú-Bihar megyében 
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- központi tudásmegosztó rendszer és adatbázis használata, 

- képzések tartalmára, végrehajtására vonatkozó információk, 

• fenntarthatóság szempontjai, eszközei, 

• hálózatépítés módja, eszközei, 

• igényfelmérés módszerei, lehetőségei. 

 

 

II. Hálózat létrehozása, működtetése 

A terv magában foglalta a résztvevők beazonosítása után a kapcsolattartást, gyakoriságát, 

módját, célját, a szolgáltatások közvetítését, információk nyújtását mind a célcsoport, mind a 

szolgáltatásokat nyújtók számára. Meg kellett teremteni a hálózat tagjainak folyamatos 

kapcsolattartásának módjait (email, honlap, hírlevél, Fb.-csoport stb.).  

A hálózat létrehozásának alapja azon személyek és szervezetek feltárása, összegyűjtése és 

rögzítése volt a megvalósítás által érintett területi egységből, akik segíthetik a kiírás céljainak 

megvalósítását. A hálózat javasolt tagjai legalább: 

• az EFOP-1.2.9. kedvezményezett konzorciumok tagjai, ezen belül a közreműködő 

önkormányzatok és intézményeik, a konzorciumokban együttműködő szakmai 

szervezetek, szakértők, 

• azon egyéb, Európai Uniós vagy hazai költségvetési forrásból finanszírozott pályázatok 

nyertesei, amelyek elősegíthetik a kiírás céljainak megvalósítását, pl: 

- az EFOP-1.2.1-15 „Védőháló a családokért” című konstrukció 

kedvezményezettjei, 

- a GINOP-5.3.2-16 „A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia 

régiókban - Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a 

munkáltatóknál” nyertesei, 

- a Családbarát Munkahely címet elnyert foglalkoztatók, 

- TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város 

területén és a város térségében, 

• helyi média képviselői, 

• helyi foglalkoztatók minél szélesebb köre (képviselve a for-profit és non-profit szektort, 

költségvetési szerveket), 

• a helyi vagy régiós segítő, támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, civil és 

egyházi szervezetek, 

• helyi döntéshozók. 
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III. Igények felmérése 

A projekt keretében folyamatosan mértük a célcsoportok igényeit, melynek módszertanát a 

projekt előkészítésekor dolgoztuk ki, az alábbiak szerint: 

 

1. Az igényfelmérés: 

• kiterjedt a projektben érintett összes célcsoportra és partnerre, 

• felmérte mind a tudatos, kifejezett, mind a látens igényeket, 

• folyamatosan működtethető, alapot szolgáltatva a tevékenységek továbbfejlesztéséhez 

és az elért hatások monitoringozásához, 

• az adatok alkalmasak egy központi adatgyűjtő-, elemző-, és értékelő rendszerben 

történő rögzítésre. 

2. Az igényfelmérés eredményeinek felhasználása: 

• a szolgáltatási portfólió (mind a saját, mind az ajánlott szolgáltatások) kialakításának 

alapját képezték, 

• a tevékenységek és szolgáltatások folyamatos fejlesztésének és aktualizálásának 

kiindulási alapjai voltak, 

• a programelemek megvalósításának indokoltságát megalapozó adatok és összefüggések 

forrásait jelentették, 

• a program működési hatékonyságának és eredményességének belső monitoring forrásai 

voltak. 

3. Az igényfelmérésben érintett csoportok azonosítása: 

A folyamat első fázisa az érintettek azonosítása volt, akiket az alábbi kategóriákba soroltunk: 

• aktív korú női munkavállalók, különösen, akiknek nehézséget okoz a munka és a 

magánélet összehangolása (pl.: kisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő, gyermekét 

egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzátartozót gondozó, stb.) és/vagy munkaerőpiaci 

szempontból hátrányos helyzetű, 

• helyi foglalkoztatók, munkahelyek vezetői és dolgozói, 

•  helyi vagy régiós segítő, támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, állami, civil és 

egyházi szervezetek, önkéntes segítők, 

• a régióban működő munkáltatók képviselői, HR szakemberei, 

• egészségügyi és szociális alapellátásban, oktatásban dolgozók (pl. védőnők, 

családsegítők, gyermekjóléti szakemberek, pedagógusok stb.), 

• helyi média képviselői. 
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4. Az igényfelmérésbe bevonható érintettek adatainak összegyűjtése és rögzítése: 

A folyamat következő eleme azon személyek és szervezetek feltárása, összegyűjtése és 

rögzítése volt, akik bevonhatók voltak a konkrét igényfelmérésbe. Az adatforrások a KSH 

adatai, önkormányzati adatbázisok, nyilvántartások, civil és egyházi szervezetek ügyfelei, 

cégadatok, stb, voltak. Az igényfelmérésbe bevonásra kerültek a fent említett lehetséges 

hálózati résztvevők. A bevonásra kerülő konkrét érintett kör nagysága és összetétele (a 

„mintavétel” módja) olyan módon került meghatározásra, hogy az igazodjon a lefedett régió 

adottságaihoz, és megfelelő információs alapot biztosítson a szolgáltatási portfólió 

kialakításához. 

5. A felmérendő igények kategóriarendszerének kialakítása 

A különböző érintett körök képviselői rendkívül sokrétű igényeket fogalmazhattak meg, 

amelyek egy része egyedi, személyes, illetve összetett igény is volt, amelyek programszintű 

összesítése, elemzése csak nehezen volt biztosítható. 

Ezért kialakításra került egy hierarchikus kategóriarendszer, amely az alábbi fő kérdések 

mentén rendszerezi a feltárt igényeket: 

• kinek, kiknek a problémáját kívánja megoldani? (nő, családtag, munkavállaló, 

munkáltató, együttműködő partner) 

• milyen probléma megoldását célozza? 

• milyen fejlesztésre irányul? 

6. Az igényfelmérés megvalósítási módszereinek kiválasztása 

Az igényfelmérés módszerei: 

• Adatbázisok változásainak követése, folyamatos frissítése, rendszeres lekérdezése. 

• Személyes vagy telefonos interjúk. 

Az igényfelmérés során alkalmazandó módszerek segítségével megalapozott információkat 

gyűjthettünk a szolgáltatási portfólió kialakításához.  

 

 

IV. Jó gyakorlatok feltérképezése 

Értelmezésünkben a gyakorlat a szolgáltató általános tevékenységein belül folyamatosan 

biztosított szolgáltatások megvalósításának módja, illetve nem folyamatos, projektszerű 

megoldások (pl., innovatív módszerekkel megvalósuló EU-s projektek, stb.). 

A jó gyakorlat a felhasználók valós szükségletein alapuló szolgáltatások, módszerek, eszközök 

tervezése, bevezetése, folyamatos biztosítása és fejlesztése. Célja a felhasználók 
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elégedettségének fokozása, valamint a ráfordítások minimalizálása, a költséghatékonyság 

érdekében. 

Jó gyakorlat a korábban nem elérhető szolgáltatások, módszerek, eszközök bevezetése, sikeres 

eredményekre vezető kipróbálása, illetve nehezen elérhető vagy speciális szükségletű 

csoportok hatékony elérése, szükségleteik kielégítése. 

A jó gyakorlat alapvető kritériuma az átlátható szervezeti, személyi háttér, valamint az 

átültethetőség, adaptálhatóság. 

Éppen ezért nem szerettünk volna semmilyen megkötést tenni a gyakorlatok tartalmára és 

kereteire. Három jó gyakorlat született a projekt megvalósítása során az adatnyilvántartás, a 

kapcsolatrendszer és a Családbarát Munkahely cím-kiírás területén.  

 

 

Nyújtott szolgáltatások 

Szolgáltatás, tanácsadás 

 

➢ Projektszervezet, partnerek részére 

A tevékenységek tervezése, a felmerülő problémák megbeszélése és a kiégés megelőzése 

céljából a munkatársak részt vettek a Család és KarrierPONT-ot működtető szakemberek és a 

hálózat tagjai számára a CSBO által szervezett találkozókon. 

 

➢ Célcsoport részére 

1) A családi élet szereplőit, azon belül is kiemelten a nőket célzó szolgáltatások biztosítása 

• A munka-magánélet összehangolását elősegítő, a családi élet fejlesztésére hivatott 

egyéni és csoportos tanácsadások, információ átadás, képzések. 

• A család és munka összeegyeztetését segítő szolgáltatások – pótnagyi szolgáltatás 

keretében idősek és fiatal gyermekes családok összekapcsolása. 

• Munkakeresést, -váltást, foglalkoztathatóságot javító, az atipikus munkavégzéssel 

kapcsolatos egyéni és csoportos tanácsadások, képzések, szolgáltatások, információ-

átadás. 

• A közéleti szerepvállalás elősegítését, illetve a helyi gazdaságfejlesztésben való 

részvétel ösztönzését szolgáló tanácsadások, képzések, szolgáltatások, információ-

átadás. 
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2) Munkavállalást segítő szolgáltatások szervezése 

• Nőket és munkáltatókat segítő szolgáltatás - az atipikus foglalkoztatás formáinak 

bemutatása, munkahelyek vagy pozíciók gyűjtése és azokról való informálás nőknek, 

kiemelten gyermekes anyáknak. 

• Munkaerőpiaci tanácsadások biztosítása. 

3) Munkáltatói felkészítés és tanácsadás 

Megvalósult szolgáltatások: 

• Családbarát Hely és Családbarát Munkahely cím feltételeiről való tájékoztatás nyújtása, 

népszerűsítése. 

• Atipikus foglalkoztatási formák bemutatása, rugalmas foglalkoztatás-váltást előkészítő 

vagy elősegítő egyéni és csoportos tanácsadás. 

• Munkaerőpiaci és foglalkoztatási információk nyújtása munkáltatóknak: 

Célja, hogy a munkáltatók megismerjék a célcsoport sajátosságait, leépítsék a nők 

foglalkoztatásával kapcsolatos előítéleteiket, családbarát szemlélettel foglalkoztassák 

munkavállalóikat, ezáltal munkaerő igényük kielégítésében nagyobb szerep jusson a 

nőknek, különösen a kisgyermekes anyáknak. A szolgáltatás célja továbbá az atipikus 

foglalkoztatási formákban rejlő foglalkoztatási potenciál kihasználásának támogatása. 

• Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás: 

Célja, hogy hozzájáruljon a térségben a foglalkoztatási helyzet javításához, a gazdasági 

élet résztvevői közötti együttműködés kialakulásához, a foglalkoztatási feszültségek 

kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénküléséhez, továbbá új munkahelyek 

teremtéséhez. 

• Érzékenyítés: 

Képzéseink és rendezvényeink elsődleges szempontja a munkáltatók érzékenyítése volt 

a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű, jelen projekt esetében elsősorban a női 

munkavállalók, kisgyermekes anyák fogadására, beillesztésére, sikeres 

foglalkoztatásuk elősegítésére, melynek eszközei a szervezet felmérése, érzékenyítő 

tréning, munkakörelemzés, információnyújtás, valamint az egyenlő esélyű hozzáférést 

biztosító munkahelyi környezet kialakítására motiválás. 
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➢ Szolgáltatások közvetítése 

A projekt céljait segítő képzésekkel, tanácsadásokkal, foglalkoztatás közvetítésével, szükség 

esetén tárgyi, technikai feltételek biztosításával valósult meg. 

 

➢ Szolgáltatások biztosítása12 

 

1) Képzések 

Az EFOP 1.2.6-VEKOP-17 projekt keretében kidolgozott képzések, továbbá egyéb tréningek, 

képzések biztosítása: 

• Munkáltatók, vezetők képzése, érzékenyítése (atipikus foglalkoztatási lehetőségek, jó 

gyakorlatok, jogi ismeretek, negatív sztereotípiák lebontása). 

• Munkaerőpiaci reintegrációs tréningek, azt segítő képzések (pl. gyakorlati számítógépes 

ismeretek). 

• Munka és magánélet összehangolását segítő témájú képzési programok: önismeret, 

személyiségfejlesztés, korosztályok együttműködése, időgazdálkodás, stresszkezelés, 

lelki egészség megőrzése és fejlesztése, párkapcsolat, kommunikációs és 

konfliktuskezelő készség fejlesztése, szülői szerepek erősítése. 

• Hálózati, társadalmi partnerképzés, fenntarthatóság (partnerek bevonása, jó gyakorlatok 

bemutatása, értékelése). 

• Belső képzés: hatékony munkavégzés a Család és KarrierPONT-okban. 

• Munkahelyi hatékonyság fejlesztése: személyre szóló, munkahelyi előrelépést, soft 

skillek erősítését, vállalkozói hajlandóságot, önfoglalkoztatást, karriertervezést, 

karriermódosítást segítő képzések. 

 

A képzéseket az igényeknek megfelelően kerültek megszervezésre. 

 

                                                           
12 Szakmai terv - Vöröskereszt a NŐKÉRT Hajdú-Bihar megyében 
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Konfliktuskezelési technikák-képzés után Bodaszőlőn (2019. május 5-6.) 

A kiemelt programtól adaptált képzéseken túl megszervezésre került képzések: 

• Konfliktuskezelési technikák: célja a konfliktus kialakulásának, gondolati és érzelmi 

hátterének, valamint forrásainak megismerése, továbbá a konfliktusmegoldó képesség 

fejlesztése, konfliktuskezelési technikák elsajátítása. Időtartama 3 nap, 3*10 óra. 

• Önismereti tréning: olyan interperszonális dinamikára épülő fejlődési lehetőség, melynek 

középpontjában az önmaga életéről dönteni képes, pszichológiai értelemben vett felnőtt ember 

áll. Az önismeret olyan belső lelki folyamat, mely végigkíséri az életünket. Amennyiben 

szakember segít nekünk ebben, sokkal gyorsabban és mélyebben megismerhetjük önmagunkat. 

Az önbizalom és a reális énkép kialakításának is alapja az önismeret, mely nélkül sorozatosan 

rossz döntéseket hozhatunk. 

- erősségeink, gyengeségeink, 

- lehetőségeink, 

- kapcsolati hálóink feltérképezése, megragadása, 

- személyes fejlődési lehetőségeink, 

- szociális helyzet felmérése, 

- énhatékonyság, 

- önérvényesítés mértékének felmérése. 
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Munka és magánélet összehangolása tréning után Komádiban (2019. június 8.) 

 

• Asszertív kommunikációs tréning: A képzés során a résztvevők szemléletének és 

készségeinek fejlesztése a megfelelő önbizalom elérésén át, az asszertív szemlélet és 

viselkedési eszközök megismerése és alkalmazása érdekében. Az asszertív, azaz önérvényesítő 

személyiség nem tartózkodik kényes ügyektől, képes magasabb pozícióban lévő emberekkel is 

tárgyalni és a céljait nehézségek árán is véghezvinni, anélkül, hogy bárkit megbántana a 

kommunikációja által. Cél, hogy a tárgyalásaik során álláspontjukat hatékonyan kifejtsék, azt 

tárgyalópartnereik megértsék és el is fogadják, miközben képes a többiek iránti pozitív 

beállítódásra, a másik ember véleményének figyelembevételével az érdekegyeztetésre és a 

kompromisszumra. 
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Asszertív kommunikációs tréning Hajdúviden 2019 június 

 

2) Szolgáltatás szervezés, menedzsment 

A képzések és az egyéb munkaerőpiaci reintegrációt szolgáló tevékenységek idejére, 

gyermekek és más családtagok ellátásához kapcsolódó, valamint munka-magánélet 

összehangolását, szervezését elősegítő gyermekfelügyeleti és egyéb háztartást segítő 

szolgáltatások nyújtása a közösségi erőforrások bevonásával, koordinálásával, az érintettek 

összekapcsolásával (az otthonokban segítő önkéntes szolgáltatások nyújtása, pótnagyi 

szolgálat). 

 

 
Gyermekkuckó a Család és KarrierPONT-ban 
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3) Egyéni szolgáltatások, tanácsadás, mentoring, coaching 

A tanácsadást mindig a tanácskérő szükségleteihez igazítottuk, a szakmai életpályájának 

alakulásában bekövetkező elakadások, illetve a fordulópontokon fellépő bizonytalanságok 

feloldását szolgálva. Típusai ennek megfelelően az elakadások jellegéhez kapcsolódtak, 

amelyek forrása lehet egyrészt, hogy a személyiség kevés, vagy elégtelen információval 

rendelkezik adott szituációban, döntési helyzetbe kerül, önmaga újradefiniálása válik 

szükségessé, vagy konkrét munkát, illetve munkahelyet kell keresnie. Az első tanácsadási 

alkalommal, a problémadefiníció megfogalmazása során azonosítható, hogy a tanácskérő 

milyen igényekkel, elakadással érkezett hozzánk. A tanácsadásokat a munka-pályatanácsadás 

általános modellje szerint valósítottuk meg, szintjei a megismerés, tisztázás, elemzés, szintézis, 

és a megállapodással zárult.  

A tanácsadás tartalmát figyelembe véve az alábbiak fordultak elő leggyakrabban: 

 Informáló tanácsadás: A tanácskérő életpályájának egy bizonyos szakaszán információt kér, 

amely kapcsolódhat a munkavállalói, illetve a munkáltatói magatartáshoz, ezen belül 

vonatkozhat a tanácskérő személyiségére, a személyiség és a munka kapcsolatára, a munka, 

vagy a munkahely jellegzetességére. Gyakori témája az érdeklődés, a pályaelképzelés, vagy a 

személyes képességekhez kapcsolódó tanulási lehetőségek realizálása, továbbá a pályaismeret. 

Az ilyen jellegű tanácsadás rövid, többnyire 1-2 órát vesz igénybe. 

 Elhelyezkedést segítő tanácsadás: Az elhelyezkedni szándékozó, de a munka 

megtalálásában, keresésében bizonytalan célkitűzésekkel rendelkező tanácskérők 

számára nyújtandó tanácsadási forma, melynek legtöbb esetben része az álláskeresési 

technikák elemeinek áttekintése is. 

 Jogi tanácsadás: a tanácsadás keretében a résztvevő munkajogi témában és családügyi 

kérdésekben veheti igénybe szakember segítségét. 

 Szociális tanácsadás: célja, hogy a szociálisan rászoruló személyek megfelelő 

tájékoztatást kapjanak a szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, családtámogatási és 

egyéb ellátások hozzáférhetőségével és igénybevételével kapcsolatban. 

 Mentálhigiénés tanácsadás: A lelkigondozás (mentálhigiénés tanácsadás) célja a belső 

egyensúly fenntartása vagy helyreállítása. Olyan segítő/támogató tevékenység, 

amelynek során a résztvevők önmaguk találják meg és mondják ki nehézségeik 

megoldásának lehetséges módozatait. A tanácsadás jellemzően non direktív 

eszközökkel történik, mivel az adott résztvevő ismeri saját problémáját leginkább, így 

a tanácsadó feladata inkább a megoldásra rávezetés. Elsődleges célja az adott probléma 
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megoldása, de hosszú távú célja mindig az egyén/csoport lelki egészségének 

karbantartása és a prevenció. 

 Életvezetési tanácsadás: A foglalkozás hatására a résztvevők életvezetési szokásai 

fejlődnek, tudatosabban osztják be idejüket, tervezettebbé és kiszámíthatóbbá válik az 

életük. A foglalkozás során szerzett tapasztalatokat hatékonyan tudják felhasználni a 

mindennapjaik során. 

 

 

4) Workshopok, előadások, csoportok, klubok, tréningek 

• Egy alkalommal került csoportfoglalkozás megtartására sor (ez soft-ckilleket 

fejlesztett).  

• Mint a fentiekben is már jeleztük, a képzések megtartása igények szerint történt, így 

workshopok megszervezésre nem kerültek. 

A csoportos foglalkozások tematikusak, meghatározott mennyiségű információt dolgoznak fel 

a rendelkezésre álló idő alatt, előre kidolgozott forgatókönyv szerint, amely során a 

csoporttagoknak lehetősége nyílik rá, hogy egymástól tanuljanak, személyes élményeket 

szerezzenek. A munka-pályatanácsadás során a strukturált csoportfoglalkozás módszertana 

szerint építettük fel a folyamatot, melynek elemei a hangulatteremtés, célmeghatározás, 

ismeretfeldolgozás, személyes hozam, valamint a következő foglalkozás előkészítése, illetve a 

zárás. 

 

 

5) Információ nyújtása 

• A Család és KarrierPONT által gyűjtött információk átadása on-line és off-line módon, 

a helyi média bevonásával. 

• Az EFOP-1.2.6-VEKOP-17 projekt által biztosított információk, információs anyagok 

továbbítása, elérhetővé tétele on-line és off-line módon, a helyi média bevonásával. 

 



49 
 

 
Tanácsadáson a Hajdúböszörményi Család és KarrierPONT-ban 

5.3. Egyéb tevékenységek 

Hiányszakma fejlesztését célzó tevékenységek 

A humán közszolgáltatások körében jelentkező hiányszakmák fejlesztését célzó 

tevékenységeink az alábbiak: 

• Három alkalommal vettünk részt állásbörzéken, illetve pályaválasztási kiállításon, 

melynek szervezése együttműködésben valósult meg a a helyi foglalkoztatási 

főosztályokkal (Szakmavilág pályaválasztási kiállítás – Hajdúböszörmény, Állásbörze 

– Debrecen Lovarda, Állásbörze – Hotel Medián Hajdúnánás). A programok során 

kiemelt figyelmet fordítunk a hiányszakmákra, azok népszerűsítésére. 

 

• Két alkalommal is meghirdetésre került részünkről munkáltatói környezet megismerése  

céljából munkáltatói látogatás – Kiskerekes Cukrászda (Kerekes Antal vállalkozó), 

Béke Mezőgazdasági Kft. –, melyre nem volt igény, s így elmaradt.  

 

Kísérő, támogató szolgáltatás 

• Otthoni szolgáltatások (kiemelten önkéntes segítőink által) 
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6. Tervezett és megvalósult számszerűsített szakmai célok, indikátorok 

A projekt megvalósításához tervezett és tény, számszerűsített szakmai célokat, indikátorokat az 

alábbi táblázat tartalmazza: 

 

 

Megvalósítandó 
műszaki-szakmai 

eredmény 
megnevezése 

Az eredmény leírása 
 

A tulajdonság 
számszerűsíthető 

célértéke 
(terv) 

A tulajdonság 
számszerűsíthető 

célértéke 
(tény) 

1. Kialakított Család és 
KarrierPONT  

A projekt keretében létrejött 
Család és KarrierPONT-ok 
száma  

1 db 1 db 

2. 

Képzéseken, 
fejlesztéseken, 
felkészítéseken 
résztvevők száma  

A projekt keretében szervezett 
képzésekben, fejlesztésekben, 
felkészítésekben részesülők 
száma. Egy személy egy főnek 
számít függetlenül attól, hogy 
hány képzésen, fejlesztésen, 
felkészítésen vesz részt.  

500 fő 500 fő 

3. Segítő szolgáltatások 
nyújtása  

A projekt keretében a segítő 
szolgáltatásokat igénybe vevő 
nők száma  

500 fő 601 fő 

4. 

Megvalósított, 
adaptált képzések, 
fejlesztési és 
felkészítési 
programok  

A projekt során megvalósított 
adaptált képzés, fejlesztési és 
felkészítési programok száma  

5 db 6 db 

5. 
Kommunikációs és 
szemléletformáló 
tevékenységek  

Kommunikációs és 
szemléletformáló tevékenységek 
során személyesen elért 
személyek száma  

1000 fő 2092 fő 

6. 

A helyi munkaadók 
elérése, bevonása a 
projekt céljainak 
elérése érdekében  

Kialakított együttműködések 
száma  20 db 20 db 

7. 

A munka és a család 
összeegyeztetésének 
elősegítése egyéni 
segítők, valamint 
szolgáltatást nyújtók 
által.  

Gyermekfelügyeleti és egyéb 
háztartást segítő szolgáltatást 
nyújtó személyek száma (egy 
személy többször is beleszámít a 
célérték számába)  

50 fő 
 

440 fő 
 

 

A fenti terv-tény összevetésből az alábbiak állapíthatóak meg: 

- A tervezett Család és KarrierPONT a tervezettek szerint létrejött. 

- A képzéseken, fejlesztéseken, felkészítéseken a tervezett 500 főből 431 fő vett részt 

képzésen, 69 fő pedig tanácsadásban részesült. Annak, hogy ez az indikátor elérte a 

tervezett szintet, ahhoz 21 fő részére a – „tomboló” koronavírus járvány miatt bevezetett   

– ’104/2021. (III. 5.) Kormányrendelet a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról 

11. § 5-6. bekezdése’ szerint távoktatás formájában kellett megszerveznünk a képzést. 
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- A projekt keretében nyújtott segítő szolgáltatásokat igénybe vevő nők száma 101 fővel 

haladja meg az eredetileg tervezettet, ami több, mint 20%-ot jelent, tehát ebben a 

tekintetben a projektet sikeresen hajtottuk végre. 

- A projekt során megvalósított adaptált képzések, fejlesztési és felkészítési programok 

számát vizsgálva a tervezettel szemben, szintén 20%-kal magasabb eredményességet 

figyelhetünk meg az eredetileg tervezetthez képest, amely kitűnő eredmény, különösen, 

ha figyelembe vesszük, hogy a projekt pandémia alatt valósult meg. 

- Kommunikációs és szemléletformáló tevékenységek során személyesen elért személyek 

száma a tervezett 1000 főt jelentősen meghaladta, több mint dupla annyi személyt, 2092 

főt sikerült elérni, ami szintén a projekt eredményességét bizonyítja. 

- A helyi munkaadókkal kialakított együttműködések számában is sikerült elérni a tervezett 

célt, azaz a 20 munkaadót, akikkel sikeres, eredményes együttműködés jött létre a projekt 

során. 

- „A munka és a család összeegyeztetésének elősegítése egyéni segítők, valamint 

szolgáltatást nyújtók által” megnevezésű célkitűzésben gyermekfelügyeleti és egyéb 

háztartást segítő szolgáltatást nyújtó személyek bevonása volt a cél, tervezetten, 

kumuláltan 50 fő személyében. A program során ezt az indikátort is sikerült jelentősen 

meghaladni, és összesen 41 fő 440 alkalommal nyújtott segítő szolgáltatást 601 fő részére, 

ami szintén alátámasztja a projekt sikerességét. 

6.1. A projekt során megvalósult képzések 

Az alábbi táblázat foglalja össze a projekt során megvalósult képzéseket, azok megvalósítási 

helyszínét és résztvevők létszámát. 

Ssz. Képzés megnevezése Helyszín Létszám 

1. Konfliktuskezelés 
4224 Bodaszőlő, Boda Katalin u. 28. 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
15 

2. 
Asszertív kommunikációs 

tréning 

4086 Hajdúvid, Krúdy Gyula u. 11-15. 

Hunyadi János Általános Iskola  
15 

3. 
Munkaerőpiaci 

reintegrációs képzés 

4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. 

u. 22. Magyar Vöröskereszt 

Hajdúböszörmény Területi Szervezet 

15 



52 
 

4. 
Munka és magánélet 

összehangolása 

4138 Komádi, Kossuth u. 57. 

Szabadidőközpont 
15 

5. Önismereti tréning 
4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 

66. sz. Családok Átmeneti Otthona 
15 

6. 
Munka és magánélet 

összehangolása 

4121 Szentpéterszeg, Fekete B. u. 9. 

Faluház 
15 

7. 
Munkaerőpiaci 

reintegrációs képzés 

4220 Hajdúböszörmény, Esze Tamás 

u. 2-4. Kincskereső Óvoda 
15 

8. Konfliktuskezelés 

4220 Hajdúböszörmény Nagy-Bocskai 

Szőlőskert IV. dűlő hrsz.11070/4 

Szabad Keresztény Gyülekezet 

15 

9. 
Asszertív kommunikációs 

tréning 

4119 Váncsod, Kossuth u. 81. 

Művelődési Ház 
16 

10. 
Asszertív kommunikációs 

tréning 

4119 Váncsod, Kossuth u. 81. 

Művelődési Ház 
16 

11. 
Munka és magánélet 

összehangolása 

4075 Görbeháza, Iskola u. 14. Fazekas 

Mihály Művelődési Ház és Könyvtár 
15 

12. 
Munka és magánélet 

összehangolása 

4065 Újszentmargita Rákóczi u. 113. 

Művelődési ház 
15 

13. Társadalmi partnerképzés 

4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. 

u. 22. sz. Magyar Vöröskereszt 

Hajdúböszörmény 

15 

14. Munkáltatók képzése 

4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. 

u. 22. sz. Magyar Vöröskereszt 

Hajdúböszörmény 

15 

15. Munkáltatók képzése 
4150 Püspökladány, Bajcsy Zs u. 2/2 

Dorogi Márton Müvelődési Központ 
15 

16. 
Asszertív kommunikációs 

tréning 

4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 93. 

Költö Nagy Imre Művelődési Ház 
15 

17. 
Munka és magánélet 

összehangolása 

4285 Álmosd, Bocskai u. 10. Roma 

Láng Egyesület 
15 
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18. 
Munkaerőpiaci 

reintegrációs képzés 

4066 Tiszacsege Kossuth u. 3. 

Tiszacsegei Dr. Papp József Városi 

Könyvtár és Művelődési Otthon 

15 

19. 
Munkahelyi hatékonyság 

fejlesztése 

4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. 

u. 22. sz. Magyar Vöröskereszt 

Hajdúböszörmény 

16 

20. 
Munka és magánélet 

összehangolása 

4066 Tiszacsege Kossuth u. 3. 

Tiszacsegei Dr. Papp József Városi 

Könyvtár és Művelődési Otthon 

15 

21. 
Munkahelyi hatékonyság 

fejlesztése 

4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. 

u. 22. sz. Magyar Vöröskereszt 

Hajdúböszörmény 

15 

22. 

Belső képzés - Hatékony 

munkavégzés a Család és 

KarrierPONTokban 

4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. 

u. 22. sz. Magyar Vöröskereszt 

Hajdúböszörmény Területi Szervezet, 

Család és KarrierPONT 

16 

23. 
Munkaerőpiaci 

reintegrációs képzés 

4224 Bodaszőlő, Boda Katalin u. 28. 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
15 

24. 
Munkahelyi hatékonyság 

fejlesztése 

4027 Debrecen, Thomas Mann u. 2./A 

DMVJ Család- és Gyermekjóléti 

Központ 

16 

25. 
Munkahelyi hatékonyság 

fejlesztése 

4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. 

u. 22. Magyar Vöröskereszt 

Hajdúböszörmény Területi Szervezet  

15 

26. 
Munkaerőpiaci 

reintegrációs képzés 

4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 

66. sz. Családok Átmeneti Otthona 
15 

27. 
Munkaerőpiaci 

reintegrációs képzés 

4220 Hajdúböszörmény, Nagy-

Bocskai Szőlőskert IV. dűlő hrsz. 

11070/4 Szabad Keresztény 

Gyülekezet 

15 

28. 
Munkahelyi hatékonyság 

fejlesztése 

TÁVOKTATÁS (A 104/2021. (III. 5.) 

Korm. rendelet a védelmi intézkedések 
11 
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ideiglenes szigorításáról, 11. § 5-6. 

bekezdése szerint) 

29. 
Munka és magánélet 

összehangolása 

TÁVOKTATÁS (A 104/2021. (III. 5.) 

Korm. rendelet a védelmi intézkedések 

ideiglenes szigorításáról, 11. § 5-6. 

bekezdése szerint) 

10 

Összesen: 431 fő 

 

 
Belső képzés a Hajdúböszörményi Család és KarrierPONT-ban 2020. június 10-11-én 

 
Önismereti tréning Hajdúböszörményben 2019. június 6-7-én 
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7. Horizontális és esélyegyenlőségi szempontok 

7.1. Esélyegyenlőség 

A projekt keretében nagy hangsúlyt fektettünk az esélyegyenlőségi szempontok 

érvényesítésére. A nyilvános eseményeken, kommunikációnkban és viselkedésünkben 

esélytudatosságot fejeztünk ki, nem közvetítettünk szegregációt és csökkentettük a csoportra 

vonatkozó meglévő előítéleteket. Jelen projekt keretében a munkavállalóknak (nőknek 

férfiaknak egyaránt) biztosítottuk a rugalmas munkaidő-szervezés vagy csúsztatható 

munkakezdés lehetőségét, továbbá munkaidő-kedvezményt biztosítottunk a dolgozók 

továbbképzéséhez. A projekt megvalósítása során a GYES-en, GYED-en lévő 

munkavállalókkal való kapcsolattartás dokumentálása folyamatos volt. Jelen projekt keretében 

nem történt beruházás, így az infokommunikációs akadálymentesítés nem releváns. 

Szervezetünk rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel, valamint esélyegyenlőségi felelős került 

kinevezésre. 

7.2. Környezeti fenntarthatóság 

A projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőriztük, a 

fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség 

szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget a projekt megvalósítása során 

megszüntettük.  

Szervezetünk fontosnak tartja a környezettudatos szempontok érvényesülését, így kiemelt 

figyelmet fordított az események során keletkező hulladék szelektív gyűjtésére, a 

rendezvényeinek tömegközlekedéssel való megközelíthetőségére, vagy az újrahasznosítható 

papír használatára, mellyel a célcsoportra ható szemléletformálást is elősegítettük. Hosszú távú 

hatással is számoltunk, mert célcsoportunk, a családok jelentik a következő évtizedek tevékeny 

és cselekedni képes generációinak alapját. 

 

Szervezetünk vállalta a projekt környezettudatos működtetését, annak kezdetétől a fenntartási 

időszak végéig, és ez konkrét lépésekben is megjelent a tevékenysége során. Jelentette ez 

például a helyi környezeti erőforrások környezettudatos felhasználását vagy támaszkodást a 

helyi munkaerőre. Ennek érdekében többek között: 
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 A projekthez szükséges eszközöket, termékeket a beszerzések során környezettudatos 

szempontokat figyelembe véve választottuk ki, pl. re-papír használata vagy az 

elektronikus levelezés, adattárolás előnyben részesítése a hagyományossal szemben. 

 Ökológiailag tudatos cselekvés jellemezte a projekt helyszínein, rendezvényein folyó 

munkát pl. energiatakarékos megoldások előnyben részesítése, szelektív 

hulladékgyűjtés. 

 A projekt közreműködői és résztvevői körében is ösztönöztük, népszerűsítettük a 

környezettudatos közlekedési formák használatát (közösségi közlekedés, kerékpár), 

ennek érdekében a projekt programjait is közösségi közlekedéssel jól megközelíthető 

helyszínre szerveztük. 

 A projekt során megtett környezettudatos lépésekkel a fenntarthatóság elve ilyenformán 

is megvalósult, az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vétele mellett.13 

  

                                                           
13 Szakmai terv - Vöröskereszt a NŐKÉRT Hajdú-Bihar megyében 



57 
  

8. A projektmegvalósítás hatásainak vizsgálata 

A projektmegvalósítás hatásainak vizsgálata szempontjából közvetlenül érintett körnek 

tekinthetők a létrejött szolgáltatásokat igény bevevő célcsoport tagjai, valamint az 

együttműködésbe bevont munkáltatók. A közvetett érintettek köre ettől sokkal bővebb, hiszen 

a szolgáltatást igény bevevő csoporttagok hozzátartozóira, közvetlen környezetére, munkahelyi 

környezetére, a munkáltatók további munkavállalóira és még számos, a célcsoporttal 

kapcsolatban állóra hatással volt a projekt kimenetele.  

8.1. Szolgáltatásokat igénybe vevő célcsoporttagok, ügyfelek 

A projektmegvalósítás által létrejött szolgáltatásokat igénybe vevő személyek, többségében 

nők. 

8.1.1. A kutatás módszertani bemutatása 

A projektmegvalósítás hatásainak vizsgálati módszertana a közvetlenül érintett szolgáltatásokat 

igénybe vevő célcsoport tagjai esetében: 

A résztvevőket egy kérdőív kitöltésére kértük fel, „Kérdőív a Család és KarrierPONT 

szolgáltatásait igénybe vevők részére - Hajdú-Bihar megye” elnevezéssel. A kérdőív 

megtekinthető az 1. számú mellékletben. 

A kérdőív elején a kitöltők tájékoztatást kaptak arról, hogy a kérdőív az EFOP-1.2.9-17 projekt 

keretében készülő hatástanulmányhoz végzendő kutatás része, illetve, hogy a felmérés célja a 

szolgáltatások hatékonyságának mérése, eredményességük fejlesztése, hatékonyságuk 

fokozása.  

A kérdőív kitöltése önkéntes alapú volt, de így is nagy számban töltötték ki a célcsoport tagjai 

közül. A kapott adatok kizárólag összesítve kerültek kezelésre, tárolásra, így a válaszadó 

semmilyen módon nem azonosítható. 

Az ilyen módon beérkező adatok alapján, a válaszok összesítésével és a következő fejezetekben 

történő kiértékelésével következtethetünk, a projekt eredményességére, hatásaira. 

8.1.2. A résztvevők szociodemográfiai jellemzői, életkörülményei 

A kérdőív első 20 kérdése szociodemográfiai adatokra, a résztvevők életkörülményeire kérdez 

rá. A válaszokból kiderülnek a kutatásban résztvevők főbb jellemzői. 



58 
  

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

Az 1. kérdésre adott válaszokat összegző diagramból látszik, hogy kérdőívet kitöltők 94,2%-a 

nő volt, ami teljesen illeszkedik a célcsoporthoz. 

 

A 2. kérdés a kitöltő születési dátumára vonatkozott, amelynek eredménye széles skálán 

szóródik. Szerepel közötte 2000-ben született 20 éves és már a nyugdíjkorhatárt elért kitöltő is. 

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A 3. kérdés a családi állapotra vonatkozott, és a válaszokat összesítő diagramról leolvasható, 

hogy a kitöltők több, mint fele házas, az elváltak száma sajnos megközelíti a 
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hajadonok/nőtlenek számát, és néhány özvegy is kitöltötte a kérdőívet. A házasok csoportba 

tartozókról egyértelműen valószínűsíthető, hogy gyermeket nevelnek, vagy gyermeket fognak 

nevelni. Az elváltak közül pedig nagyon sok olyan anya kerül ki, aki gyermekét egyedül neveli. 

 

 
Forrás: saját szerkesztés az Ügyfél-kérdőív 4. kérdésére kapott válaszok alapján 

A 4. kérdésre adott válaszok megerősítik a 3. kérdés kapcsán született feltevéseket, ugyanis a 

gyermekével egy háztartásban élők aránya magasabb, mint a házastárssal élők aránya, tehát 

valóban sok olyan szülő van a célcsoportban, aki elváltként gyermekét egyedül neveli, a 

házasoknak pedig jellemzően van gyermekük. 

 

 
Forrás: saját szerkesztés az Ügyfél-kérdőív 5. kérdésére kapott válaszok alapján 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Egyedül él

Házastárssal

Élettárssal

Gyermekével / gyermekeivel

Szülővel / szülőkkel

Testvérrel / testvéreivel

Egyéb: nagyszülő, lakótárs

5,20%

52,90%

23,50%

63,90%

17,10%

2,90%

1,20%

4. Kivel/kikkel él Ön jelenleg egy háztartásban? (Több választ is 
megjelölhet!) 

5,50%

21,30%

15,20%

26,80%

20,60%

6,50%

4,20%

5. Saját magát is beleszámítva, hányan élnek egy háztartásban?

1 fő

2 fő

3 fő

4 fő

5 fő

6 fő

7 vagy több személy
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Az egy háztartásban élők számáról elmondható, hogy a válaszadók közül a legnagyobb 

arányban 4-en élnek együtt (26,8%), a következő csoport a ketten együtt élők (21,3%), majd az 

öten együtt élő családok (20,6%) következnek, és csak őket követi a három fős családok aránya 

(15,2%). Logikailag tehát a két és három gyermekes családok vannak döntő többségben, bár 

ezt az adatot torzíthatja a szülőknél élő, életkezdő fiatal párok előfordulása. 

 

 
Forrás: saját szerkesztés az Ügyfél-kérdőív 6. kérdésére kapott válaszok alapján 

A 6. kérdésről készült diagram eredményei alátámasztják az előző pontban tett 

következtetéseket, bár a 18 év alattiak számánál szereplő, legtöbbször előforduló érték a 0, ami 

cáfolhatná is az előző feltevést, de inkább arra enged következtetni, hogy sok családban a 

legidősebb gyermek életkora már meghaladta a 18. évet. 

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

36,80%

16,80%

33,20%

11%

1,30%

0,60%
0,30%

6. Ebből hány fő 18 év alatti? 

0 fő

1 fő

2 fő

3 fő

4 fő

5 fő

7 vagy több személy
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A 7. kérdésre adott válaszokból kiderül, hogy a kitöltőknek a Magyarországon jellemző számú 

gyermekük van, azaz legtöbben 2, valamivel kevesebben 3 és még kevesebben 1 gyermeket 

nevelnek. Csak ezt követi a 4 vagy több gyermekes családok száma. 

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A 8. kérdésre adott válaszok alátámasztják a 6. kérdés válaszaiból levont következtetést, mely 

szerint a legtöbb családban a legidősebb gyermek már több mint 18 éves. 

 

 
Forrás: saját szerkesztés az Ügyfél-kérdőív 9. kérdésére kapott válaszok alapján 

8,10%

33,20%

22,60%
8,10%

4,50%

3,90%
8,40%

7,10% 4,20%

9. Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? 

Általános iskola 8. évfolyamnál kevesebb

Általános iskola 8. évfolyama

Szakképzettség érettségi bizonyítvány nélkül

Érettségi bizonyítvány szakképesítés nélkül

Érettségi bizonyítvány szakképesítéssel, képesítő bizonyítvány

Érettségire épülő iskolarendszerben szerzett szakképzettség

Felsőoktatási (felsőfokú) szakképzésben szerzett bizonyítvány

Főiskolai vagy felsőfokú alapképzésben (BA/BsC) szerzett oklevél

Egyetemi vagy felsőfokú mesterképzésben (MA/MsC) vagy osztatlan képzésben szerzett oklevél
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A 9. kérdésre adott válaszokból készült diagramról leolvasható, hogy a kérdőívet kitöltők több 

mint 40%-ának maximum 8 általános iskolai végzettsége van, ami a magyarországi átlagos 

végzettségi szintet erősen alulmúlja. 

 

A 10. kérdés arra vonatkozott, hogy a kitöltők konkrétan milyen szakmai végzettséggel 

rendelkeznek. A válaszokban számtalan szakmai végzettséget adtak meg a kérdőív kitöltői, a 

magyar szakmai végzettségek széles skálájával rendelkeznek. 

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A 11. kérdésre adott válaszok alapján egyértelműen elmondható, hogy a célcsoport tagjai 

jellemzően nem a megyeszékhelyen élnek, hanem a megye egyéb városaiban, községeiben, 

tanyáin. 

 

A 12. kérdésben az egy főre eső jövedelemre kerestük a választ. A kitöltők által adott válaszok 

alapján a minimális érték 15.000,- Ft/ hó, a maximális 300.000,- Ft/hó, a válaszok átlaga pedig 

64.248,- Ft/hó.  
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Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A 13., jövedelemre vonatkozó kérdésnél az 1-es válasz a „mélyen átlag alatti” jövedelmet jelöli, 

melyet a kitöltők több mint 65%-a jelölt meg. Ebből két dologra lehet következtetni. Egyrészt 

tényleg a legszegényebb rétegről van szó, másrészt erre a kérdésre általánosan is jellemző, hogy 

az emberek önmagukat mindig rosszabb kategóriába sorolják, mint amiben valójában vannak, 

és ez torzítja a felmérést. 

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A 14. kérdésre adott válaszokkal a kitöltők azonnal rá is cáfoltak az előző kérdésben adott 

válaszukra, hiszen szemben az ott megadott 65,5%-al itt mindössze a 31,6% nyilatkozta azt, 

hogy „nagyon nehezen élnek meg a jelenlegi jövedelmükből.” Tehát valóban él az ott felvetett 

torzító hatás. 
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Forrás: saját szerkesztés az Ügyfél-kérdőív 15. kérdésére kapott válaszok alapján 

A 15. kérdésre adott válaszokból a családok pénzügyi helyzetét, és azzal kapcsolatos 

félelmeiket lehet megismerni, amely az érintett célcsoport esetében, a válaszok alapján a 

magyarországi átlag családok pénzügyi helyzetét tükrözi, nincs jelentős átlagtól való eltérés. 

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A 16. kérdésre adott válaszokból látszik, hogy a célcsoport tagjainak háztartásában, a legtöbb 

esetben két fő aktív korú személy él.  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos fizetési
hátralékuk van

A lakás/ház megfelelő téli fűtésének hiánya

Váratlan kiadások fedezetének hiánya

Kétnaponta hús, hal, vagy azzal egyenértékű
tápanyag fogyasztásának hiánya

Évi egyhetes, nem otthon töltött üdülés hiánya

Anyagi okból nem rendelkeznek személygépkocsival

Anyagi okból nem rendelkeznek mosógéppel

Anyagi okból nem rendelkeznek színes televízióval

Anyagi okból nem rendelkeznek telefonnal

Egyik sem

36,1%

28,7%

62,9%

6,1%

41,9%

18,1%

1,6%

0,0%

0,0%

4,5%

15. Kérjük, jelölje meg, mely állítások jellemzőek az Önök háztartására 
az alábbiak közül? 
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A 17. kérdésben arra kerestük a választ, hogy az elmúlt időszakban a kitöltők háztartásában 

élők közül, hányan dolgoztak teljes munkaidőben. A válaszok szóródásának aránya tükrözi a 

16. kérdésre adott válaszok eloszlását, tehát a legtöbb esetben 2 fő a válasz. 

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A 18. kérdésre adott válaszokat szemléltető grafikonról leolvasható, hogy a kitöltők között a 

megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos személyek száma minimális. 

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A nemzetiségek eloszlását feltérképező 19. kérdésre adott válaszok alapján látható, hogy a 

döntő többség magyar nemzetiségűnek vallja magát, és a magyar mellett mindössze a roma 

nemzetiség jelenik meg, minimális 3,9%-os aránnyal. 
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Forrás: saját szerkesztés az Ügyfél-kérdőív 20. kérdésére kapott válaszok alapján 

A 20. kérdésre, a vallási felekezethez való tartozásra érdekes válaszok érkeztek. A válaszadók 

86,9% nem tartozik vallási közösséghez, vagy nem kíván válaszolni a kérdésre. Magyarország 

vallási, „felekezeti térképe” jóval magasabb arányt mutat, azaz jóval többen tagjai valamilyen 

vallási felekezetnek. A válaszokból az valószínűsíthető, hogy a válaszadók a kérdést úgy 

értelmezték, gyakorolják-e vallásukat rendszeresen. 

8.1.3. A kutatás további eredményei 

A kérdőív további 36 kérdése: munkaügyi / nemek közötti esélyegyenlőség, sztereotípiák, nők 

helyzete a munkaerőpiacon / család és KarrierPONT-tal való kapcsolat témakörökben 

vizsgálódik. A válaszokból kiderülnek a kutatás további eredményei. 

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

60,60%
9%

26,30%

4,10%

20. Mely vallási közösséghez, felekezethez tartozónak érzi magát? 
Kérjük, írja az "Egyéb:" után!

Nem tartozik vallási közösséghez, felekezethez Ateista

Nem kíván válaszolni Egyéb: református, katolikus
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A 21. kérdésre adott válaszokból készült diagramról leolvasható, hogy a válaszadók mindössze 

5,5%-ának még sosem volt fizetett állása, tehát a döntő többség már dolgozott életében. Ami 

aggasztóbb, hogy 71,6% nyilatkozta, hogy dolgozott már, de jelenleg nincs munkája. 

 

 
Forrás: saját szerkesztés az Ügyfél-kérdőív 22. kérdésére kapott válaszok alapján 

A 22. kérdés kiértékelése során megállapításra került, hogy a kitöltők közel 40%-a 18-20 éves 

kora között lépett a munkaerőpiacra és vállalt először munkát, míg 32,6% 14 és 17 éves kora 

között. 

 

 
Forrás: saját szerkesztés az Ügyfél-kérdőív 22. kérdésére kapott válaszok alapján 

A 23. kérdés válaszaiból megállapítható, hogy a jelenleg munkanélküliek több mint 50%-a az 

elmúlt 3 évben veszítette el a munkahelyét.  

7,40%

32,60%

39,70%

19,40%

0,90%

22. Amennyiben rendelkezik munkatapasztalattal, hány éves korában 
kezdett el rendszeresen dolgozni?  

Még nem volt rendszeresen végzett
munkája

14-17 évesen

18-20 évesen

21-25 évesen

26-34 évesen

7,10%

21%

29%

22,30%

20,60%

23. Melyik évben volt utoljára állása? 

Még nem volt rendszeresen végzett
munkája

Jelenleg is van munkája

2019.

2018.

2017-ben, vagy korábban
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Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A 24. kérdés kiértékelése során megállapítást nyert, hogy a megkérdezettek több mint 50%-a 

több mint 10 év munkatapasztalattal rendelkezik. A 2-10 év közötti tapasztalattal rendelkezők 

további 40%-ot képviselnek, tehát alacsony azok száma, akik 1 év vagy annál kevesebb 

munkatapasztalattal rendelkeznek. 

 

 
Forrás: saját szerkesztés az Ügyfél-kérdőív 25. kérdésére kapott válaszok alapján 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Nem volt még munkaviszonya / a jelenlegi az első munkahelye

Más, jobb állást (munkát) talált

Lejárt a munkaszerződése vagy csak alkalmi munka volt, ami
véget ért

Korábbi munkáltatója megszüntette munkaviszonyát

Saját/családi vállalkozását eladta vagy felszámolta

Gyermek vagy más hozzátartozó gondozása miatt otthagyta a
munkahelyét

Partnere munkája vagy házasság miatt kellett munkahelyet
váltania

Nyugdíjazás

Egészségügyi okok

Nyugdíj előtti álláskeresési segély

Tanulmányok folytatása

6,8%

3,9%
39,4%

13,2%

0,6%

15,5%

2,6%

1,6%

7,1%

1,6%

0,6%

25. Mi miatt szűnt meg a legutóbbi munkaviszonya?
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A 25. kérdésre adott válaszokból kiderül, hogy a munkaviszony megszűnésének oka 

legtöbbször a határozott idejű munkaszerződés lejárta, és a gyermek vagy más hozzátartozó 

gondozása. 

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A 26. kérdésre adott válaszokból készült diagram alapján elmondható, hogy a válaszadók 

53,5%-a alkalmazottként dolgozott utolsó munkahelyén, de a közfoglalkoztatásban dolgozók 

száma is jelentős, a megkérdezettek 28,1%-a. 

 

A 27. kérdés arra vonatkozott, hogy jelenleg mi, illetve korábban mi volt a válaszadó utolsó 

foglalkozása, munkaköre. A válaszokban számtalan munkakört adtak meg a kérdőív kitöltői, a 

FEOR szerinti foglalkozások széles skáláját űzik/űzték. 
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Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A megkérdezettek jelentős többsége keresett munkát az elmúlt két évben, ami egybevág a 21. 

kérdésnél megállapítottakkal. 

 

 
Forrás: saját szerkesztés az Ügyfél-kérdőív 29. kérdésére kapott válaszok alapján 

A 29. kérdésre adott válaszok szerint a munkaügyi központok segítségével alapvetően élnek a 

válaszadók, és e mellett a munkakereséshez használt csatornák között magasabb az elektronikus 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Újsághirdetés útján

Álláskereső portálokon megjelentetett hirdetések útján

Munkáltatók saját honlapjain megjelentetett hirdetések
segítségével

Munkaügyi központ segítségével

Informális csatornákon keresztül

Munkaközvetítőkön / munkaerő kölcsönző cégeken keresztül

Külső szolgáltatók (személyzeti tanácsadók) útján

Nem keresett

Egyéb: ismerősökön keresztül

28,40%

38,10%

17,70%

55,20%

16,50%

0,60%

0,60%

20,40%

0,90%

29. Hogyan keresett munkát az elmúlt időszakban? Több választ is 
megjelölhet. 
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lehetőségek aránya, de az újsághirdetések és kisebb arányban az informális csatornák is 

jellemzőek. 

 

 
Forrás: saját szerkesztés az Ügyfél-kérdőív 30. kérdésére kapott válaszok alapján 

A 30. kérdésre adott válaszok feldolgozása során megállapítást nyert, hogy a munkahelyek el 

nem fogadásának első számú oka, a munkaerő mobilitásának hiánya (27,1%), ami egyébként 

jellemző a teljes magyar társadalomra. A második helyen megjelölt válasz, mi szerint nem 

utasított még vissza felkínált állást (19,7%), pozitív eredményként értelmezhető. További 

vezető indokokként jelölték meg a válaszadók az álláslehetőség visszautasítása tekintetében a 

túlórák magas számát, valamint a túl alacsony bért (18,4-18,4%). 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Még nem utasított vissza felkínált munkalehetőséget

Túl alacsony bért kínáltak

Messze volt a munkahely

Nem volt kire hagyni a gyereke(ke)t

Nem értett ahhoz a feladathoz, nem csinált még olyat sohasem

Nem tetszett a munka (pl. a nem megfelelő körülmények miatt)

Egészségileg megterhelő lett volna

Fizikailag túl nehéz volt

Sokat kellett volna túlóráznia

Az utazást nem tudtam megoldani

19,7%

18,4%

27,1%

11,0%

0,6%

2,6%

9,4%

10,3%

18,4%

0,3%

30. Amennyiben eddigi álláskeresései során volt olyan munkalehetőség, 
amelyet nem tudott, vagy nem akart elvállalni, mi volt ennek az oka? 
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Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A 31. kérdésre adott válaszok arányaiban megfelelnek, és megerősítik a 21. kérdésre adott 

válaszokat, azaz ismételten megállapítható, hogy a válaszadók között jelentős mértékű az 

álláskeresők aránya. 

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A 32. kérdésre adott válaszokból készült diagramról leolvasható, hogy a válaszadóknak csak 

némileg több mint fele gondolja úgy, hogy a nők és férfiak egyaránt alkalmasak bármely 

munkakör betöltésére. Kevés olyan munkakör van Magyarországon, ahol kimondottan csak 

férfiak dolgozhatnak (pl. tűzoltó munkakör), ennek ismeretében esélyegyenlőségi szempontok 

alapján elég elkeserítőek a kapott válaszok. 
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A 33. kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy amennyiben a kitöltő úgy gondolja, hogy vannak 

olyan munkakörök, illetve szakmák, amelyek ellátására a férfiak alkalmasabbak, akkor annak 

fejtse ki magyarázatát. A számtalan válasz mindegyike a fizikai, illetve a nehéz fizikai munkát 

említi olyan munkakörnek, amelyet a férfiak könnyebben ellátnak. 

 

A 34. kérdésben a 33. kérdés ellentétét fogalmaztuk meg. A válaszadók a szociális területet, a 

monoton munkavégzést és a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozásokat jelölték meg 

elsősorban olyan munkakörökként, amelynek ellátására a nők alkalmasabbak.  

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

Arra a kérdésre, hogy a férfiak alkalmasabbak-e vezető pozíció betöltésére szintén közel 50-

50%-os eredményt kaptunk. Annak ismeretében, hogy főként nők töltötték ki a kérdőívet még 

inkább arra következtethetünk, hogy általános nézet hazánkban, hogy a férfiak alkalmasabbak 

lennének a vezető pozíciók betöltésére. Ez is alátámasztja, hogy szükség van a projekt során 

létrejött nőket támogató szolgáltatásokra, szervezetekre. 

 

A 36. kérdésben az előző kérdésre adott válasz indoklását kértük. Nagyon sok különböző, 

szubjektív válasz érkezett, melyből nehéz komolyabb következtetést levonni. 
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Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A 37. kérdésre adott válaszok alapján is az valószínűsíthető, hogy egyelőre korántsem valósult 

meg Magyarországon a nők és férfiak esélyegyenlősége a munkaerőpiacon, ezért a nők számára 

támogatásra van szükség. 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A 38. kérdésre adott válaszok némileg rácáfolnak az előzőekre, hiszen döntő többségben nők 

töltötték ki a kérdőíveket, mégis úgy nyilatkoztak 87,1%-ban, hogy nem érte még őket 

hátrányos megkülönböztetés, ami jóval kedvezőbb képet mutat, mint az előző három kérdésre 

adott válaszok. Tehát a nők és férfiak között ténylegesen fennálló esélyegyenlőtlenség mértéke 

a gyakorlat szerint alacsonyabb, mint azt a „fejekben” lévő sztereotípia diktálja. 

 

A 39. kérdés arra vonatkozott, hogy ha az előző kérdésre „igen” választ adott a kitöltő, akkor 

mi lehetett ennek az oka, és miben nyilvánult ez meg. A válaszadók döntő többsége két okot 
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említ, elsőként azt, hogy kisgyermeket nevel, második helyen pedig a roma származást jelölik 

meg mint a hátrányos megkülönböztetés okát. 

 

 
Forrás: saját szerkesztés az Ügyfél-kérdőív 40. kérdésére kapott válaszok alapján 

A válaszadók gyermekvállalási terveit az országos átlagnak megfelelő tényezők befolyásolják, 

döntően az anyagi biztonság, a stabil párkapcsolat, és a biztos lakóhely. Negyedik helyre 

rangsorolták a biztos munkahelyet, ami szintén az anyagi biztonságot szolgálja. 

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Stabil párkapcsolat

Biztos munkahely

Anyagi biztonság

Biztos lakhely

Korábbi kedvező/kedvezőtlen tapasztalat

Családbarát szülészetek

Várandósság és gyermekgondozás alatti megfelelő juttatások

A kisgyermekek napközbeni elhelyezését biztosító
szolgáltatások, intézmények elérhetősége

Megfelelő munkaerő-piaci lehetőségek a visszatérni kívánó
édesanyák részére

Egyéb: egészségi állapot

55,20%

38,70%

84,20%

52,60%

2,30%

6,10%

12,90%

15,50%

18,10%

1,90%

40. Milyen tényezők befolyásolják / befolyásolták gyermekvállalási 
terveit? Több választ is megjelölhet. 
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A 41. kérdés erősen megosztó volt. A válaszadók egyik fele szerint a gyermekvállalás és a 

karrier a nők életében egyáltalán nem összeegyeztető, ellenben 40%-uk szerint teljes 

mértékben. Az aktív korú nők egyik fele tehát összeegyeztethetetlennek tartja a 

gyermekvállalást és a karrierépítést, tehát ők a tipikus célcsoportját képezik a projektnek és 

támogatásra szorulnak. Rájuk a projekt megvalósítása pozitív hatással van. 

 

 
Forrás: saját szerkesztés az Ügyfél-kérdőív 42. kérdésére kapott válaszok alapján 

A 42. kérdésre adott válaszok egyértelműen mutatják, hogy a válaszadók szerint a 

kisgyermekes anyák mindegyike számos akadályba ütközik a munkavállalásban. Legyen szó a 

gyermekek napközbeni, vagy betegség esetén történő elhelyezéséről, vagy a munkáltatók 

diszkriminatív elbánásáról velük szemben. A probléma megoldását, kezelését segíti elő a 

projekt, tehát társadalmilag pozitív hatással bír. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kezdetben nem szeretné magára hagyni gyermekét a
teljes munkaidő időtartamára, azonban kevés a

részmunkaidős / atipikus foglalkoztatási lehetőség

Kisgyermekes anyaként diszkrimináció érheti már az
álláskeresés során

Problémát jelenthet a kisgyermek napközbeni
elhelyezése a mindennapokban

Problémát jelenthet a kisgyermek napközbeni
elhelyezése, amennyiben megbetegszik

Nem elég rugalmasak a munkaadók

Egyéb

84,20%

32,60%

38,10%

60,00%

49,00%

1,90%

42. Milyen tényezők akadályozhatnak egy kisgyermekes anyát / Önt 
milyen tényezők akadályozzák a munkavállalásban? Több választ is 

megjelölhet. 
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Forrás: saját szerkesztés az Ügyfél-kérdőív 43. kérdésére kapott válaszok alapján 

A 43. kérdésre adott válaszok feldolgozása alapján megállapítható, hogy a kisgyermekes szülők 

munkavállalását nagyban elősegítené az olyan atipikus foglalkoztatási forma, mint a 

részmunkaidős foglalkoztatás, a távmunka, vagy a rugalmas munkaidő alkalmazása. A 

koronavírus járvány egyik pozitív velejárója a „home office” elterjedése, ami a jövőben 

megoldást kínálhat a kisgyermekes szülők számára is. 

 

 
Forrás: saját szerkesztés az Ügyfél-kérdőív 44. kérdésére kapott válaszok alapján 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Részmunkaidős foglalkoztatás
Rugalmas munkaidő

Távmunka
Munkaerő-kölcsönzés

Egyszerűsített / alkalmi foglalkoztatás
Ösztöndíjas foglalkoztatás

Megbízási jogviszony
Közmunka, közhasznú- és közcélú munkavégzés

Több munkáltató által létesített munkaviszony
Osztott munka (jobshare)

Egyik sem

51,00%
68,70%

32,90%
4,20%

20,60%
3,90%

13,20%
19,00%

5,20%
4,50%

0,60%

43. Ön szerint mely atipikus foglalkoztatási formák segítenék a 
kisgyermekes szülők újbóli munkavállalását? Több választ is 

megjelölhet. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Egyéni tanácsadás

Csoportfoglalkozás

Képzés / tréning

A család és a munka összeegyeztetését segítő szolgáltatások

Munkakeresést, munkahelyváltást segítő egyéb szolgáltatások

Mentori szolgáltatás

Coaching

Workshop / előadás / klub

Mediáció

78,10%

3,90%

93,90%

18,40%

2,90%

69,70%

0,30%

4,20%

0,30%

44. A Család és KarrierPONT mely szolgáltatását/szolgáltatásait vette 
Ön igénybe? (Több választ is megjelölhet.) 
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A 44. kérdés válaszaiból készült diagramról leolvasható, hogy a válaszadók igénybe vették a 

Család és KarrierPONT szolgáltatásait, azok közül is legtöbben a képzést/tréninget, egyéni 

tanácsadást és a mentori szolgáltatást. 

 

 
Forrás: saját szerkesztés az Ügyfél-kérdőív 45. kérdésére kapott válaszok alapján 

Az igénybe vett egyéni tanácsadás témája legtöbb esetben a munkaerőpiaci tanácsadás volt, 

valamint a szociális tanácsadás.  

 

 
Forrás: saját szerkesztés az Ügyfél-kérdőív 46. kérdésére kapott válaszok alapján 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Munkaerőpiaci tanácsadás

Jogi tanácsadás

Szociális tanácsadás

Mentálhigiénés tanácsadás

Életvezetési tanácsadás

Önismereti tanácsadás

Konfliktuskezelési tanácsadás

Nem vettem igénybe egyéni tanácsadást

72,90%

6,10%

28,40%

11,60%

3,20%

1%

1,30%

19,30%

45. Amennyiben egyéni tanácsadást vett igénybe, mi volt annak 
témája, típusa? Több választ is megjelölhet. 
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A kérdőíveket kitöltő ügyfeleink többsége (94,2%) nem vett részt csoportfoglalkozáson. Az 

igénybe vett csoportos foglalkozások témája legtöbbször az „Elhelyezkedést segítő / 

Álláskeresési technikák csoportfoglalkozás” volt. 

 

 
Forrás: saját szerkesztés az Ügyfél-kérdőív 47. kérdésére kapott válaszok alapján 

A kérdőíveket kitöltők közül csak 0,6% jelölte meg azt a választ, hogy nem vett részt 

képzésen/tréningen/workshopon. A válaszadók legtöbbje, 31,3%-a „A munka és a magánélet 

összehangolása”, míg 17,7%-a az „Asszertív kommunikációs tréning”, 16,8%-a pedig a 

„Munkaerő-piaci reintegráció” megnevezésű képzésen vett részt. 

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Munka és magánélet összehangolása
Munkaerő-piaci reintegráció

Munkahelyi hatékonyság fejlesztése
Konfliktuskezelési technikák

Alternatív konfliktuskezelés a gyakorlatban
Önismereti tréning

Asszertív kommunikációs tréning
Társadalmi partnerképzés

Munkáltatók képzése
Nem vettem részt képzésen/tréningen/workshopon

31,3%
16,8%

11,0%
11,3%

0,6%
5,5%

17,7%
4,8%
4,8%

0,6%

47. Amennyiben képzésen/tréningen/workshopon vett részt, mi volt 
annak témája? Több választ is megjelölhet. 
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A 48. kérdés arra vonatkozott, hogy a kérdőív kitöltője az általa a Család és KarrierPONT-ban 

igénybe vett szolgáltatást, vagy szolgáltatásokat mennyire találta hasznosíthatónak az 

álláskeresés során, illetve a munkaerőpiacon. Ezt 1-től 5-ig terjedő skálán értékelték a 

válaszadók, ahol az 1 jelentése, hogy egyáltalán nem hasznos, míg az 5-ös nagyon hasznosat, a 

két szám közötti értékek pedig az átmenetet jelentik a skálán. A kérdésre adott válaszok alapján 

elmondható, hogy a szolgáltatást igénybe vevők több mint 93%-a nagyon hasznosnak találja a 

szolgáltatásokat az álláskeresés során, a munka világában, ami a Család és KarrierPONT 

eredményes működésére utal. 

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A csoportosan igénybe vehető szolgáltatásokat igénybe vevő válaszadók döntő többsége, 

78,7%-a szerint a saját példáját is megoszthatta a csoporttal a szolgáltatás során, ami 

hasznosnak bizonyult számára. 
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Forrás: saját szerkesztés az Ügyfél-kérdőív 50. kérdésére kapott válaszok alapján 

Az 50. kérdésre adott válaszokból készült diagram alapján elmondható, hogy a résztvevők 

pozitívan értékelték a szolgáltatásokat, új ismereteket, tapasztalatot, gyakorlatban használható 

ismereteket szereztek, és ezek után a jövőben tovább bővítenék tudásukat. 

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

Az 51. kérdés alapján a résztvevők döntő többsége szívesen részt venne hasonló programokban. 

Ebből az előző kérdésnél leírt következtetésre juthatunk, hogy a résztvevők pozitívan értékelték 

a szolgáltatásokat, programokat. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Nagyon sok új ismeretet, tapasztalatot szerzett

Minden új volt az Ön számára

A gyakorlatban használható ismeretekre tett szert

Az elhangzottak kapcsán sok régi ismeret jutott az eszébe

Szívesen bővítené még a tudását

Semmi újat nem hallott

38,10%

6,50%

29,40%

18,40%

34,80%

0,30%

50. Az alábbiak közül hogyan jellemezné az Ön által igénybe vett 
szolgáltatás(ok) során tapasztaltakat? Több választ is megjelölhet. 
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Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

Arra a kérdésre, hogy milyen területtel kapcsolatos ismeretanyag, képzés érdekelné a jövőben 

a válaszok szóródása magas fokú, tehát megállapítható, hogy igazából minden új ismeretre 

nyitottak a válaszadók a jövőre nézve. 

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

Az 53. kérdésre adott válaszok alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a résztvevők 

hasznosítható ismereteket sajátítottak el a Család és KarrierPONT-nak köszönhetően. A 

válaszadóknak több mint fele egyelőre nem ismer olyan munkáltatót, ahol a megszerzett tudást 

hasznosíthatnák (37,4% nem ismer, 18,1% „Nem tudja”). Közel 40% azonban néhány 

munkáltatót ismer. A KarrierPONT számára ezért feladat lehet a jövőben a munkavállalók és 

munkáltatók közötti közvetítés, hogy megtalálja egymást a munkaerőpiaci kereslet és kínálat. 

Mind több és több munkáltatót szükséges bevonni ebbe a szolgáltatásba. 
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Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

Az 54. kérdésre adott válaszok is alátámasztják, hogy van még feladat a KarrierPONT számára, 

hiszen a válaszadók több mint 67%-a tervezi, hogy a jövőben visszamegy dolgozni vagy 

munkahelyet változtat, amelyben aktív szerepet tud vállalni a szervezet. 

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A kérdőívet kitöltők 90%-a szeretne rendszeres tájékoztatást kapni a helyi / megyei 

továbbképzési és munkalehetőségekről, amit természetesen mint a programban résztvevő, meg 

is fog kapni a projektgazda szervezettől, aki az értesítendő, tájékoztatandó személyek körét, 

adatbázisát folyamatosan bővíti, így mind nagyobb közvetítő szerepet tölt be a 

munkaerőpiacon. 
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Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A kérdőívet kitöltők 92,3%-a szeretne a jövőben kapcsolatot tartani a Család és KarrierPONT 

szakembereivel, ami szintén az elégedettségüket mutatja, illetve a jövőre nézve további 

fejlődési lehetőséget ígér a szolgáltatások igénybevétele segítségével. 

8.2. Munkáltatói partnerek 

A munkáltatók mint reprezentatív minta jelennek meg vizsgálatunkban, amely minta alapján 

részben a közvetlen, részben pedig a közvetett hatásaira következtethetünk a projektnek. 

8.2.1. A kutatás módszertani bemutatása 

A projektmegvalósítás hatásainak vizsgálati módszertana a közvetetten érintett reprezentatív 

mintaként szolgáló munkáltatók esetében: 

A munkáltatókat egy kérdőív kitöltésére kértük fel, „Kérdőív a Család és KarrierPONT-tal 

együttműködő munkáltatók képviselői részére - Hajdú-Bihar megye” elnevezéssel. A kérdőív 

megtekinthető a 2. számú mellékletben. 

A kérdőív elején a kitöltők tájékoztatást kaptak arról, hogy a kérdőív az EFOP-1.2.9-17 „Nők 

a családban és a munkahelyen” című pályázat keretében a projekt eredményességét vizsgáló 

hatástanulmányhoz végzendő kutatás része, illetve, hogy a felmérés célja szolgáltatások 

hatékonyságának mérése, eredményességük fejlesztése, hatékonyságuk fokozása. A kérdőív 

kitöltése önkéntes alapú volt. A kapott adatok kizárólag összesítve kerültek kezelésre, tárolásra, 

így a válaszadó semmilyen módon nem azonosítható. 

Az ilyen módon beérkező adatok alapján, a válaszok összesítésével és a következő két 

fejezetben történő kiértékelésével következtethetünk, a projekt eredményességére, hatásaira. 
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8.2.2. A kutatásban résztvevők főbb jellemzői 

A kérdőív első 8 kérdésére adott válaszokból kiderülnek a kutatásban résztvevők főbb 

jellemzői. A kérdőív kitöltése önkéntes alapú volt, a kutatásban résztvevő munkáltatók nem 

voltak kötelezve annak kitöltésére, valamint a kérdőívek kiküldése 2020-ban valósult meg, 

amikor a vállalkozások döntően a koronavírus okozta gazdasági visszaesés ellensúlyozására 

koncentráltak. Mindez azt eredményezte, hogy összesen 7 munkáltató töltötte ki a kérdőívet, és 

ez a szám nem megfelelő reprezentatív minta, ezért komolyabb következtetések nem vonhatóak 

le az eredményekből, ugyanakkor még is megpróbálunk egy torzításmentes elemzést végezni a 

bejött válaszokból. 

 

 

Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

Az 1. kérdés válaszaiból a válaszadó munkáltatók képviselőinek nemek szerinti arányát 

láthatjuk, amelyből kiderül, hogy döntő többségük nő. 
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Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A 2. kérdésre adott válaszok kiértékeléséből kiderül, hogy legtöbb esetben valamilyen vezető 

tisztséget betöltő személy töltötte ki a kérdőíveket, ami a felmérés szempontjából tökéletes, 

hiszen a vezetők rendelkeznek a megfelelő releváns információkkal. 

 

 

Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A 3. kérdésre adott válaszok már némileg utalnak a cégméretre is. Ez alapján a diagramról 

leolvasható, hogy a kitöltők 42,9%-a mikrovállalkozás, 14,3% kisvállalkozás, 28,6%-uk 

középvállalkozás, valamint 14,3%, azaz egy kitöltő meglehetősen nagy létszámú 

nagyvállalkozás, vagy intézmény nevében nyilatkozott. 
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Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A gazdálkodási formát tekintve a válaszadók döntő többsége valamilyen gazdasági társaság, és 

a legmagasabb számban a Kft-k képviseltetik magukat. 

 

 

Forrás: saját szerkesztés a Munkáltatói-kérdőív 5. kérdésére kapott válaszok alapján 

Az 5. kérdésre adott válaszok alapján elmondható, hogy a kérdőívet kitöltő 7 munkáltató közül 

egy pénzügyi, biztosítási, valamint oktatási tevékenységet egyaránt folytat, míg a többi 

válaszadó csak egy-egy területet jelölt meg. Megjelenik még tevékenységi körként az egyéb 

szolgáltatás, a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás, és a mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, halászat, míg kiemelkedő a humán egészségügyi, szociális tevékenység, 

amelyet a kérdőívet kitöltő munkáltatók közül 3 is folytat, amely a válaszadók 42,9%-át jelenti. 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

Pénzügyi, biztosítási tevékenység

Oktatás

Humán-egészségügyi, szociális ellátás

Egyéb szolgáltatás

14,3%

14,3%

14,3%

14,3%

42,9%

14,3%

5.  Milyen területen / területeken tevékenykednek (TEÁOR08)? 
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A 6. kérdésre, mely szerint mely településen található a válaszadók székhelye, vagy Hajdú-

Bihar megyei telephelyei, a legtöbb válasz Hajdúböszörményre érkezett. 

 

A 7. kérdés alapján, amely a jelenlegi foglalkoztatottak munkaerőcsoport szerinti összetételére 

kérdez rá, elmondható, hogy a válaszadó munkáltatóknál foglalkoztatottak közül, nagy 

számban vannak betanított munkások, szakmunkások és fizikai munkások, ill. más válaszadók 

szerint, azaz más foglalkoztatóknál pedig a speciális végzettséget igénylő szellemi dolgozók 

száma magas. Az irodai adminisztratív dolgozók és a vezetők aránya átlagosnak mondható a 

válaszadó munkáltatóknál. 

 

A 8. kérdés a foglalkoztatottak között a nők arányára kérdez rá. A válaszokból arra a 

következtetésre jutottunk, hogy a döntően nőket foglalkoztató munkáltatók aránya magas a 

kérdőívet kitöltők között. 

8.2.3. A kutatás eredményeinek ismertetése 

A további 31 kérdésre adott válaszok részletes vizsgálatából derülnek ki a kutatás konkrét 

eredményei. 

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A 9. kérdésre adott válaszok kiértékelése alapján, a válaszadó munkáltatók közel 60%-ánál 

jelenleg nincsenek betöltetlen munkakörök. 
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A 10. kérdés a 9. kérdéshez kapcsolódik, és a válaszokból kiderül, hogy a fenti betöltetlen 

munkakörök a válaszadó munkáltatóknál a következők: tanácsadó, kádas, kötöző, és gondozó. 

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A 11. kérdésre mindössze három válasz érkezett, ráadásul három különböző, így sajnos 

messzemenő következtetéseket nem lehet levonni a válaszokból, amelyek döntően a fenti 

munkaköröket általánosan betöltő nemeket tükrözik. 

 

A 12. kérdésre, amely a 11. kérdéshez kapcsolódik, annak indoklását tartalmazza, szintén 

három válasz érkezett. A válaszok tükrözik a 11. kérésre adott válaszokat: egyikük szerint nincs 

jelentősége a betöltendő munkakör szempontjából a nemi hovatartozásnak, egy másik 

válaszadó nehéz fizikai munkát említ, ami férfi munkavállalót feltételez, a harmadik válaszadó 

pedig azért foglalkoztatna női dolgozót, mert tapasztalata szerint az adott munkakörben 

megbízható, jó munkaerő a női alkalmazott. 
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Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A 13. kérdésre adott válaszok alapján megállapítható, hogy a munkáltatók számára a munkaerő 

kiválasztásában leginkább az általános munkaerőhiány, valamint a megfelelően képzett és 

motivált munkaerő hiánya okozza a legtöbb gondot. 

 

A 14. kérdés arra irányult, hogy a munkáltatók általában milyen fő szempontok szerint 

választják ki új munkavállalóikat. A válaszadók szabadon válaszolhattak és összességében azt 

az eredményt kaptuk, hogy a megfelelő szakmai végzettség és az ehhez párosuló szakmai 

gyakorlat a legfontosabb számukra az új munkavállaló kiválasztásakor. 
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Forrás: saját szerkesztés a Munkáltatói-kérdőív 15. kérdésére kapott válaszok alapján 

A 15. kérdésre adott válaszok alapján a munkáltatók döntően a megfelelő szaktudás, tapasztalat, 

valamint személyiségük alapján választják ki leendő munkavállalójukat. 

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A 16. kérdés válaszai alapján megállapítható, hogy a speciális végzettséget igénylő szellemi 

munkakörű dolgozók és a szakmunkás, fizikai dolgozók felvétele a legnehezebb feladat. Ez a 

megállapítás egybeesik az országos munkaerőpiaci helyzettel, azzal, hogy a munkaerőhiány a 

szakmunkás szférában és a speciális végzettséget igénylő területeken a legmagasabb. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pályakezdő férfit

Pályakezdő nőt

Gyermektelen férfit

Gyermektelen nőt, aki szülőképes korú

Olyan férfit, akinek kisgyermeke(i) van(nak)

Kisgyermekes nőt

Gyermektelen nőt, aki már nincs szülőképes korban

50 év feletti férfit

50 év feletti nőt

Leendő munkavállalóinkat a megfelelő szaktudás, tapasztalat,
valamint személyiségük alapján választjuk ki.

14,30%

14,30%

0%

0%

14,30%

14,30%

14,30%

0%

14,30%

100%

15. Milyen paraméterekkel rendelkező munkavállalót alkalmazna 
szívesebben az Önök szervezete az alábbiak közül? Több választ is 

megjelölhet. 
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A 17. kérdés, arra irányul, hogy a válaszadó munkáltatók számára, melyek az ismert atipikus 

foglalkoztatási formák. A legtöbben válaszukban szerepeltetik a távmunkát, a részmunkaidőt 

és a koronavírus járvány kapcsán kényszerűen elterjedt, de annál népszerűbb home-office 

foglalkoztatást. Mindhárom foglalkoztatási forma megfelelő lehetne gyermekét nevelő nő 

számára. 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A 18. kérdésre adott válaszokból készült diagramról leolvasható, hogy a 17. kérdésre adott 

válaszokban leírtak ellenére, hiába ismernek számos atipikus foglalkoztatási formát a 

munkáltatók, a saját cégüknél jórészt teljes munkaidős foglalkoztatás működik, illetve némely 

tevékenységet kiszervezve, vállalkozói szerződés keretében foglalkoztatnak alvállalkozókat. 

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A 19. kérdésre adott válaszokban, a munkáltatóknál alkalmazott atipikus foglalkoztatási formák 

közül legmagasabb százalékban a részmunkaidős foglalkoztatás jelenik meg.  
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Forrás: saját szerkesztés a Munkáltatói-kérdőív 20. kérdésére kapott válaszok alapján 

A jövőben alkalmazni kívánt atipikus foglalkoztatási formák közül, szintén a részmunkaidős 

foglalkoztatást választanák legtöbben a válaszadó munkáltatók közül, de itt már megjelenik jó 

néhány egyéb atipikus foglalkoztatási forma is, mint pl. a rugalmas munkaidő, vagy az 

egyszerűsített foglalkoztatás. Sajnálatos viszont, hogy 28,6% egyik atipikus foglalkoztatási 

formát sem alkalmazná szívesen a jövőben. 

 

 
Forrás: saját szerkesztés a Munkáltatói-kérdőív 21. kérdésére kapott válaszok alapján 

A válaszadó munkáltatók tapasztalata az atipikus foglalkoztatási formákkal kapcsolatban az, 

hogy annak elterjedéséhez szemléletváltásra van szükség mind munkaadói, mind munkavállalói 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Részmunkaidős foglalkoztatás
Rugalmas munkaidő

Távmunka
Munkaerő-kölcsönzés

Egyszerűsített és alkalmi foglalkoztatás
Diákok foglalkoztatása

Ösztöndíjas foglalkoztatás
Megbízási jogviszony

Közmunka, közhasznú- és közcélú munkavégzés
Több munkáltató által létesített munkaviszony

Osztott munka (jobshare)
Egyiket sem

57,10%
28,60%

0%
14,30%

28,60%
0%
0%

14,30%
28,60%

0%
0%

28,60%

20. Milyen atipikus foglalkoztatási formákat alkalmaznának szívesen a 
jövőben? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Nem ismerem az atipikus foglalkoztatási módokat és nem is
kívánok velük érdemben foglalkozni.

Vannak olyan tevékenységek szervezetünknél, melyek nem
igénylik a munkahelyen való tartózkodást.

Az atipikus munkavégzés elterjedéséhez mind munkaadói, mind
munkavállalói oldalon szükség lenne szemléletváltásra.

A vezetők/döntéshozók alapvetően jobban elfogadják a
hagyományos foglalkoztatási modellt, mint az atipikus…

A munka értékét a teljesítmény határozza meg, nem a
munkahelyen töltött idő hossza.

Egyéb: A bentlakásos szociális ellátásban nagyon kevés az
otthonról végezhető tevékenység.

14,3%

14,3%

42,9%

42,9%

28,6%

14,3%

21. Mi a tapasztalata az atipikus foglalkoztatási formákkal 
kapcsolatosan? Több választ is megjelölhet.
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oldalon. Valamint szintén egyetértenek abban, hogy a vezetők/döntéshozók jelenleg jobban 

elfogadják a hagyományos foglalkoztatási formákat. A szemléletváltáshoz, az atipikus 

foglalkoztatás megvalósulásához nagyfokú bizalom szükséges a munkaadó és a munkavállaló 

viszonyában (távmunka, home-office), amelynek kiépülése jelenleg csak a hagyományos 

foglalkoztatási formában történik meg, de a koronavírus válság rákényszerítheti a 

munkaerőpiaci szereplőket a gyorsabb átállásra. 

 

 
Forrás: saját szerkesztés a Munkáltatói-kérdőív 22. kérdésére kapott válaszok alapján 

A 22. kérdésre adott válaszokból készült diagramon azt láthatjuk, hogy a válaszadó szervezetek 

leginkább informális csatornákon keresztül vagy álláskereső portálokon hirdetnek, és a 

munkaügyi központ segítségét veszik igénybe, amennyiben új munkaerőt kívánnak felvenni. A 

megadott válaszokból az is valószínűsíthető, hogy a szervezetek nyitottak a külső segítség 

igénybevételére, így van jogosultsága a projekt eredményeként létrejött szolgáltatásoknak. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Újsághirdetés útján

Álláskereső portálokon megjelentetett hirdetések útján

Saját honlapunkon / karrier oldalunkon megjelentetett…

Munkaügyi központ segítségével

Informális csatornákon keresztül

Munkaközvetítőkön keresztül

Munkaerő kölcsönző cégeken keresztül

14,30%

42,90%

28,60%

42,90%

71,40%

14,30%

14,30%

22. Munkaerőigényüket jellemzően milyen forrásokból elégítik ki, azaz 
milyen eszközökkel, csatornákon keresztül történik az álláskeresők 

megkeresése? Több választ is megjelölhet. 
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Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A válaszadó munkáltatók többsége, 71,4%-a szerint a nők és férfiak egyformán alkalmasak 

bármely munkakör betöltésére, ugyanakkor 28,6%-uk szerint ez nem igaz, ami az elvárthoz, az 

esélyegyenlőséghez képest magas értéknek mondható. 

 

A 24. kérdésben az előző kérdésre adott „nem” válaszra keressük az indokot. A „nem” választ 

adók indokként a nehéz fizikai munkát említik, amit fizikailag nem tudnak vagy nem akarnak 

nők ellátni, néhány kivételtől eltekintve. 

 

A 25. kérdésben az előző kérdésben megfogalmazottak ellentétére kérdez rá a kérdőív, azaz 

arra, hogy vannak-e olyan munkakörök, amire nők alkalmasabbak. Egyetlen válasz érkezett, a 

válaszadó a monoton munkát említi, hogy véleménye szerint a nők erre a típusú munkára 

alkalmasabbak. Érdekes, hogy olyan tipikusan nők által betöltött foglalkozások nem merültek 

fel a válaszadókban, mint pl., az óvónő. 
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Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A 26. kérdésre adott válaszok a magyar átlag véleménytől pozitív irányban térnek el, ugyanis a 

válaszadó munkaadók mindegyike szerint a nők ugyanannyira alkalmasak vezető pozíciók 

betöltésére, mint a férfiak. 

 

A 27. kérdés az előző válasz indokát próbálja feltárni. A válaszadók szerint nem a nemi 

hovatartozás határozza meg a vezetői hatékonyságot, hanem az egyéni képességek. Több 

válaszadó még tovább megy, és szerintük a nők jobb vezetők, mint a férfiak. Meg kell 

jegyeznünk ugyanakkor, hogy 7 válaszadóból 6 nő volt, ami némileg torzítja a véleményt. 

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A 28. kérdésre adott válaszok alapján elmondható, hogy a kérdőívet kitöltő munkáltatók szerint, 

ma Magyarországon nem valósul meg a nők és a férfiak esélyegyenlősége a munkaerőpiacon. 
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A 29. kérdésben az előző kérdésre adott válaszok indokát kerestük. Összefoglalóan azt lehet 

mondani, hogy a válaszadók élet- és munkatapasztalatai alapján megfogalmazott szubjektív 

véleménye, indokolja a fenti választ, ami megegyezik a magyarországi általános véleménnyel. 

 

A kérdőív 30. kérdésénél a válaszadók egy képet látnak (lásd. 2. számú melléklet), amelyet 

véleményezniük kell. A válaszadók véleményét legjobban az egyik válaszadó véleményének 

pontos idézésével lehet kifejezni: „kifejezően mutatja a nők sokrétű feladatait, akadályokat, a 

többrétű társadalmi szerepvállalás nehézségeit.” 

 

A 31. kérdésben arra kerestük a választ, hogy milyen tényezők, intézkedések segítenék a nőkkel 

és a munka világával kapcsolatos sztereotípiák lebontását. A válaszadók szerint egyrészt 

jogszabályi szabályozással lenne javítható a helyzet, másrészt minél több példamutatással 

kellene elöl járni, ami a társadalmi szemléletet módosítaná. 

 

A 32. kérdésben arra kerestük a választ, hogy milyen tényezők, intézkedések segítenék elő a 

nemek esélyegyenlőségét a munkaerőpiacon. A válaszadók ismét a jogszabályi háttér változását 

említik, valamint az atipikus foglakoztatás és a napközbeni gyermek/idős felügyelet megoldását 

állami szinten. 

 

A 33. kérdésben a kérdőívet kitöltő munkáltatók saját szervezetére vonatkoztatva közelítettük 

meg a kérdést, azaz arra voltunk kíváncsiak, hogy a mik azok a tényezők, változtatások, 

amelyek elősegítenék, hogy több női munkavállalót alkalmazzanak. Bár csak öt értékelhető 

választ kaptunk, még így is nagy a szóródás, azaz szélsőségesek a válaszok. Van, akinél jelenleg 

is csak nők, és van, akinél csak férfiak dolgoznak, illetve arra „hivatkoznak”, hogy a náluk lévő 

munkakörök nem alkalmasak nők foglalkoztatására. 

 

A 34. kérdés arra vonatkozott, mik azok a tényezők, változtatások, amelyek elősegítenék azt, 

hogy a válaszadó munkáltatók több kisgyermekes anyát foglalkoztassanak. A hat válaszból egy 

válaszadó fogalmaz meg konkrét tényezőt, a rugalmas munkaidő beosztást látja megoldásnak. 
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Forrás: saját szerkesztés a Munkáltatói-kérdőív 35. kérdésére kapott válaszok alapján 

A 35. kérdésre adott válaszok alapján, a fenti diagramról leolvasható, hogy válaszadó 

szervezetek döntő többsége a Család és KarrierPONT valamilyen csatornán történő 

megkeresése alapján kerültek kapcsolatba a szervezettel. 14,3%-uk pedig más szervezet által 

szervezett rendezvényen vette fel a kapcsolatot a Család és KarrierPONT-tal. 

A 36. kérdés - amely arra vonatkozott, hogy amennyiben a munkáltató kezdeményezte a 

kapcsolatfelvételt, mi volt annak motivációja – nem releváns, mivel minden esetben a Család 

és KarrierPONT volt a kezdeményező fél, vagy valamilyen rendezvényen történt a 

kapcsolatfelvétel. 

 
Forrás: saját szerkesztés a Munkáltatói-kérdőív 37. kérdésére kapott válaszok alapján 

42,90%

28,60%

14,30%

14,30%

35. Hogyan kerültek kapcsolatba a Család és KarrierPONT-tal? 

A Család és KarrierPONT munkatársa keresett meg
minket telefonon

A Család és KarrierPONT munkatársa keresett meg
minket e-mailben

A Család és KarrierPONT által szervezett rendezvényen
történt a kapcsolatfelvétel

Más szervezet által szervezett rendezvényen történt a
kapcsolatfelvétel

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Tájékoztatás nyújtása a Családbarát munkahely cím
feltételeiről

Atipikus foglalkoztatási formák bemutatása

Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információk nyújtása

Helyi foglalkozatási tanácsadás

Érzékenyítés

Képzés

14,30%

71,40%

28,60%

14,30%

57,10%

28,10%

37. A Család és KarrierPONT mely szolgáltatását/szolgáltatásait vették 
igénybe? Több választ is megjelölhet. 
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A 37. kérdésekre adott válaszok alapján a munkáltatók leginkább atipikus foglalkoztatási 

formák bemutatása és érzékenyítés céljából vették igénybe a szolgáltatásokat. 

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A válaszadó munkáltatók döntő többsége maximálisan elégedett volt a Család és KarrierPONT 

által nyújtott szolgáltatások színvonalával, amelyet azóta is folyamatosan fejleszt, javít a 

szervezet. 

 

 
Forrás: kérdőívre adott válaszok – docs.google által automatikusan szerkesztett ábra 

A 39. kérdésre adott válaszok alapján a válaszadó szervezetek 100%-a részben vagy teljes 

mértékben elérte eredeti célját, amely motiválta a Család és KarrierPONT-tal történő 

kapcsolatfelvételt, együttműködést. Ez alapján elmondható, hogy a projekt által elért hatás 

megfelelő, kielégítő volt a közvetetten érintett szervezetek számára. 
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A 40. kérés arra vonatkozott, hogy milyen szolgáltatásokkal lenne érdemes bővíteni a Család 

és KarrierPONT tevékenységét a nők munkaerőpiaci esélyegyenlőségének elősegítése 

érdekében. Mindössze egy értékelhető válasz érkezett, amely szerint a társadalmi 

szemléletformálás lenne célravezető, olyan rendezvények, fórumok keretében, amelyen a nők 

mint férfias szakmában is jelen lévő munkavállalók, vagy aktív családi élet mellett is sikeres 

munkaerőpiaci szereplők szerepelnek. 

  



101 
  

9. Összegzés, javaslatok 

A projekt megvalósításának helyszíne Hajdú-Bihar megye, azon belül elsődlegesen 

Hajdúböszörmény, valamint Debrecen és Balmazújváros volt. 

 

A projektgazda konzorciumi együttműködési megállapodás alapján a Magyar Vöröskereszt 

Hajdú-Bihar Megyei Szervezete és a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal mint 

államháztartási szervezet. 

 

A projekt elsődleges célja volt, hogy javítson a nők munkaerőpiaci helyzetén, elősegítve ezzel 

a nemek közötti esélyegyenlőség biztosítását, a családok biztosabb megélhetését, a gazdaság 

stabilitását, fejlődését, valamint hozzájáruljon a népesség folyamatos csökkenésének 

mérsékléséhez.  

Ennek érdekében kiemelt célnak tekintettük a kisgyermekes anyák munkaerőpiacra történő 

visszatérésének elősegítését a keresleti és kínálati oldalon egyaránt, amelyhez elengedhetetlen 

a munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása.  

A részcélok között szerepelt a hazánkban szektoronként eltérő módon jelenlévő, relatív 

munkaerőhiány csökkentése, valamint a célcsoport figyelmének felhívása a családi élettel 

könnyebben összeegyeztethető, illetve az olyan nemzetgazdasági szempontból fejlesztendő 

munkaterületek felé, amelyekben alacsony a nők részvételének aránya (pl.: Tungsram).  

További célunk volt a nők atipikus foglalkoztatásának javítása, az atipikus foglalkoztatási 

formák népszerűsítése, elterjesztése, a magánélet és a munka összehangolását segítő támogató 

szolgáltatások nyújtása, valamint a nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák 

lebontása helyi szemléletformáló eszközök segítségével. 

 

A program hatásainak vizsgálata az 1. és 2. számú mellékletben szereplő kérdőívekkel 

történő felméréssel valósult meg. A projektmegvalósítás hatásait tehát kétféle célcsoporton - a 

szoláltatásokat igénybe vevő személyeken, mint ügyfeleken, valamint a munkáltatókon, mint 

partnereken - keresztül vizsgáltuk meg. 

A kérdőív kitöltése önkéntes alapú volt. A kapott adatok kizárólag összesítve kerültek 

kezelésre, tárolásra, így a válaszadó semmilyen módon nem azonosítható. Az ilyen módon 

beérkező adatok alapján, a válaszok összesítésével és kiértékelésével következtettünk, a projekt 

eredményességére, hatásaira. 
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A szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek kérdőívének kiértékelése alapján a projekt 

eredményesnek tekinthető, megfelelő hatással volt a célcsoportra:  

A kérdőívek kiértékelése szerint a kitöltők többsége küzd mindazon problémákkal, amelyek 

feloldására, kezelésére a projekt létrejött. Sokan közülük kisgyermekes anyaként azért nem 

tudnak visszakerülni a munka világába, mert nem megoldott számukra a gyermekfelügyelet. 

Mindannyian tapasztalták már a gyermekes nők hátrányos megkülönböztetését a 

munkahelyeken. Amennyiben életük folyamán állást kerestek, keresnek, akkor szívesen 

fogadják a különböző állami és nem állami szervezetek segítségnyújtását. Megerősítették azt a 

statisztikailag is alátámasztott tényt, amely szerint az ország keleti régiójában, így Hajdú-Bihar 

megyében is magasabb a munkanélküliek száma, valamint alacsonyabb a bérszínvonal, így 

nehezebb a megélhetés a nyugati régiókhoz, illetve Pest megyéhez képest. Egyetértenek abban, 

hogy pozitív hatással lenne életükre és a társadalomra is, ha több lehetőség lenne atipikus 

foglalkoztatási formákban történő munkavállalásra a gyermeket nevelők számára. A 

gyermekvállalással együtt járó nehézségek a munkaerőpiacon negatív hatással vannak a 

gyermekvállalási hajlandóságra is, ami hozzájárul a magyar népesség fogyásához. 

Mindannyian elégedettek voltak a Család és KarrierPONT által nyújtott szolgáltatásokkal, a 

képzések során pedig használható, modern tudást szereztek. Az egyéni tanácsadások során 

személyre szabott segítséget, információt, tanácsot kaptak az élet és a munkavállalás számos 

területére vonatkozóan. Hasznosnak találták a Család és KarrierPONT működését, 

szolgáltatásait. Javaslatként lehet említeni a jövőre vonatkozóan, hogy közvetítő szerepet kell 

felvállalnia a Család és KarrierPONT-nak az álláskeresők és a munkáltatók között, akár 

különböző programok, workshop-ok által. 

 

A munkáltatók részére kiküldött kérdőív kitöltése önkéntes alapú volt, a kutatásban résztvevő 

munkáltatók nem voltak kötelezve annak kitöltésére. Továbbá a kérdőív kiküldése 2020-ban 

valósult meg, amikor a vállalkozások döntően a koronavírus okozta gazdasági visszaesés 

ellensúlyozására koncentráltak. Mindez azt eredményezte, hogy mindössze 7 munkáltató 

töltötte ki a kérdőívet, és ez a szám nem jelent megfelelő reprezentatív mintát, ennek ellenére 

azok kiértékelése megtörtént. A kérdőívet kitöltő munkáltatók döntő többsége gazdasági 

társaság. A kérdésekre adott válaszok alapján megállapítható, hogy a munkáltatók szerint is 

valós probléma a nők hátrányos megkülönböztetése. Véleményük szerint vannak olyan 

munkakörök, amelyek nem valók nők számára, de ugyanakkor vannak olyan munkakörök is, 

amelyek nem valók férfiak számára. Nem zárkóznak el az atipikus foglalkoztatási 

lehetőségektől gyermekes nők esetében, sőt úgy vélik, több előny származna belőle számukra 
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is. A koronavírus járvány kevés pozitív hozadéka között említhető a „home office” 

munkavégzés, amely egy olyan atipikus foglalkoztatási lehetőség, amely a járvány után is 

fenntartható, és amelyet például a gyermekes anyák használhatnak ki. Összefoglalásként 

kijelenthető, hogy a munkáltatók hasznosnak és eredményesnek ítélték meg a projektgazdával 

történő együttműködést a projekt során és a jövőben is aktív kapcsolatot kívánnak fenntartani 

a Család és KarrierPONT-tal. 

 

Végkövetkeztetés: 

Összegezve a projektmegvalósítás, valamint a kérdőíves adatgyűjtés tapasztalatait, 

megállapíthatjuk, hogy a felhívásban, illetve a szakmai tervünkben a pályázat benyújtásakor 

meghatározott számszerűsíthető célértékeket, indikátorokat – az előre nem látható COVID-19 

járvánnyal járó nehézségek ellenére is – eredményesen teljesítettük, sőt, több esetben jelentősen 

túl is léptük azokat. Segítő szolgáltatást a tervezett 500 fő helyett 601 fő részére nyújtottunk, 

míg a szolgáltatást nyújtó egyéni segítők az 50 kumulált fő helyett 440 esetben nyújtottak segítő 

szolgáltatást, amiben szerepet játszhatott a koronavírus-világjárvány is, amely megnövelte az 

igényeket például a háztartást segítő szolgáltatások iránt. Kiugróan magas továbbá a 

„Kommunikációs és szemléletformáló tevékenységek során személyesen elértek száma” is, 

amely összesen 2092 fő, tehát több mint kétszerese a vállalt 1000 fős célértéknek. Viszont a 

képzéseken, fejlesztéseken, felkészítéseken a tervezett 500 főnyi résztvevő eléréséhez – a 

járvány miatt bevezetett, a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 

5.) kormányrendelet 11. § 5-6. bekezdése szerint – távoktatásban szervezett két, összesen 21 

fős képzés megvalósítására is szükség volt. 

 

Ügyfélkörünk összetételére jellemző volt, hogy többségükben a munkaerőpiacon valamilyen 

szempontból hátrányos helyzetűnek minősülő személyek vették igénybe szolgáltatásainkat. 

Ennek megfelelően ügyfeleink túlnyomó többsége nő volt, akik esetében már maga a nemi 

hovatartozás is felveti a diszkrimináció lehetőségét. A nők foglalkoztatási rátája még 

napjainkban is jelentősen elmarad a férfiakétól (2020-ban 62,3%, illetve 77,0%14), további 

eltérések mutatkoznak az egyes ágazatokban, illetve a döntéshozói és politikai pályákon a 

különböző nemű munkavállalók arányában, a gondozási feladatok ellátásában, valamint a bérek 

és a nyugdíjak terén is. Projektmegvalósításunk tapasztalatai bizonyítják, hogy a civil 

                                                           
14 A 15-64 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként (1998-) 
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf002.html /2021.05.16./ 
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szervezetek képesek fontos és eredményes szerepet betölteni a nemek közötti egyenlőség 

érvényesülésének elősegítésében a különböző ügyfeleknek és munkáltatói partnereknek 

nyújtott egyéni és csoportos szolgáltatások, tanácsadások, rendezvények révén. További, 

ügyfélkörünk összetételére jellemző tényezők – amelyek a munkaerőpiacon nehézséget 

jelenthetnek – például: a kisgyermekek/gyermekek jelenléte a családban, vidéki, illetve a 

megyeszékhelytől eltérő lakóhely, a mobilitás hiánya, alacsony, vagy nem piacképes iskolai 

végzettség. Mindezek szerepet játszhatnak abban, hogy a kérdőívet kitöltő ügyfeleink több mint 

70%-a nem rendelkezett munkaviszonnyal a kitöltés időpontjában. 

 

A projekt mindkét célcsoportjára vonatkozóan, a kitöltött Ügyfél-, illetve Munkáltatói-

kérdőívek összegzett adatait, valamint az egyéb visszajelzéseket is figyelembe véve azt 

állapíthatjuk meg, hogy a várt és váratlan nehézségek ellenére pályázatunk a megvalósítás több 

mint 3 éves időtartama alatt teljes mértékben elérte tervezett céljait, illetve megtette az első 

lépéseket a hosszabb távú célok felé is. Szolgáltatásaink szükségességét így már nem csak a 

megye kedvezőtlen demográfiai, gazdasági és munkaerőpiaci mutatói támasztják alá, hanem 

ügyfeleink, és munkáltatói partnereink pozitív visszajelzései is, amelyek alapján egyértelműen 

látszik, hogy a Család és KarrierPONT működése eredményes volt, ügyfeleink a kapott 

szolgáltatásokkal maximálisan elégedettek voltak, és a jövőben is aktívan fenn kívánják tartani 

a kapcsolatot szervezetünkkel. Az elért eredmények fenntartása, valamint a további pozitív 

eredmények elérése érdekében fontosnak tartjuk a projekt során elindult folyamatok jövőbeni 

fenntartását és fejlesztését. Konkrét javaslatként érkezett a célcsoporttól, hogy a 

projektmegvalósító szervezet továbbra is segítsen aktívabb, és közvetlenebb kapcsolatot 

kiépíteni a célcsoport és a potenciális munkaadók között, aminek jelentős szerepe lehet a 

munkaerőpiaci igények és lehetőségek egymásra találásában, valamint a társadalmi 

szemléletformálás vonatkozásában is. 
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Mellékletek 
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1. sz. melléklet – Ügyfél kérdőív 

 
Kérdőív a Család és KarrierPONT szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek részére 

Kedves Ügyfelünk! 

Az alábbi kérdőív az EFOP-1.2.9-17 projekt keretében készülő hatástanulmányhoz végzendő 
kutatás része. Felmérésünk célja szolgáltatásaink hatékonyságának mérése, eredményességük 
fejlesztése, hatékonyságuk fokozása. A kérdőív kitöltése önkéntes, a kapott adatokat kizárólag 
összesítve kezeljük, a válaszadó nem azonosítható azok alapján. Kérjük, hogy a kérdőív 
kitöltésével segítse munkánkat! 

I. Szociodemográfiai adatok, életkörülmények 

1. Mi az Ön neme? 
� Nő 
� Férfi 

 
2. Melyik évben született Ön?  

………………………….. 
 

3. Mi az Ön családi állapota? 
� Hajadon / nőtlen 
� Házas 
� Elvált 
� Özvegy 

 
4. Kivel/kikkel él Ön jelenleg egy háztartásban? (Több választ is megjelölhet!) 

� Egyedül él 
� Házastárssal 
� Élettárssal 
� Gyermekével / gyermekeivel 
� Szülővel / szülőkkel 
� Testvérrel / testvéreivel 
� Egyéb: 

 
5. Saját magát is beleszámítva, hányan élnek egy háztartásban? 

� 1 fő 
� 2 fő 
� 3 fő 
� 4 fő 
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� 5 fő 
� 6 fő 
� 7 vagy több személy 

 
6. Ebből hány fő 18 év alatti? 

� 0 fő 
� 1 fő 
� 2 fő 
� 3 fő 
� 4 fő 
� 5 fő 
� 6 fő 
� 7 vagy több személy 

 
7. Hány gyermeke van? 

� 1 
� 2 
� 3 
� 4 vagy több 
� Nincs gyermeke 

 
8. Milyen életkorúak a gyermekei? Több választ is megjelölhet. 

� 0-3 éves 
� 4-6 éves 
� 7-14 éves 
� 15-18 éves 
� 19 éves, vagy idősebb 
� Nincs gyermeke 

 
9. Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? 

� Nem járt iskolába 
� Általános iskola 8. évfolyamnál kevesebb 
� Általános iskola 8. évfolyama 
� Szakképzettség érettségi bizonyítvány nélkül (pl. szakmunkásképző, szakiskolai 

bizonyítvány) 
� Érettségi bizonyítvány szakképesítés nélkül (pl. gimnáziumi érettségi) 
� Érettségi bizonyítvány szakképesítéssel, képesítő bizonyítvány (az érettségivel 

együtt szerzett szakma) 
� Érettségire épülő iskolarendszerben szerzett szakképzettség 
� Felsőoktatási (felsőfokú) szakképzésben szerzett bizonyítvány 
� Főiskolai vagy felsőfokú alapképzésben (BA/BsC) szerzett oklevél (vagy azzal 

egyenértékű oklevél) 
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� Egyetemi vagy felsőfokú mesterképzésben (MA/MsC) vagy osztatlan 
képzésben szerzett oklevél (vagy azzal egyenértékű oklevél) 

� Tudományos fokozatot igazoló oklevél (PhD, DLA) 
 

10. Amennyiben rendelkezik szakmai végzettséggel / végzettségekkel, kérjük, nevezze meg 
ezt / ezeket! 

…………………………………………………………………………………………......... 
 

11. Mi az Ön jelenlegi lakóhelye? 
� Főváros 
� Megyeszékhely / megyei jogú város 
� Egyéb város 
� Község, nagyközség / falu 
� Külterület, tanya 

 
12. Minden bevételüket figyelembe véve hozzávetőlegesen mennyi az Ön háztartásában 

élők egy főre eső jövedelme havonta? 
………………………………… 

 
13. Véleménye szerint hogyan viszonyul a magyarországi átlaghoz az egy főre eső 

jövedelmük? 
1 – Mélyen átlag alatti 
5 – Kiemelkedően magas 
 

14. Melyik leírás közelíti meg leginkább az Önök háztartásának jelenlegi jövedelmi 
helyzetét? 

� Kényelmesen megélnek a jelenlegi jövedelmükből 
� Kijönnek a jelenlegi jövedelmükből 
� Nehezen élnek meg a jelenlegi jövedelmükből 
� Nagyon nehezen élnek meg a jelenlegi jövedelmükből 

 
15. Kérjük, jelölje meg, mely állítások jellemzőek az Önök háztartására az alábbiak közül? 

� Hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos fizetési hátralékuk van 
� A lakás/ház megfelelő téli fűtésének hiánya 
� Váratlan kiadások fedezetének hiánya 
� Kétnaponta hús, hal, vagy azzal egyenértékű tápanyag fogyasztásának hiánya 
� Évi egyhetes, nem otthon töltött üdülés hiánya 
� Anyagi okból nem rendelkeznek személygépkocsival 
� Anyagi okból nem rendelkeznek mosógéppel 
� Anyagi okból nem rendelkeznek színes televízióval 
� Anyagi okból nem rendelkeznek telefonnal 
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16. Hány 18-59 év közötti életkorú személy él az Ön háztartásában? 
…… fő 
 

17. Kérjük, jelölje be a táblázatban személyenként azokat a hónapokat, amelyek során Ön, 
ill. a háztartásában élő 18-59 év közötti személyek az elmúlt időszakban teljes 
munkaidőben dolgoztak! 

 Ön 2. felnőtt 3. felnőtt 4. felnőtt 5. felnőtt 6. felnőtt 
2018. december       
2019. január       
2019. február       
2019. március       
2019. április       
2019. május       
2019. június       
2019. július       
2019. augusztus       
2019. szeptember       
2019. október       
2019. november       
2019. december       

 
18. Ön megváltozott munkaképességű, vagy fogyatékossággal élő személy-e? 

� Igen 
� Nem 
� Nem kíván válaszolni 

 
19. Milyen nemzetiséghez tartozónak érzi magát? 

� Magyar 
� Cigány / roma 
� Német 
� Szlovák 
� Nem kíván válaszolni 
� Egyéb: 

 
20. Mely vallási közösséghez, felekezethez tartozónak érzi magát? Kérjük, írja az "Egyéb:" 

után! 
� Nem tartozik vallási közösséghez, felekezethez 
� Ateista 
� Nem kíván válaszolni 
� Egyéb: 
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II. Munkaerőpiaci helyzet, tapasztalatok 

21. Vállalt-e már életében kereső munkát? (iskolai szünetben végzett diákmunka 
kivételével) 

� Igen, de jelenleg nincs munkája 
� Igen, jelenleg is dolgozik 
� Nem, még sosem volt fizetett állása 

 
22. Amennyiben rendelkezik munkatapasztalattal, hány éves korában kezdett el 

rendszeresen dolgozni? Kérjük, írja az "Egyéb:" után! 
� Még nem volt rendszeresen végzett munkája 
� Egyéb: ………… 

 
23. Melyik évben volt utoljára állása? Kérjük, írja az "Egyéb:" után! 

� Még nem volt rendszeresen végzett munkája 
� Jelenleg is van munkája 
� Egyéb: ………… 

 
24. Eddig összesen hány évet dolgozott? 

� Nem rendelkezik munkatapasztalattal 
� 1 év, vagy ennél kevesebb 
� 2-3 év 
� 4-5 év 
� 5-10 év 
� 10-nél több 

 
25. Mi miatt szűnt meg a legutóbbi munkaviszonya? 

� Nem volt még munkaviszonya / a jelenlegi az első munkahelye 
� Más, jobb állást (munkát) talált 
� Lejárt a munkaszerződése vagy csak alkalmi munka volt, ami véget ért 
� Korábbi munkáltatója megszüntette munkaviszonyát (munkáltatója tönkrement, 

létszámleépítés, elbocsátás) 
� Saját/családi vállalkozását eladta vagy felszámolta 
� Gyermek vagy más hozzátartozó gondozása miatt otthagyta a munkahelyét 
� Partnere munkája vagy házasság miatt kellett munkahelyet váltania 
� Nyugdíjazás 
� Egészségügyi okok 
� Egyéb: 

 
26. Milyen formában dolgozik/dolgozott utoljára? 

� Egyéni, társas vállalkozó alkalmazottal 
� Egyéni, társas vállalkozó alkalmazott nélkül 
� Alkalmazott 
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� Közfoglalkoztatott 
� Alkalmi munkás / egyszerűsített foglalkoztatás 
� Segítő családtag 

 
27. Jelenleg mi, illetve mi volt az Ön utolsó foglalkozása, munkaköre? 

………………………………………………………………………………………….. 
 

28. Keresett-e munkát az elmúlt 2 évben? 
� Igen 
� Nem 

29. Hogyan keresett munkát az elmúlt időszakban? Több választ is megjelölhet. 
� Újsághirdetés útján 
� Álláskereső portálokon megjelentetett hirdetések útján 
� Munkáltatók saját honlapjain megjelentetett hirdetések segítségével 
� Munkaügyi központ segítségével 
� Informális csatornákon keresztül 
� Munkaközvetítőkön / munkaerő kölcsönző cégeken keresztül 
� Külső szolgáltatók (személyzeti tanácsadók) útján 
� Egyéb: 

 
30. Amennyiben eddigi álláskeresései során volt olyan munkalehetőség, amelyet nem 

tudott, vagy nem akart elvállalni, mi volt ennek az oka? 
� Még nem utasított vissza felkínált munkalehetőséget 
� Túl alacsony bért kínáltak 
� Messze volt a munkahely 
� Nem volt kire hagyni a gyereke(ke)t 
� Nem értett ahhoz a feladathoz, nem csinált még olyat sohasem 
� Nem tetszett a munka (pl. a nem megfelelő körülmények, vagy a munkatársak 

miatt) 
� Egészségileg megterhelő lett volna 
� Fizikailag túl nehéz volt 
� Sokat kellett volna túlóráznia 
� Egyéb: 

 
31. Mi az Ön jelenlegi státusza? 

� Dolgozik 
� Álláskereső 
� Szülési szabadságon van 
� GYED-en van 
� GYES-en van 
� GYET-en van 
� Nappali tagozaton tanul 
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� Nyugdíjas 
� Egyéb: 

III. Nemek közötti esélyegyenlőség, sztereotípiák, nők helyzete a munkaerőpiacon 

32. Egyetért-e a következő állítással? 
A nők és a férfiak bármely munkakör és pozíció ellátására egyformán alkalmasak. 

� Igen 
� Nem 

 
33. Amennyiben úgy gondolja, hogy vannak olyan munkakörök, illetve szakmák, amelyek 

ellátására a férfiak alkalmasabbak, kérjük, fejtse ki ennek magyarázatát! 
………………………………………………………………………………………… 
 

34. Amennyiben úgy gondolja, hogy vannak olyan munkakörök, illetve szakmák, amelyek 
ellátására a nők alkalmasabbak, kérjük, fejtse ki ennek magyarázatát! 
………………………………………………………………………………………… 
 

35. Egyetért-e azzal az állítással, hogy a férfiak alkalmasabbak a vezető pozíciók 
betöltésére? 

� Igen 
� Nem 

 
36. Kérjük, indokolja előző válaszát! 

………………………………………………………………………………………… 
 

37. Véleménye szerint ma Magyarországon megvalósul-e a nők és férfiak esélyegyenlősége 
a munkaerőpiacon? 

� Igen 
� Nem 

 
38. Ön tapasztalt már hátrányos megkülönböztetést munkája, vagy állásinterjú során? 

� Igen 
� Nem 

 
39. Ha igen, mi lehetett ennek az oka, és miben nyilvánult ez meg? 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
40. Milyen tényezők befolyásolják / befolyásolták gyermekvállalási terveit? Több választ 

is megjelölhet. 
� Stabil párkapcsolat 
� Biztos munkahely 
� Anyagi biztonság 
� Biztos lakhely 
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� Korábbi kedvező/kedvezőtlen tapasztalat 
� Családbarát szülészetek 
� Várandósság és gyermekgondozás alatti megfelelő juttatások 
� A kisgyermekek napközbeni elhelyezését biztosító szolgáltatások, intézmények 

elérhetősége 
� Megfelelő munkaerőpiaci lehetőségek a visszatérni kívánó édesanyák részére 
� Egyéb: 

 
41. Ön szerint a gyermekvállalás és a karrier a nők életében mennyire összeegyeztethető 

egymással? 
1 – Egyáltalán nem egyeztethető össze 
5 – Teljes mértékben összeegyeztethető 

 
42. Milyen tényezők akadályozhatnak egy kisgyermekes anyát / Önt milyen tényezők 

akadályozzák a munkavállalásban? Több választ is megjelölhet. 
� Kezdetben nem szeretné magára hagyni gyermekét a teljes munkaidő 

időtartamára, azonban kevés a részmunkaidős / atipikus foglalkoztatási 
lehetőség 

� Kisgyermekes anyaként diszkrimináció érheti már az álláskeresés során 
� Problémát jelenthet a kisgyermek napközbeni elhelyezése a mindennapokban 
� Problémát jelenthet a kisgyermek napközbeni elhelyezése, amennyiben 

megbetegszik 
� Nem elég rugalmasak a munkaadók 
� Egyéb: 

 
43. Ön szerint mely atipikus foglalkoztatási formák segítenék a kisgyermekes szülők újbóli 

munkavállalását? Több választ is megjelölhet. 
� Részmunkaidős foglalkoztatás 
� Rugalmas munkaidő 
� Távmunka 
� Munkaerő-kölcsönzés 
� Egyszerűsített / alkalmi foglalkoztatás 
� Ösztöndíjas foglalkoztatás 
� Megbízási jogviszony 
� Közmunka, közhasznú- és közcélú munkavégzés 
� Több munkáltató által létesített munkaviszony 
� Osztott munka (jobshare) 
� Egyik sem 
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IV. Kapcsolat a Család és KarrierPONT-tal 

44. A Család és KarrierPONT mely szolgáltatását/szolgáltatásait vette Ön igénybe? (Több választ 
is megjelölhet.) 

� Egyéni tanácsadás 
� Csoportfoglalkozás 
� Képzés / tréning 
� A család és a munka összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.: gyermekfelügyeleti 

szolgáltatás) 
� Egyéb foglalkoztathatóságot javító szolgáltatások 
� Munkakeresést, munkahelyváltást segítő egyéb szolgáltatások 
� Mentori szolgáltatás 
� Coaching 
� Workshop / előadás / klub 
� Mediáció 
� Egyéb: 

 
45. Amennyiben egyéni tanácsadást vett igénybe, mi volt annak témája, típusa? Több választ is 

megjelölhet. 
� Munkaerőpiaci tanácsadás (pl.: informáló, orientáló, pályaválasztási, pályakorrekciós, 

rehabilitációs, döntéselőkészítő tanácsadás) 
� Jogi tanácsadás 
� Szociális tanácsadás 
� Mentálhigiénés tanácsadás 
� Életvezetési tanácsadás 
� Önismereti tanácsadás 
� Konfliktuskezelési tanácsadás 
� Nem vettem igénybe egyéni tanácsadást 
� Egyéb: 

 

46. Amennyiben csoportfoglalkozáson vett részt, mi volt annak témája, típusa? Több választ is 
megjelölhet. 
� Igényfelmérő/Impulzus csoportfoglalkozás 
� Pályaorientációs csoportfoglalkozás 
� Pályakorrekciós csoportfoglalkozás 
� Pályavitelt megerősítő csoportfoglalkozás 
� Elhelyezkedést segítő / Álláskeresési technikák csoportfoglalkozás 
� Újraorientáló csoportfoglalkozás 
� Rehabilitációs csoportfoglalkozás 
� Kulcsképességek feltárása 
� Tanulási technikák 
� Értékfeltáró csoportfoglalkozás 
� "Mesterségem címere…" 
� Nem vettem részt csoportfoglalkozáson 
� Egyéb: 
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47. Amennyiben képzésen/tréningen/workshopon vett részt, mi volt annak témája? Több választ 

is megjelölhet. 
� Munka és magánélet összehangolása 
� Munkaerőpiaci reintegráció 
� Munkahelyi hatékonyság fejlesztése 
� Konfliktuskezelési technikák 
� Alternatív konfliktuskezelés a gyakorlatban 
� Önismereti tréning 
� Digitális írástudás 
� Asszertív kommunikációs tréning 
� Csoportvezető képzés 
� Betanított takarító (betanított munkás) 
� Nem vettem részt képzésen/tréningen/workshopon 
� Egyéb: 

 
48. Kérem, gondoljon most a Család és KarrierPONT Ön által igénybe vett 

szolgáltatására/szolgáltatásaira. Mennyire találja ezeket hasznosíthatónak az álláskeresés 
során, ill. a munka világában? 

1- Egyáltalán nem hasznos 
5- Nagyon hasznos 

 
49. Amennyiben csoportosan igénybe vehető szolgáltatásban vett részt, hasznosnak 

találta, hogy saját példát is meg lehetett osztani egymással? 
� Igen 
� Nem 
� Nem tudja 
� Nem vett részt csoportosan igénybe vehető szolgáltatásban 

 
50. Az alábbiak közül hogyan jellemezné az Ön által igénybe vett szolgáltatás(ok) során 

tapasztaltakat? Több választ is megjelölhet. 
� Nagyon sok új ismeretet, tapasztalatot szerzett 
� Minden új volt az Ön számára 
� A gyakorlatban használható ismeretekre tett szert 
� Az elhangzottak kapcsán sok régi ismeret jutott az eszébe 
� Szívesen bővítené még a tudását 
� Semmi újat nem hallott 
� Egyéb: 

 
51. Amennyiben lehetősége nyílna rá, részt venne-e hasonló programokon? 

� Igen 
� Nem 
� Nem tudja / Nem kíván válaszolni 

 
52. Milyen terület érdekelné? Több választ is megjelölhet. 

� Jogi tanácsadás 
� Pszichológia 



116 
  

� Konfliktuskezelés 
� Kommunikációs tréning 
� Életvezetés / egészségnevelés 
� Munkaügy, karrier-tanácsadás 
� Egyéb:...................... 

 
53. Ismer olyan munkaadókat, akik jól hasznosíthatnák mindazt a tudást, amit Ön a Család 

és KarrierPONT-nak köszönhetően szerzett? 
� Igen, sokat 
� Igen, néhányat 
� Nem, egyet sem 
� Semmit nem sajátított el a Család és KarrierPONT-nak köszönhetően 
� Nem tudja 

 
54. Tervezi a közeljövőben, hogy visszamegy dolgozni / munkahelyet változtat? 

� Igen 
� Nem 
� Nem tudja 
� Vállalkozás indítását tervezi 

 
55. Szeretne rendszeres tájékoztatást kapni a helyi / megyei tovább(képzési)- és 

munkalehetőségekről? 
� Igen 
� Nem 

 
56. Szeretne-e a jövőben kapcsolatot tartani a Család és KarrierPONT szakembereivel? 

� Igen 
� Nem 

 
 
 
Köszönjük az együttműködést! 
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2. sz. melléklet – Munkáltatói kérdőív 

 
Kérdőív a Család és KarrierPONT-tal együttműködő munkáltatók 

képviselői részére 

Tisztelt Partnerünk! 

Az EFOP-1.2.9-17 „Nők a családban és a munkahelyen” című pályázat keretében a projekt 
eredményességét vizsgáló hatástanulmányt készítünk, mely során figyelembe szeretnénk venni 
az Önök véleményét is. Felmérésünk célja szolgáltatásaink hatékonyságának mérése, 
eredményességük fejlesztése, hatékonyságuk fokozása. A kérdőív kitöltése önkéntes, a kapott 
adatokat kizárólag összesítve kezeljük, a válaszadó nem azonosítható azok alapján. Kérjük, 
segítse munkánkat az alábbi kérdőív kitöltésével! 

I. Alapadatok 

1. Mi az Ön neme? 
� Nő 
� Férfi 

 
2. Mi az Ön munkaköre, pozíciója az Ön által képviselt munkáltatónál, szervezetnél? 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3. Hány munkavállalót foglalkoztat az Önök szervezete? 
� 1-9 fő 
� 10-19 fő 
� 20-49 fő 
� 50-249 fő 
� 250-499 fő 
� 500-999 fő 
� 1000< 

 
4. Mi az Ön által képviselt szervezet gazdálkodási formája? 

� Önálló vállalkozó 
� Kft. 
� Rt. 
� Kkt. 
� Bt. 
� Szövetkezet 
� Egyéb jogi személyiségű vállalkozás (Ügyvédi iroda, Szabadalmi ügyvivő 

iroda, Vízitársulat, Erdőbirtokossági társulat, Végrehajtó iroda, Közjegyzői 
iroda) 

� Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozások 
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� Jogi személyiség nélküli vállalkozás 
� Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek 
� Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet 
� Egyéb gazdasági szervezet 

 
5. Milyen területen / területeken tevékenykednek (TEÁOR08)? 

� Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 
� Bányászat, kőfejtés 
� Feldolgozóipar 
� Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 
� Vízellátás 
� Építőipar 
� Kereskedelem, gépjárműjavítás 
� Szállítás, raktározás 
� Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 
� Információ, kommunikáció 
� Pénzügyi, biztosítási tevékenység 
� Ingatlanügyletek 
� Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
� Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 
� Közigazgatás, védelem 
� Oktatás 
� Humán-egészségügyi, szociális ellátás 
� Művészet, szórakoztatás, szabad idő 
� Egyéb szolgáltatás 
� Területen kívüli szervezet 

 
6. Mely településen található a szervezet székhelye, ill. Hajdú-Bihar megyén belüli 

telephelye(i)? 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

7. Milyen a jelenlegi foglalkoztatottak munkaerőcsoport szerinti összetétele? Kérjük, 

becsülje meg %-os arányukat, és írja le a rajzon feltüntetett sorrendben! 

1. Betanított munkás ....................................................... % 
2. Szakmunkás, fizikai munkás ...................................... % 
3. Irodai, adminisztratív tevékenységet végző ................ % 
4. Speciális végzettséget igénylő szellemi ...................... % 
5. Vezető beosztású ........................................................ % 

 
8. Milyen a nemek aránya a jelenlegi foglalkoztatottaik körében? Kérjük, becsülje meg 

százalékos formában! 
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Nők: ................... % 
Férfiak: ............... % 

II. Munkaerő felvétel 

9. Van(nak)-e a cégnél jelenleg betöltetlen munkakör(ök)? (Nem válasz esetén kérjük 
folytassa a 13. kérdéssel!) 

� Igen 
� Nem 

 
10. Amennyiben igen, melyek ezek? 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 
11. Milyen nemű munkavállalókat alkalmaznának elsősorban a leírt munkakör / 

munkakörök betöltésére? 
� Nő 
� Férfi 
� Mindegy 

 
12. Kérjük, indokolja előző válaszát! 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 
13. Általában mi okozza az Önök számára a legnagyobb nehézséget a munkaerő 

kiválasztásában, felvételében? (Több választ is megjelölhet.) 
� Megfelelően motivált munkaerő hiánya 
� Általános munkaerő-hiány 
� Kellően tapasztalt munkaerő hiánya 
� Megfelelően képzett munkaerő hiánya 
� Egyéb: 

 
14. Kérjük, írja le, hogy Önök általában milyen fő szempontok szerint választják ki új 

munkavállalóikat! 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  
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15. Milyen paraméterekkel rendelkező munkavállalót alkalmazna szívesebben az Önök 
szervezete az alábbiak közül? Több választ is megjelölhet. 

� Pályakezdő férfit 
� Pályakezdő nőt 
� Gyermektelen férfit 
� Gyermektelen nőt, aki szülőképes korú 
� Olyan férfit, akinek kisgyermeke(i) van(nak) 
� Kisgyermekes nőt 
� Gyermektelen nőt, aki már nincs szülőképes korban 
� 50 év feletti férfit 
� 50 év feletti nőt 
� Egyiket sem 
� Leendő munkavállalóinkat a megfelelő szaktudás, tapasztalat, valamint 

személyiségük alapján választjuk ki. 
 

16. Az Önök számára melyik területen a legnehezebb az új munkatársak felvétele? 
� Betanított munkás 
� Szakmunkás, fizikai dolgozó 
� Irodai, adminisztratív munkatárs 
� Speciális végzettséget igénylő szellemi munkakört ellátó személy 
� Vezető beosztású munkavállaló 

 
17. Milyen atipikus foglalkoztatási formákat ismer? Kérjük, sorolja fel ezeket! 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 
18. Melyik foglalkoztatási forma a legjellemzőbb az Önök cégénél? 

� Teljes munkaidő 
� Részmunkaidő 
� Távmunka 
� Irodai munkavégzés és home office kombinációja 
� Vállalkozói szerződés 
� Egyéb: 

 
19. Milyen atipikus foglalkoztatási formákat alkalmaznak az Önök cégénél jelenleg? 

� Részmunkaidős foglalkoztatás 
� Rugalmas munkaidő 
� Távmunka 
� Munkaerő-kölcsönzés 
� Egyszerűsített / alkalmi foglalkoztatás 
� Diákok foglalkoztatása 
� Ösztöndíjas foglalkoztatás 
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� Megbízási jogviszony 
� Közmunka, közhasznú- és közcélú munkavégzés 
� Több munkáltató által létesített munkaviszony 
� Osztott munka (jobshare) 
� Egyiket sem alkalmazzuk 
� Egyéb: ………………………………………………………………………… 

 
20. Milyen atipikus foglalkoztatási formákat alkalmaznának szívesen a jövőben? 

� Részmunkaidős foglalkoztatás 
� Bedolgozói jogviszony 
� Rugalmas munkaidő 
� Távmunka 
� Munkaerő-kölcsönzés 
� Egyszerűsített és alkalmi foglalkoztatás 
� Diákok foglalkoztatása 
� Ösztöndíjas foglalkoztatás 
� Megbízási jogviszony 
� Közmunka, közhasznú- és közcélú munkavégzés 
� Több munkáltató által létesített munkaviszony 
� Osztott munka (jobshare) 
� Egyiket sem 
� Egyéb: ………………………………………………………………………… 

 
21. Mi a tapasztalata az atipikus foglalkoztatási formákkal kapcsolatosan? Több választ is 

megjelölhet. 
� Nem ismerem az atipikus foglalkoztatási módokat és nem is kívánok velük 

érdemben foglalkozni. 
� Dolgoztam atipikus foglalkoztatásban alkalmazott munkavállalóval, de nem volt 

jó a tapasztalatom. 
� Még nem volt ilyen a munkahelyemen, de van olyan forma amelyet szívesen 

bevezetnénk. 
� Vannak olyan tevékenységek szervezetünknél, melyek nem igénylik a 

munkahelyen való tartózkodást. 
� Akit atipikus foglalkozatásban alkalmaznak annak kisebb a produktivitása, mint 

a tipikus foglalkoztatásban foglalkoztatottaké. 
� Alapvetően bizalmatlan vagyok a tipikustól eltérő foglalkoztatási formákkal 

szemben. 
� Az atipikus munkavégzés elterjedéséhez mind munkaadói, mind munkavállalói 

oldalon szükség lenne szemléletváltásra. 
� A vezetők/döntéshozók alapvetően jobban elfogadják a hagyományos 

foglalkoztatási modellt, mint az atipikus foglalkoztatás bármely formáját. 
� A munka értékét a teljesítmény határozza meg, nem a munkahelyen töltött idő 

hossza. 
� Egyéb: ………………………………………………………………………… 
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22. Munkaerőigényüket jellemzően milyen forrásokból elégítik ki, azaz milyen 
eszközökkel, csatornákon keresztül történik az álláskeresők megkeresése? Több választ 
is megjelölhet. 

� Újsághirdetés útján 
� Álláskereső portálokon megjelentetett hirdetések útján 
� Saját honlapunkon / karrier oldalunkon megjelentetett hirdetések segítségével 
� Munkaügyi központ segítségével 
� Informális csatornákon keresztül 
� Munkaközvetítőkön keresztül 
� Munkaerő kölcsönző cégeken keresztül 
� Külső szolgáltatók (személyzeti tanácsadók) útján 
� Egyéb: ………………………………………………………………………… 

III. Nemek közötti esélyegyenlőség, sztereotípiák, nők helyzete a munkaerőpiacon 

23. Egyetért-e a következő állítással? 
A nők és a férfiak bármely munkakör és pozíció ellátására egyformán alkalmasak. 

� Igen 
� Nem 

 
24. Amennyiben úgy gondolja, hogy vannak olyan munkakörök, illetve szakmák, amelyek 

ellátására a férfiak alkalmasabbak, kérjük, fejtse ki ennek magyarázatát! 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 
25. Amennyiben úgy gondolja, hogy vannak olyan munkakörök, illetve szakmák, amelyek 

ellátására a nők alkalmasabbak, kérjük, fejtse ki ennek magyarázatát! 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 

26. Egyetért-e azzal az állítással, hogy a férfiak alkalmasabbak a vezető pozíciók 
betöltésére? 

� Igen 
� Nem 

 
27. Kérjük, indokolja előző válaszát! 
 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  
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 ................................................................................................................................................  

28. Véleménye szerint ma Magyarországon megvalósul-e a nők és férfiak esélyegyenlősége 
a munkaerőpiacon? 

� Igen 
� Nem 

 
29. Kérjük, indokolja előző válaszát! 
 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 
30. Kérjük, írja le, mi a véleménye a képről! 

 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 
31. Kérjük, fejtse ki, hogy az Ön véleménye szerint milyen tényezők, intézkedések 

segítenék a nőkkel és a munka világával kapcsolatos sztereotípiák lebontását! 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  
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32. Kérjük, fejtse ki, hogy az Ön véleménye szerint milyen tényezők, intézkedések 
segítenék elő a nemek esélyegyenlőségét a munkaerőpiacon! 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 
33. Mik azok a tényezők, változtatások, amelyek elősegítenék azt, hogy az Önök szervezete 

több női munkavállalót alkalmazzon? 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 
34. Mik azok a tényezők, változtatások, amelyek elősegítenék azt, hogy az Önök szervezete 

több kisgyermekes anyát alkalmazzon? 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 

IV. Kapcsolat a Család és KarrierPONT-tal 

35. Hogyan kerültek kapcsolatba a Család és KarrierPONT-tal? 
� A Család és KarrierPONT munkatársa keresett meg minket telefonon 
� A Család és KarrierPONT munkatársa keresett meg minket e-mailben 
� A Család és KarrierPONT által szervezett rendezvényen történt a 

kapcsolatfelvétel 
� Más szervezet által szervezett rendezvényen történt a kapcsolatfelvétel 
� Mi kerestük meg a Család és KarrierPONT-ot a hirdetésükre reagálva 
� Mi kerestük meg a Család és KarrierPONT-ot más szervezet ajánlásának 

köszönhetően 
� Egyéb módon: 

 
36. Amennyiben Önök kezdeményezték a kapcsolatfelvételt, mi motiválta azt? Miben 

vártak segítséget, együttműködést? 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 
 


