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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Az „önkormányzati kapacitásépítés norvég-magyar 

együttműködéssel” című projektje keretében a Települési 

Önkormányzatok Országos Szövetsége kérdőíves kutatást végezett az 

Esélyegyenlőségi Munkacsomag keretein belül a nők esélyegyenlőségéről a 

helyi közigazgatás vonatkozásában. Kérdőívünkre 301 férfi és női 

polgármester válaszolt. 

 

Fontosabb megállapításaink: 

HELYZETKÉP 

 A polgármesterek többsége a karriert és a magánéletet egyformán 

fontosak tartja. A férfiak között kissé nagyobb arányban voltak azok, 

akik csak a családot és magánéletet jelölték meg, és csupán néhány 

férfi esetében kizárólagos a karrier jelentősége. 

 A legtöbb polgármester úgy vélekedett, hogy ha férfi élettárs fizetése 

megengedné, hogy a nő otthon maradhasson, akkor részmunkaidős 

állás lenne a legideálisabb számukra. A nők valamelyest nagyobb 

arányban támogatták a teljes munkaidős állást még ilyen esetben is 

a nők számára. 

 A nők keresetét a családi költségvetésben alapvetően mindkét nem 

fontosnak vagy nagyon fontosnak tartja, bár a nők némiképpen 

fontosabbnak tartják.  

Összességében a magyar társadalom helyi elitje közepesen 

emancipáltnak tekinthető elfogadja a karrier és a család 

egyensúlyát. A többség még a családot egyedül eltartani képes 

családfő mellett is elfogadja nők  igényét, hogy rész- vagy teljes 

munkaidőben dolgozzanak. Ugyanakkor a nők esetében ez 

öntudat erősebb, mint a férfiak fogékonysága. 

 

AZ AKADÁLYOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ELŐTT 

 A polgármesterek leginkább a munkanélküliséget, illetve a 

munkalehetőségek hiányát tartják a legfőbb akadálynak a nők 

munkavállalási esélyeivel szemben. Inkább, mint a 

gyermekelhelyezésével kapcsolatos problémákat. Ez fokozottan igaz 

a nőkre magukra, illetve a Kelet-Magyarországi lakosokra. 

 A gyermekek elhelyezésének nehézségeit a nők, illetve azok értékelik 

jelentősebbnek, akiknek nincs kiskorú gyermekük. A 
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gyermekfelügyelet kérdése elsődlegesen az intézményi szünetek, 

illetve az nyitvatartási idejük vonatkozásában generál panaszokat. 

 Fontos akadálya a megkérdezett a nők számára a nők nem 

teljesítménynek megfelelő bérezése, valamint a munkavállalás során 

a nők hátrányos helyzetű megkülönböztetése annak, hogy össze 

tudják egyeztetni a munkájukat és a magánéletüket. 

Az, hogy a nők foglalkoztatásának az elsődleges akadálya a 

munkalehetőségek hiánya, egyszerre jelentheti általános módon a 

munkalehetőségek hiányát, de azt is, hogy ahol van munka, ott 

elsődlegesen férfiakat alkalmaznak, és csupán másodlagosan 

nőket. Látható, hogy mindenképpen vannak hátrányai nőknek a 

munkaerőpiacon: bérezés, és más megkülönböztetések 

formájában. Fontos, pozitív visszajelzés a hazai 

intézményrendszerrel szemben, hogy a gyermekelhelyezés csak 

kivételesen, ennek szüneteiben probléma. 

 

LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK 

 A férfiak némiképpen jobban támogatják a nőkkel szembeni pozitív 

diszkriminációt, mint a nők. De mindkét nem esetében nagyon 

magas. Kor szerint leginkább a középkorosztály támogatja, iskolai 

végzettség szerint pedig inkább az alacsonyabb végzettségűek. 

 A konkrét megoldások közül az, hogy a döntéshozó testületben 

kiegyensúlyozottabb legyen a nemek aránya a megkérdezettek több 

mint kétharmadának véleményével találkozik. E tekintetben is inkább 

az alacsonyabb végzettségűek értenének egyet a nők helyzetbe 

hozásával. 

 A fenti kiegyenlítés érdekében kvótarendszert, a megkérdezettek a 

legnagyobb mértékben a jelölőszervezetek jelölőlistái esetében 

támogatnának. Ezt leginkább a nők, illetve az idősebbek látnák 

szívesen, a középgeneráció pedig a legkevésbé. Az ország nagy 

tájegységei közül Kelet-Magyarországon találna híveket egy ilyen 

intézkedés. 

Vannak jelentős arányú hívei nőkkel szembeni pozitív 

diszkriminációnak, de leginkább az önkéntes, ma is törvényes, 

egyes esetekben ténylegesen alkalmazott formáit támogatják a 

megkérdezettek. 
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ÖNKORMÁNYZATI SZABÁLYOZÁS, STRATÉGIA 

 Az önkormányzatok…  

 …többségénél nincsen szabályzás az erőszakos cselekvések, 

zaklatások megelőzésére;  

 …több mint a felénél van esélyegyenlőségi referens, és  

 odafigyelnek a munkaidő kialakításánál a nők és a férfiak 

eltérő igényeire; 

 …több mint háromnegyedük állította, hogy a költségvetés 

kialakításánál nem veszi figyelembe a nemenkénti 

különbségeket;  

 …. kevesebb, mint negyed részénél készült esélyegyenlőségi 

felmérés vagy helyzetelemzés, ahol készítettek ilyen felmérést 

szociális és oktatás területén tették; 

 …előfordulnak olyan települések, ahol az önkormányzatnak 

nincsen Esélyegyenlőségi Terve, nagy részében nincs olyan 

személy, aki a sikeresen végrehajtott esélyegyenlőségi 

intézkedésekért felel; 

 …esélyegyenlőségi intézkedések leggyakrabban szociális 

területen vannak; ettől némiképpen elmarad a foglalkoztatás 

területe. Az esélyegyenlőségi intézkedések teljesülését az 

esetek legnagyobb részében nem méri. 

 A női polgármesterek saját megítélésük szerint, ők jobban ügyelnek 

arra, hogy a munkaidő kialakítása során odafigyeljenek a nők és 

férfiak eltérő igényeire. Ugyanakkor a válaszok alapján azt látjuk, 

hogy rugalmas munkaidő, és a távmunka lehetősége inkább azoknál 

az önkormányzatoknál áll fenn, ahol férfi polgármester van. 

 Anyagi forrásként az esélyegyenlőségi intézkedésekhez a 

felajánlásokat, adományokat, valamint az önkéntes munkát említik 

meg a polgármesterek. Harmadik helyen az állami támogatás áll. 

 A polgármesterek többsége odafigyel az ifjúság képzése során arra, 

hogy megismerjék az esélyegyenlőség problémáját. Erre a legtöbben 

a rendezvényeket tartották alkalmas fórumnak. A többség (leginkább 

a férfi polgármesterek) együttműködik civil szervezetekkel és egyéb 

partnerekkel. A férfi polgármesterek erre némiképpen 

hajlamosabbak. 

 A válaszadók többsége alkalmaz valamilyen kommunikációs eszközt 

a nők helyi demokratikus részvételének ösztönzésére. A 

legkedveltebb, és célravezetőbb eszköznek a lakossági fórumokat és 

rendezvényeket tartják, és kevésbé a helyi médiát. Ebben élen járnak 
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a női polgármesterek. A helyi média szerepe, és a kommunikációs 

eszközrendszer differenciálása a településméret növekedése 

növekszik. 

 

 A TÖOSZ helye leginkább tapasztalatcserék szervezésében, 

kiadványok készítésében lelhető fel. Kevésbé konferenciák, tréningek 

tartásában. 

 

II. BEVEZETÉS 

 

Az „önkormányzati kapacitásépítés norvég-magyar 

együttműködéssel” című projektje kapcsán a Települési Önkormányzatok 

Országos Szövetsége kérdőíves kutatást végezett az Esélyegyenlőségi 

Munkacsomag keretein belül. A felmérések között helyet- és kiemelt 

hangsúlyt kapott a nők helyzete és esélyegyenlősége a közszférában. A 

kutatásról egy tanulmányt készít a Helyi Obszervatórium, hogy képet 

kapjunk a nemek közötti esélyegyenlőség aktuális helyzetérő helyi szinten. 

A kérdőívet a TÖOSZ 2014 májusában küldte ki elektronikus formában 

polgármesterek részére. Arra kérte őket, hogy nemtől függetlenül 

válaszoljanak néhány, a nőket érintő esélyegyenlőségi kérdésre. A 

válaszadók lehetőséget kaptak, hogy egyes esetekben szabadon, 

sajátszavas formában is elmondják véleményüket. E helyütt néhány 

fontosabb összefüggésre, eredményre szeretnénk felhívni a figyelmet. 

 

II.1. ELMÉLETI KITEKINTÉS  ÉS FOGALOM-MEGHATÁROZÁS 

 

Tanulmányunk előtt rövid kitekintést nyújtunk annak érdekében, hogy 

tisztázzuk, hogy mit értünk a női esélyegyenlőség és a gender1 – mint 

társadalmi probléma – fogalmán.  

A WHO 2007-ben foglalt állást, a 60th World Health Assembly (WHA) keretei 

között amellett, hogy a szervezet munkájának részévé teszi a nemek között 

esélyegyenlőségi kérdések kutatását és az ehhez kapcsolódó 

                                    
1 angol, jelentése nem, nemi 
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tevékenységek végrehajtását. A gender-meanstream stratégia2 mentén a 

következő állásfoglalásokat teszi a szervezet:   

 Megkülönböztetés-mentesség kell, hogy érvényesüljön a nemek 

között a források elosztása és az előnyökhöz, szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés tekintetében. 

 A stratégia felismeri és elismeri, hogy a nők és férfiak különböznek 

igényeikben és adottságaikban. Ezeket a különbségeket azonosítani 

kell és helyreállítani az egyensúlyt. 

 Megkülönböztetést tesz „gender” – mint társadalmi fogalom, és a 

„sex” – mint biológiai fogalom között. 

 Nemenként különbözőnek születnek az emberek, de nővé és férfivá 

tanult viselkedési minták tesznek minket, amelyek meghatározzák a 

nemi identitásunkat és a nemi szerepeinket a társadalomban.  

 A „gender-analízis” azonosítja, elemzi és tájékoztatást nyújt a nemek 

különböző szerepeiből adódó esélyegyenlőtlenségek egészségre 

gyakorolt hatásairól. 

A szervezet továbbá azt hangsúlyozza, hogy nem elegendő a 

problémafeltárás – kutatásokra, beavatkozásokra, az egészségügyi 

rendszer reformjára, egészség-oktatásra lenne szükség. Önmagában a 

kutatás nem elegendő. Cél a tudatosság, a probléma tudatosítása a 

szakemberekben és a társadalomban. 

Véleményük szerint, a munkaerőpiacon a nőkkel szembeni diszkriminációt 

több dimenzióban kell értelmeznünk. 

 Egyrészt, azokat az esélyeket kell számításba vennünk, hogy egy 

állás elnyerése során milyen különbség mutatkozik a nők és a férfiak 

között. 

 Második dimenzió, a bérezésben tapasztalható nemenkénti 

különbségtétel. 

 Harmadik esélyegyenlőségi kérdés, az, hogy kimutathatóan, 

társadalmi szinten milyen hátrányok-előnyök mutatkoznak a nemek 

között az előmeneteli lehetőségeikben. 

A szakirodalom ezt a jelenséget a 70-es években kezdte úgy nevezni, 

hogy üvegplafon- szindróma. Ez a szervezetszociológiai, pszichológiai 

fogalom arra utal, hogy létezik egy úgynevezett ellenhatás, amely 

megakadályozza a nőket abban, hogy a szervezeti ranglétrán egy 

                                    
2 www.who.com, angol a nemek közötti egyenlőtlenség kezelésére mint kiemelt társadalmi 

probléma kezelésére vonatkozó stratégia  

http://www.who.com/
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bizonyos szint fölé jussanak, vagy akár ugyanolyan erőfeszítéseik 

ellenére, mint amit a férfiak tesznek, egy esetleges 

versenyhelyzetben felülkerekedjenek. Ez részben társadalmi hatás, 

részben pedig a nők társadalmi helyzetéből adódó, belső, 

pszichológiai hatások eredménye. 

 Egy puhább – szubjektívebb – dimenzió az, hogy a nemenkénti elvárt 

társadalmi szerepek, milyen esélyegyenlőségi kérdéseket vetnek fel. 

A nők családon belül betöltött szerepei, „informális munkaidejük” 

mennyiben járul hozzá ahhoz, hogy a munkaerőpiacon hátrányokkal 

indulnak és érvényesülnek.   

     

 

Magyarországon 2003-ban fogadták el az esélyegyenlőségről szóló törvényt 

- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról. Amely kimondja, hogy „a helyi esélyegyenlőségi 

programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok… oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális 

helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell 

határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése 

érdekében szükséges intézkedéseket”. Ez magában foglalja a nők 

esélyegyenlőségi problémáját is. A törvény irányelve a nők és férfiak közötti 

egyenlő bánásmód elvének érvényesítése a munka és a magánélet 

területén egyaránt.  
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Több hazai és nemzetközi kutatás foglakozik azzal, hogy mi lehet az oka 

annak, hogy a közszférában a nők túlreprezentáltan jelennek meg. Egyes 

nézetek szerint azért lehet vonzóbb a nők számára, mint a piaci- és 

magánszféra, mert a nők úgy gondolják, hogy ezen a területen kevesebb 

diszkrimináció érheti őket, a szigorúbb munkahelyi szabályzások (pl. 

bértáblák, előléptetések) miatt kevésbé kiszolgáltatottak. Másrészt, a 

hagyományosan női foglakozások, mint az óvónő, pedagógus, gondozó, 

ápolónő stb. elsősorban a közszférában találhatóak.3  

 

 

II.2. RÖVID BEVEZETÉS A KUTATÁS MÓDSZERTANÁBA 

 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége az önkormányzati 

kapacitásépítés norvég-magyar együtt-működéssel című projektje 

kapcsán kérdőíves kutatást végezett az Esélyegyenlőségi Munkacsomag 

keretein belül. A felmérések között helyet- és kiemelt hangsúlyt kapott a 

nők helyzete és esélyegyenlősége a közszférában. 

A TÖOSZ azzal a felkéréssel kereste meg a Helyi Obszervatóriumot, hogy 

kérdőíves kutatás módszerével tárja fel a nemek közötti esélyegyenlőség 

aktuális helyzetét helyi szinten, a polgármesteri választásokat megelőző 

állapotában. A beérkezett válaszokat elemezze, majd tanulmány 

formájában az eredményeket a TÖOSZ számára rendelkezésre bocsássa. 

A Helyi Obszervatórium által összeállított kérdőívet, a TÖOSZ 2014 

májusában küldte ki elektronikus formában polgármesterek részére. Arra 

kérte őket, hogy nemtől függetlenül válaszoljanak néhány, a nőket érintő 

esélyegyenlőségi kérdésre, valamint lehetőséget kaptak, hogy egyes 

esetekben szabadszavas formában is elmondják véleményüket. 

 

A kérdőívről 

A kérdőív 60 kérdést tartalmazott és a kitöltése mindössze 15-20 percet 

vett igénybe. A válaszadás anonim módon zajlott, ugyanakkor lehetőséget 

biztosítottunk a polgármesterek számára, hogy az eredményekről 

tájékoztatást kérjenek. 

                                    
3 Lovász Anna: Jobbak a nők esélyei a közszférában? A női-férfi bérkülönbség és a foglalkozási 

szegregáció vizsgálata a köz- és magánszférában (2013) 
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A vizsgálatunkban rákérdeztünk a település adottságara, a polgármesterek 

véleményére azzal kapcsolatban, hogy milyen akadályozó tényezők 

játszanak közre a nők karrierépítése során, az attitűdjeikre a női 

esélyegyenlőséggel és a nőkkel szembeni pozitív diszkriminációval 

kapcsolatosan, a munka és a magánélet összeegyeztethetőségére. 

Olyan kérdéseket tettünk tehát fel, amelyek részben egy helyzetképet 

nyújtanak számunka az esélyegyenlőtlenség aktuális helyzetéről; olyan 

akadályokat tárnak fel, amelyek hátrányos helyzeteket generálnak a 

polgármesterek véleménye szerint; valamint megismerjük azokat a 

megoldási alternatívákat és stratégiákat, amelyeket az egyes 

önkormányzatok követnek.  

 

A feldolgozásról – Mire voltunk kíváncsiak? 

A kérdőív feldolgozása során, a fenti dimenziók (1. helyzetkép, 2. 

akadályok, 3. megoldások, 4. stratégiák) mentén végeztünk elemzéseket. 

Kiindulópontunk az volt, hogy a közszférában, akárcsak társadalom 

egészében a nők esélyegyenlősége a társadalmi problémák egy sarkalatos 

pontja. A nők, azon túl, hogy a „gyengébbik” nemként aposztrofálva, 

bizonyos hátrányokat szenvednek el mind szociális értelemben, mind pedig 

a munkaerő piaci esélyeik kapcsán; azt feltételezzük, hogy gyakran 

úgynevezett szerepkonfliktusokkal is meg kell hogy küzdjenek. Hiszen a 

társadalom számára kívánatos szerepük szerint háztartást vezetnek, 

gyermeket szülnek, otthon maradnak GYES-en, gondoskodnak a 

gyermekekről és az idős szülőkről, nagyszülőkről. Ezzel nehezítve 

karrierépítési lehetőségeiket és életszakaszonként más módon megszakítva 

karrierútjukat. 

 

A feldolgozás módszertanáról részletesebb ismertetést az V. fejezetben 

nyújtunk.  

III. KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

 

III.1. HELYZETKÉP AZ ESÉLYEGYENLŐTLENSÉGEK MEGÍTÉLÉSÉRŐL 

 

Ebben a fejezetben azt tárjuk fel, hogy a polgármesterek milyen 

attitűdökkel rendelkeznek az esélyegyenlőség kérdéseivel kapcsolatban. 
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Kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan vélekednek a karrier és család 

egyensúlyáról, a nők – és a nők fizetésének jelentőségéről a családban, és 

hogy milyen karrier-utat képzelnek el egy olyan nő számára, aki 

megtehetné, hogy háztartásbeliként otthon maradjon.  

 

Fontosabb megállapításaink: 

 A polgármesterek többsége a karriert és a magánéletet egyformán 

fontosak tartja. A férfiak között kissé nagyobb arányban voltak azok, akik 

csak a családot és magánéletet jelölték meg. Csak néhány férfi esetében 

kizárólagos a karrier jelentősége. 

 A legtöbb polgármester úgy vélekedett, hogy ha férfi élettárs fizetése 

megengedné, hogy a nő otthon maradhasson, akkor részmunkaidős állás 

lenne a legideálisabb számukra. A nők némiképpen hajlamosabbak voltak 

azt mondani, hogy ebben az esetben is teljes munkaidős állást kellene 

vállalniuk a nőknek. 

 A nők némiképpen fontosabbnak tartják a nők keresetét a családi 

költségvetésben, mint a férfiak, de alapvetően mindkét nem egyetért abba, 

hogy fontos / nagyon fontos a nők anyagi hozzájárulása a családi 

kasszához.  

 Összességében a magyar társadalom helyi elitje közepesen 

emancipáltnak tekinthető elfogadja a karrier és a család 

egyensúlyát. A többség még a családot egyedül eltartani képes 

családfő mellett is elfogadja nők jogát, hogy rész- vagy teljes 

munkaidőben dolgozzanak. Ugyanakkor a nők esetében ez öntudat 

erősebb, mint a férfiak fogékonysága. 

 

Mit tart fontosnak az életben? 

Ebben a kérésben, a válaszadók többsége, 85%-a válaszolta azt, hogy mind 

a karriert-munkát, mind a családot-magánéletet fontosnak tartja. A nők 

nagyobb százaléka (96,4%) mondta azt, hogy mind a karriert, mind a 

családot egyformán fontosnak tartja; a férfiak némiképpen kisebb 

százaléka (82,4%-a). A férfiak fontosabbnak tartották a családot és 

magánéletet (16,7%), mint a nők (3,6%). Nagyon kevesen vélekedtek úgy, 
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hogy a karrier és a munka fontosabb a magánéletnél – csupán a férfiak 

esetében fordultak elő ilyen válaszok (0,8%). 

 

 

1. ábra Mit tart fontosnak az életben? – Nemenként (vö. 1. táblázat) 

 

 
Ha korcsoportonkénti bontásban vizsgáljuk meg a válaszadók véleményét, 

azt látjuk, hogy mindhárom korcsoport legnagyobb része úgy vélekedik, 

hogy mind a karrier, mind a család egyaránt fontos az életben. Inkább az 

idősebb, 56 év feletti generáció vélekedik úgy, hogy mindkettő fontos 

(87,9%), szemben a fiatalabb generációkkal (82,5%), akiknek a véleménye 

kissé a család fontosságának irányába tolódott el (16-17%) Ez utóbbit az 

56 év felettiek közül alig egytized képviseli (10,3%). Ennek az eltérésnek 

az lehet a magyarázata egyfajta életciklus, élethelyzetbeli különbség, 

vagyis a fiatalabbak még jobban fókuszálnak a családjukra (családalapítás, 

gyermeknevelés), mint az idősebbek, akiknek gyermekei már kiröppentek 

a családi fészekből. 
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2. ábra Mit tart fontosnak az életben? – Korcsoportonként (vö. 2. táblázat) 

 

 

A nők karriere, ha a férfi el tudná tartani a családot 

Arra a kérdésünkre, hogy ha a férj/férfi élettárs el tudná tartani a családot, 

akkor a feleség élettárs milyen szerepet töltene be karrierépítés 

szempontjából, a válaszadók nagy része úgy vélekedett, hogy ebben az 

esetben a nőknek csupán részmunkaidős állást kellene vállalniuk (44,8%). 

A második leggyakoribb válasz (24,5%) az volt, hogy ilyen esetben is teljes 

munkaidőben kellene dolgozniuk. Kevesebben vélekedtek úgy (17,9%), 

hogy a nőknek ilyen feltételekkel otthon kellene maradniuk, vagy 

társadalmi, közösségi szervezet(ek)ben tevékenykedniük. Utóbbit 

megközelítő arányú (12,8%) válaszadó, nem tudott ebben a kérdésben, 

érdemben dönteni.  

A nemenkénti megoszlás alapján azt látjuk, hogy a női polgármesterek a 

férfiakhoz képest, inkább hajlamosabbak úgy vélekedni, hogy teljes 

munkaidős állást kellene vállalniuk azoknak a nőknek is, akik megtehetnék 

párjuk anyagi helyzete miatt, hogy otthon maradjanak. A nők 34,5%-a adta 

ezt a választ, ezzel szemben a férfiak csupán 22,1%-a. Ugyanakkor, 

mindkét nem esetében a legtöbben úgy vélekednek, hogy ilyen anyagi 

körülmények között a nőknek részmunkaidős állást kellene vállalniuk (nők 

esetében 43,6%, míg a férfiak 45,1%-a válaszolt így). 
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A nemek közötti eltérés magyarázatánál fontos, hogy figyelembe vegyük, 

hogy olyan nőket kérdeztünk meg, akik komoly karriert futottak be, 

amelynek élvezik az ezzel járó mentális és anyagi előnyeit, az elismerésen 

és az anyagi függetlenségen keresztül megtapasztalva a karrier jótékony 

hatásait a nőiségben. 

A férfiak esetében enyhén magasabb arányban, 17,9% gondolta úgy, hogy 

otthon kellene maradniuk a nőknek, ha megtehetnék, vagy társadalmi, 

közösségi szerveződésekben részt venniük; míg ez az arány a nőknél 

csupán 10,9%. 

 

 

3. ábra Ha a férj/férfi élettárs el tudná tartan a családot, akkor véleménye szerint a nőnek milyen karrier-utat 

választan (vö. 3. táblázat) 

 

Nők hozzájárulása a családi költségvetéshez 

A nők tényleges hozzájárulását a család költségvetéséhez, a 

polgármesterek nagyrészt meglehető jelentősnek tartották. A 

polgármesterek nagy része, 88,3%-a fontosnak, illetve nagyon fontosnak 

tartja. Ettől jócskán elmaradva, csupán 10,4% vélekedett úgy hogy, csak 
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közepesen fontos; és mindössze 1,3% gondolta azt, hogy a nők keresete 

nem/vagy alig bír jelentőséggel a családi kasszára nézve.  

Nemenkénti bontásban, azt látjuk, hogy egyetlen nő sem tartja 

elhanyagolhatónak a nők keresetét. Elsöprő részük (93%) nagyon 

fontosnak tartja anyagi hozzájárulásukat a család jólétéhez. A férfiak 

többsége is így vélekedik, bár némileg kisebb mértékben (87,2%), mint a 

nők. A férfiak kicsit több mint tizede (11,2%-a) szerint közepesen fontos a 

nők keresete, ez az arány a nők esetében csupán 7%. A férfiak 1,7%-a, 

tehát elhanyagolható hányaduk tartja alig számottevőnek vagy abszolút 

jelentéktelennek a nők hozzájárulását a családi költségvetéshez.   

 

 

4. ábra Mennyire tarja fontosnak a családi költségvetésben a nő keresetét? (vö. 4. táblázat) 

 

 

III.2. MI AKADÁLYOZZA AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGET? 

 

Megkérdeztük a polgármesterek véleményét arról, hogy mit gondolnak, 

hogy mi a legfőbb akadálya a nők munkaerő piaci részvételének. Valamint, 

arra is kíváncsiak voltunk, hogy mit gondolnak arról, hogy a szakma és 

magánélet összehangolásának melyek a legkritikusabb pontjai.  

 

Fontosabb megállapításaink: 
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 Összegezve azt tapasztaltuk, hogy a polgármesterek inkább a 

munkanélküliséget, illetve a munkalehetőségek hiányát tartják akadálynak 

a nők munkavállalási esélyeivel szemben, mint a gyermekelhelyezés 

problémáját.  

 A nők hajlamosabbak a munkalehetőségek hiányát akadálynak tartani 

abban, hogy a nők elhelyezkedjenek, mint a férfiak. 

 Leginkább, Kelet-Magyarországon tartják akadálynak a 

munkalehetőségek hiányát a nők elhelyezkedésével kapcsolatban. 

 A megkérdezett polgármesterek nem tartják releváns problémának a 

gyermek elhelyezés nehézségeit. A nők és akinek nincs egy háztartásban 

élő kiskorú gyermekük mégis kicsit inkább, mint a férfiak és a gyermekesek. 

 A legtöbb helyen azt említik problémának, hogy az intézményi 

szünetekben nincsen megoldva a gyerekfelügyelet; illetve az intézmények 

nyitvatartási idejével kapcsolatban érkeztek panaszok. 

 A női polgármesterek szerint nagyobb problémát jelent a nők számára 

a nem teljesítménynek megfelelő bérezés, mint a férfiak számára, valamint 

a munkavállalás során a nők hátrányos helyzetű megkülönböztetése abban, 

hogy össze tudják egyeztetni a munkájukat és a magánéletüket.  

 

Munkalehetőségek hiánya 

A megkérdezettek 5-8%-a nem foglalt állást abban, hogy a 

munkalehetőségek (5%), illetve gyerekek elhelyezésének megoldatlansága 

(8%) mennyiben járulnak hozzá a nők elhelyezkedési nehézségeihez, 

hogyan befolyásolják elhelyezkedési esélyeiket. Azok közül, akik 

válaszoltak, a munkalehetőségek hiányát 62,4% nevezte meg oknak; 

19,5% szerint ez utóbbi csupán közepesen releváns, és 18,1% szerint 

inkább nem, vagy egyáltalán nem probléma.  
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5. ábra Mennyire tartja a munkalehetőségek hiányát akadályozó tényezőnek a nők munkába 

állásával kapcsolatban? 

 

A nők (71,7%) hajlamosabbak az elhelyezkedés nehézségeinek okát 

munkalehetőségek hiányában látni, mint férfi társaik (60,3%), 

összességében azonban mindkét nem leginkább a munkanélküliségben 

fedezi fel a nők elhelyezkedésének legfőbb akadályát. A férfiak 20-20% 

gondolja azt, hogy nem- vagy közepesen jelentős a munkalehetőségek 

hiányának a hatása. A nők esetében ez az arány némiképpen alacsonyabb, 

18,9% vélekedik úgy, hogy a fenti hatás közepesen erős, és mindössze 

9,4% gondolja úgy, hogy a munkanélküliség inkább nem vagy nem 

akadálya a nők elhelyezkedési esélyeinek. 
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6. ábra A munkalehetőségek hiánya mennyire akadálya a nők elhelyezkedésének? (vö. 5. táblázat) 

 

Kijelenthető, hogy általános módon a korlátozott munkahelykínálatot 

tekintik a nők munka-erőpiaci esélyegyenlőtlenségét eredményező a 

legfőbb oknak. Legkisebb arányban Közép-Magyarországon (52,5%) 

felelték azt a megkérdezettek, hogy ez a női esélyegyenlőtlenségnek 

teljesen, vagy leginkább ez az oka. Legnagyobb arányban Kelet-

Magyarországon (68%) gondolták a magas munkanélküliséget nők 

elhelyezkedése legnagyobb akadályának, és ettől kissé elmaradva Nyugat-

Magyarországon 52,5% feleltek igennel erre a kérdésre.  

Kelet- Magyarországon csupán a megkérdezettek 10,7%-a felelte azt, hogy 

nem/inkább nem akadálya a munkalehetőségek hiánya a nők 

elhelyezkedési esélyeinek. Ez az arány Nyugat-Magyarországon 24,4%, és 

Közép-Magyarországon 18,8%.  

Tehát összegezve, Kelet-Magyarországon nevezte meg a legtöbb 

polgármester problémának a nők elhelyezkedési esélyeiben a 

munkalehetőségek hiányát. 
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7. ábra A munkalehetőségek hiánya mennyire akadálya a nők elhelyezkedésének, régiónként? (vö. 

6. táblázat) 

 

A gyermekelhelyezés megoldatlansága 

A gyerekek elhelyezését a polgármestereknek 56,1%-a nem tartja 

problémának; 27,8% tartja közepes problémának, és csupán a válaszadók 

16,1%-a tartja akadálynak a nők elhelyezkedési esélyeivel kapcsolatban. 

A gyermek elhelyezési problémák nemenkénti megosztása alapján azt 

lájuk, hogy a férfiak közel 60%-a nem tekinti felmerülő problémának, ez az 

arány a nők esetében 42,3%.  

A gyermekek nappali elhelyezésének megoldatlansága visszaköszönhet az 

ellátással kapcsolatos panaszokban, amelyek szintén jórészt a 

polgármesteri jelentkeznek. A válaszadók mindössze 7,6%-a tudott ilyen 

panasztételről (összesen 23 eset). Jellemző panaszok; hogy a településen 

nincs bölcsőde, családi napközi, a nyári időszakban nincs megoldva sem az 

óvodás, sem az iskoláskorú gyerekek felügyelete; a településről dolgozni 

eljárók számára rövidnek tűnik az óvodai és bölcsődei nyitva tartás; 

fogyatékkal élő gyermekek felügyeletét segítő ellátás hiánya; bölcsődei és 

óvodai férőhelyek problémája. 

 

A nők 21,2% vélekedett úgy, hogy a gyerekek felügyeleti nehézségei 

akadályozzák a nőket a munkavállalásuk során; míg ez az arány a férfiak 

esetében mindössze 14,7%. A polgármester nők 36,5% tartja közepesen 



 
 

27 
 

erős problémának és a férfiak ettől némiképpen elmaradva, 25,9%-ban 

gondolják közepesen felmerülő akadálynak. 

 

 

8. ábra A gyermekelhelyezés mennyire jelent problémát a nők elhelyezkedési esélyét tekintve? (vö. 

7. táblázat)  

 

A felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező polgármesterek kevésbé 

tartják a gyermekelhelyezés problémáját a nők munkavállalásával 

kapcsolatos akadálynak (63,4%), mint azok, akik nem rendelkeznek 

diplomával (44,3%). A diplomásoknak csupán a 11,2% szerint akadály és 

azok, akik nem rendelkeznek diplomával 22,6%-uk gondolja problémának. 
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9. ábra A gyermekelhelyezést mennyire tartja akadálynak – Iskolai végzettség szerint (vö. 8. táblázat) 

 

Azok a polgármesterek, akiknek van olyan kiskorú gyermeke, akivel egy 

háztartásban élnek, sokkal kevésbé tartják akadálynak a nők 

karrierépítésével szemben a gyermekmegőrzés megoldását. A gyermekes 

polgármestereknek csupán a 7,6%-uk mondta azt, hogy ez probléma; míg 

ez az arány a gyermekteleneknél 22,9%. Azt feltételezzük, hogy az 

eltérésnek az lehet az oka, hogy azok, akiknek nincs gyerekük ez a 

probléma, a tapasztalataik hiányában „megoldhatatlanabbnak” tűnik, mint 

a gyakorlott szülők számára. 

 

 

10. ábra Akadálynak tartja-e a nők karrierlehetőségeiben a gyermekelhelyezés problémáját (vö. 9. táblázat) 
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Az intézmény-ellátottsági tipológia alapján azt találtuk, hogy azokon a 

településeken, amelyek erősen ellátottak4; a válaszadók 66%-a mondta 

azt, hogy nem akadálya a nők esélyeinek a munkaerőpiacon. Leginkább 

azokon a településeken nevezték meg ezt a létező problémának, ahol csak 

egy intézményt soroltak fel, vagy azt mondták, hogy egyáltalán nincsen 

(30,4%), összehasonlítva az erősen (11,3%), vagy közepesen (12,5%) 

ellátott településekkel, ez releváns különbségnek látszik. 

 

                                    
4 Az intézményi ellátottság alapján a településeket úgy kategorizáltuk, hogy az adott 

településnek erős, gyenge vagy közepes az intézményi ellátottsága. Gyengén ellátott 

településnek tekintettük azokat a településeket, ahol egyáltalán nincs vagy csak egy 

intézményt neveztek meg a felsoroltakból. Közepesen ellátottnak azokat a településeket, 

amelyeken 2-4 intézményt soroltak fel és erősen ellátottnak azokat, ahol 5 vagy annál 

több intézmény található, amelyek a gyermekek elhelyezését szolgálják. A kategóriákat 

szándékosan nem „jó-közepes-rossz” címkével láttuk el. Hiszen, fontos megjegyeznünk, 

hogy az adott település intézményi ellátottsága nem feltétlenül jelenti az ellátás minőségi 

kategóriát – figyelembe kell vennünk a méretgazdaságossági szempontjai (településméret 

/lakósűrűség) alapján működő intézményrendszeri sajátosságait. Itt csupán olyan 

értelemben használjuk a minőségi kategóriákat, hogy az adott településen milyen 

intézményes lehetőségek vannak a gyermekek megőrzésére, és ehhez viszonyítva hogyan 

vélekednek a polgármesterek arról, hogy mi akadályozza a nők elhelyezkedési esélyeit.  
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11. ábra A település intézményi ellátottsága és a gyermekelhelyezés jelentette problémák mértéke 

a nők elhelyezkedési esélyeire nézve (vö. 10. táblázat) 

 

 

A szakmai és magánélet összehangolása munkavállaló nők esetében 

Megkérdeztük a polgármestereket, hogy véleményük szerint a női 

munkavállalók milyen problémákkal küzdenek a munkájuk és a 

magánéletük összehangolása során. A polgármesterek többsége, 59,5%-a 

említi az időbeosztás rugalmatlanságának problémáját, 34,8% a nem 

teljesítménynek megfelelő bérezést, 18,6% a szakmai előrelépés 

lehetőségének a hiányát. Összesen, 25,8% említi a munkavállalás során a 

nők hátrányos helyzetű megkülönböztetését. 

Ha megvizsgáljuk, hogy összesen hány problémát említenek meg a 

megkérdezett polgármesterek, azt találjuk, hogy a legtöbben, 57,9% 

mindössze egy problémát említ; 24,8% említ két problémát. A válaszadók 

8%-a nem jelöl meg problémát, vagy egyéb problémáról ír. Mind a négy 

okot a válaszadók 3,1%-a jelölte meg. 
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12. ábra Szám szerint hány problémát említenek meg? 

 

Egyéb problémák között, legtöbben a munkahelyek hiányát említik, továbbá 

a gyermek elhelyezési problémákat és a közlekedési nehézségeket is 

megemlíti egy polgármester. 

A nemenkénti megosztás alapján azt látjuk, hogy a női polgármesterek 

inkább hajlamosabbak a nem teljesítménynek megfelelő bérezést 

megnevezni (47,4%), mint a férfi polgármesterek (32%). A legnagyobb 

különbség abban mutatkozik a két nem között, hogy a nők 40,4%-a jelöli 

meg a munkavállalás során a nők hátrányos helyzetű megkülönböztetését, 

míg ez az arány a férfiaknál csupán 22,1%. 

Az iskolai végzettség tekintetében megvizsgáltuk, hogy a polgármesterek 

milyen problémákat említenek a munka és a magánélet összehangolásával 

kapcsolatban. Szignifikáns különbséget csak két válaszlehetőséggel 

kapcsolatban találtunk. Az időbeosztás rugalmatlanságát inkább a 

diplomások nevezték meg problémaként (67,5%), szemben azokkal, akik 

nem rendelkeznek felsőfokú végzettséggel (50%). Ugyanakkor, a nem 

teljesítménynek megfelelő béreket, inkább azok nevezték meg, akik nem 

rendelkeznek diplomával (42%), szemben azokkal, akik diplomások 

(29,6%).  
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13. ábra A szakma és a magánélet összehangolásának nehézségei, az iskolai végzettség tekintetében (vö. 11. 

táblázat) 

 

III.3. MEGOLDÁSOK AZ ESÉLYEGYENLŐTLENSÉG PROBLÉMÁJÁRA 

 

Kérdőívünkben kíváncsiak voltunk a polgármesterek véleményére azzal 

kapcsolatban, hogy milyen megoldásokat látnak célravezetőnek az 

esélyegyenlőségi problémák megoldásában. 

 

Fontosabb megállapításaink: 

 A férfiak némiképpen jobban támogatják a nőkkel szembeni pozitív 

diszkriminációt, mint a nők. Mindkét nem esetében 60% feletti a pozitív 

diszkrimináció támogatottsága. 

 A középső, 47-55 éves korcsoport jobban támogatja, mint a 

fiatalabbak és az idősebbek. 

 A válaszadók több mint 70%-a támogatja, hogy a döntéshozó 

testületben a nemek aránya kiegyensúlyozott legyen. 



 
 

33 
 

 Az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők jobban támogatják 

a nőkkel szembeni pozitív diszkriminációt, mint a magasabban iskolázottak. 

 Az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők jobban támogatják 

azt, hogy a döntéshozó testületben kiegyensúlyozott legyen a nők aránya. 

 Legnagyobb mértékben a jelölőszervezetek jelölőlistái esetében 

támogatnák a kiegyenlítő kvótarendszer bevezetését. 

 A nők nagyobb arányban támogatnák egy esetleges kvótarendszer 

bevezetését, mint a férfiak és leginkább a jelölőszervezetek jelölőlistái 

esetében. 

  Leginkább az 56 év feletti korosztály támogatná a kvótarendszer 

bevezetését és legkevésbé a közepes korosztály. 

 Leginkább Kelet-Magyarországon támogatnák a kvótarendszer 

bevezetését. 

 

Nőkkel szembeni pozitív diszkrimináció – „Második műszak” 

A nők vagy a férfiak támogatják jobban a nőkkel szembeni pozitív 

diszkriminációt? 

Megkérdeztük, hogy a polgármesterek hogyan vélekednek, támogatják-e a 

nőkkel szembeni pozitív diszkriminációt. A válaszadók nagyobb része, 

65,5%-a vélekedik úgy, hogy támogatná. A nemenkénti bontás alapján azt 

látjuk, hogy a férfiak nagyobb arányban 66,5%-ban támogatják; és a nők 

némiképpen ettől elmaradva, szintén nagyobb mértékben, 62%-ban 

támogatják nők a nőkkel szembeni pozitív diszkriminációt. 
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14. ábra Támogatná-e a nőkkel szembeni pozitív diszkriminációt? (vö. 12. táblázat) 

 

Korcsoportonként a pozitív diszkrimináció támogatottsága 

A korcsoportonkénti bontásban azt látjuk, hogy mindhárom generáció 

inkább támogatná a nőkkel szembeni diszkriminációt. Legnagyobb 

mértékben (70,2%) a 47-55 éves korosztály, kisebb mértékben az 56 év 

felettiek (66,3%), és legkevésbé a legfiatalabb 18-46 éves korcsoport 

válaszolt igennel (58%). 
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15. ábra Támogatná-e a nőkkel szembeni pozitív diszkriminációt? – Korcsoportonként (vö. 13. 

táblázat) 

 

 

Mióta polgármester és mit gondol a nőkkel szembeni pozitív 

diszkriminációról? 

Attól függően, hogy mióta tölti be a folyamatosan polgármesteri pozícióját, 

azt látjuk, hogy leginkább azok a polgármesterek támogatják a nőkkel 

szembeni pozitív diszkriminációt, akik 9 évnél régebb óta folyamatosan 

polgármesteri pozícióban vannak – közülük 69,7% támogatná. Ennél 

némiképpen kevesebben, 66,2%-ban azok, akik 4 évnél nem régebben 

polgármesterek. Legkevésbé pedig azok, akik az 1996-ban kezdődő 

ciklusban lettek polgármesterek (58,7%). 
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16. ábra Támogatja-e a nőkkel szembeni pozitív diszkrimináció attól függően, hogy mióta polgármester (vö. 

14. táblázat) 

 

Iskolázottság és a pozitív diszkriminációról való vélekedés összefüggései 

Az iskolai végzettség tekintetében azt mondhatjuk, hogy kis mértékben az 

alacsonyan iskolázottak jobban támogatják a nőkkel szembeni pozitív 

diszkriminációt. A diplomával nem rendelkezők 70,3%-a támogatja, míg a 

diplomásoknál ez az arány 62,4%.  

 

 

 

17. ábra Támogatja-e a pozitív diszkriminációt – Iskolai végzettség szerint 
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Vélemények a pozitív megkülönböztetés lehetőségéről 

Azok, akik támogatnák a pozitív diszkriminációt, a szabadszavas 

válaszukban leginkább azt emelték ki, hogy a nők nehezebb helyzetben 

vannak, mivel rájuk hárulnak a családi és háztartási, gyermekekkel 

kapcsolatos teendők nagy része. Ezt az egyik válaszadó „második 

műszaknak” nevezte. Valamint azt említik, hogy a gyermekszülések miatt 

olyan problémákkal kell szembenéznie a társadalomnak, mint a nők 

munkaerőpiacra való újraintegrálása, a kisgyermek körüli teendők, 

betegségek esetén a nők kiesése a munkából, amelyek és ezek olyan 

nehézségek, amelyek kompenzálásra szorulnak. 

Volt olyan válaszadó, aki gyermekszüléshez kötné a pozitív előnyöket, 

illetve más arról ír, hogy a kisgyermekes anyukák esetében a 

toleranciaszintet kellene növelni a kisgyerek gyakori megbetegedése miatt, 

vagy a munkaidőt rugalmassá tenni. 

Azok, akik nem támogatnák a pozitív diszkriminációt, azt emelték ki, hogy 

az embereket az érdemeik, teljesítményük és tudásuk alapján kellene 

megítélni minden esetben, nemtől függetlenül tisztelni egymást. Más 

válaszadó azt írja le, hogy ha valódi esélyegyenlőség lenne, akkor nem 

lenne szükség pozitív diszkriminációra. 

Van, aki kiemeli azt, hogy a férfiak miben szenvednek hátrányokat (pl. 

várható alacsonyabb átlagéletkor), amelyeket szintén kompenzálás nélkül 

hagy a társadalom. 

Volt olyan válaszadó, aki szerint a munkaerőpiacon a teljes egyenlőséget 

kellene biztosítani, a pozitív diszkrimináció az élet egyéb szegmenseiben 

kellene érvényesíteni, elsősorban a családon belüli munkamegosztás terén. 

 

Kiegyenlítés a döntéshozó testületben  

 

Mit gondolnak a nők és a férfiak a kiegyenlítés lehetőségéről? 

A közszférában tapasztalható esélyegyenlőségi problémák egy másik 

megoldási lehetősége, a társadalomban tapasztalható nemenkénti 

arányokat reprezentáló arányosítás végrehajtása.. Megkérdeztük, hogy a 

polgármesterek véleménye szerint kívánatosnak tartják-e, hogy a 

döntéshozó testületben a nemek aránya kiegyensúlyozott legyen. A 

polgármesterek – mind a férfiak, mind a nők – 75%-a úgy gondolja, hogy 

legyen kiegyensúlyozott a nemek aránya, és csupán  a 25%-uk mondta azt, 

hogy nem kellene. 
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18. ábra Kívánatos-e, hogy a döntéshozó testületben a nemek aránya kiegyensúlyozott legyen? – 

Nemenként (vö. 16. táblázat) 

 

… az idősek és a fiatalok? 

A korcsoportonkénti megosztásban az tapasztaltuk, hogy leginkább a 47 év 

felettiek (76-77%) támogatják a nemek kiegyensúlyozott arányát a 

döntéshozó testületben, és néhány százalékával ettől elmaradva az ennél 

fiatalabbak, de ők is nagy többségében támogatják (70,9%). 

 

19. ábra Kívánatosnak tartja-e, hogy a döntéshozó testületben a nemek aránya kiegyensúlyozott 

legyen? – Korcsoportonként (vö. 17. táblázat) 
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…iskolai végzettségük szerint? 

Az iskolai végzettség tekintetésben hasonló összefüggést látunk a 

döntéshozó testület kiegyenlítésével kapcsolatban, mint a nőkkel szembeni 

diszkrimináció esetén. Minél magasabb a polgármesterek iskolai 

végzettsége, annál kevésbé támogatják azt, hogy a döntéshozó testültben 

kiegyensúlyozott legyen a nők aránya. A diplomával nem rendelkezők 82%-

a támogatja, a diplomások 72,1% gondolja azt, hogy kiegyenlítettnek 

kellene lennie a nemek arányában a döntéshozó testület létszámának.  

 

 

20. ábra Támogatja-e, hogy a döntéshozó testületben kiegyensúlyozott legyen a nemek aránya – Iskolai 

végzettség szerint (vö. 18. táblázat) 

 

A közszféra dolgozó és az esélyegyenlőség – Kvótarendszer támogatása 

Megkérdeztük a polgármestereket, hogy annak ellenére, hogy a jelenleg 

érvényben lévő törvényi szabályzás nem támogat olyan kvótarendszert, 

amely lehetővé tenné, hogy a nők társadalmi arányát jobban reprezentálja 

a hivatali dolgozók aránya, ők támogatnának-e egy ilyen kiegyenlítő 

megoldást. És ha támogatnának, akkor milyen szerveződések és területek 

esetén. 

Általunk megnevezett területek: a bizottság, a hivatalok és a 

jelölőszervezetek jelölőlistái. 

Összesen, a válaszadók 49%-a felelte azt, hogy nem támogatna semmilyen 

kvótarendszert.  
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A válaszadók 20,9%-a jelölte meg azt a válaszlehetőséget, hogy a 

bizottságban meg kellene határozni a nők és férfiak arányát. Ugyanez, a 

hivatal esetében, a polgármesterek 11,3%-a szerint kívánatos és a 

jelölőszervezetek jelölőlistáinál 23,5% gondolta így. 

A válaszadók 33,7%-a csupán az általunk megkérdezett területek közül 

egyet jelölt meg. Továbbá egy polgármester hozzátette az alpolgármesteri 

pozíciót és egy másik az Országgyűlésben választott testületet. A 

válaszadók 7,7%-a 2 válaszlehetőséget is megjelölt, és 2,2% mindhárom 

általunk felsorolt területen támogatna egyfajta kvótarendszert. 

 

21. ábra Támogatná-e valamiféle kvótarendszer bevezetését, amely a nők és férfiak társadalmi 

arányát jobban reprezentálná? 

 

Mit gondolnak a nők és a férfiak? 

Nemek szerinti megosztásban azt találtuk, hogy a férfi polgármesterek több 

mint a fele, összesen 52,9%-a nem támogatná az arányosító 

kvótarendszert. A nők esetében ez jóval alacsonyabb, 32,8%-uk gondolja 

azt, hogy nem kellene hasonló arányosító eljárást alkalmazni. 

A női polgármesterek 38,6%-a válaszolta azt, hogy a bizottság összetétele 

esetén támogatná ezt a fajta arányosítást. A férfiak esetében 16,8% 

válaszolt így. A hivatali dolgozók esetén a nők 19,3%-a vélekedett úgy, 

hogy szükséges lenne, és a férfiak 9,4%-a gondolta ugyan így.  

A jelölőszervezetek jelölőlistáján történő arányosítást a nők 40,4%-a jelölte 

meg, míg ez az arány a férfiaknál csupán 19,3%.  
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A nők leginkább a bizottság és a jelölőlisták esetében gondolták úgy, hogy 

szükséges lehet beavatkozással reprezentálni a nők és férfiak arányát, és a 

hivatalok esetében ezt jóval kevesebb női polgármester javasolja. 

A férfiak – a támogatók közül – legtöbben a jelölőszervezetek listáin 

javasolnak ilyen beavatkozást, legkevésbé pedig a hivatali dolgozók 

esetében.  

 

22. ábra Kvótarendszer kiterjesztése a különböző területekre nemenkénti megosztásban (vö. 19. 

táblázat) 

 

A női polgármesterek 8,8%-a jelölte meg mind a három területet az általunk 

felsoroltak közül, míg a férfiak csupán 0,8%-a vélekedett úgy, hogy ilyen 

mértékben ki kellene terjeszteni az arányosítást. Két területet a nők 22,8%-

a jelölt meg, a férfiak 4,1%-a. Egy területet a nők 26,3%-a, míg a férfiak 

35,2%-a. 

 

23. ábra Kvótarendszer kiterjesztése a különböző területekre nemenkénti megosztásban 
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…a fiatalok és az idősebbek? 

Azt vizsgálva, hogy az egyes korcsoportok hogyan vélekednek a 

kvótarendszer bevezetéséről, azt láthatjuk, hogy a leginkább a középső 

(47-55 éves) korcsoport támogatná a kvótarendszer bevezetését (53,8%-

ban), legkevésbé pedig az 56 év feletti korosztály (44,8%). Az 56 évesnél 

fiatalabb korosztály előbbi kettőhöz képest közepesen 48,6%-ban ellenzi a 

kvótarendszer bevezetését. 

 

24. ábra Korcsoportonkénti megosztásban azok, akik nem támogatnák a kvótarendszer 

bevezetését 

 

Területi eloszlásban a kvótarendszer támogatottsága 

Az országos megosztás alapján azt látjuk, hogy legkevésbé Nyugat-

Magyarországon támogatnák az arányosító rendszer bevezetését, itt a 

válaszadók 58,3%-a válaszolt nemmel. Leginkább Kelet-Magyarországon 

támogatják a válaszadók kevesebb, mint fele, 36% mondta azt, hogy nem 

támogatja a kvótarendszer bevezetést. Közép-Magyarországon is 

meghaladja a válaszadók felét, akik nem támogatnák (52,4%). 
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25. ábra Területi megosztásban azok, akik nem támogatnák a kvótarendszer bevezetését 

 

Sajnos a közszférában dolgozók arányairól szóló adatok az alacsony 

elemszám miatt nem teszik lehetővé, hogy a  mélyebb, finomabb 

összehasonlítást végezzünk, hogy nemek aktuális arányától függően 

hogyan vélekednek a polgármesterek a kvótarendszer bevezetéséről. Ezek 

az adatok részletes magyarázó erővel bírnának, egy megismételt 

adatfelvétel esetében érdemes lenne ezeket újra megvizsgálni. 

 

TÖOSZ segítségnyújtása 

Megkérdeztük a polgármestereket, hogy a TÖOSZ miképpen lehetne az 

önkormányzatok segítségére az esélyegyenlőségi problémák 

megoldásában. A válaszadó polgármesterek 46%-a mondta azt, hogy 

tapasztalatcsere-programmal – a hazai és külföldi gyakorlatok 

megismerésének lehetőségével – tudná a TÖOSZ érdemben segíteni az 

önkormányzatok munkáját. Alig marad el ettől azok aránya, akik 

tájékoztató kiadványokat szeretnének kapni (45%), kerekasztal 

beszélgetésen a polgármesterek 33%-a részt venne. A polgármesterek 

17%-a támogatná, hogy a TÖOSZ tréningeket szervezzen ebben a 

témakörben, és közel ugyanennyi válaszadó szeretne konferenciákat.  
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26. ábra TÖOSZ segítsége az önkormányzatok számára az esélyegyenlőségi kérdésekben 22. táblázat 

 

III.4. STRATÉGIA 

 

Megkérdeztük a polgármestereket, hogy a hivatalban és a település egészén 

milyen esélyegyenlőségi intézkedések, tervek valósulnak meg, azaz a 

valóságban milyen megoldásokkal, eszközökkel lépnek fel az 

esélyegyenlőség érdekében. 

 

Fontosabb megállapítások: 

 Az önkormányzatok többségénél nincsen szabályzás az erőszakos 

cselekvések, zaklatások megelőzésére.  

 Az önkormányzatok több mint a felénél van esélyegyenlőségi 

referens, és több mint a felénél odafigyelnek a munkaidő kialakításánál az 

eltérő igényekre a nők és férfiak között.  

 Több mint a polgármesterek háromnegyede mondta azt, hogy a 

költségvetés kialakításánál nem veszi figyelembe a nemenkénti 

különbségeket.  

 A női polgármesterek saját megítélésük szerint ők jobban ügyelnek 

arra, hogy a munkaidő kialakítása során odafigyeljenek a nők és férfiak 

eltérő igényeire. Ugyanakkor a válaszok alapján azt látjuk, hogy rugalmas 
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munkaidő, és a távmunka lehetősége inkább azoknál az önkormányzatoknál 

áll fenn, ahol férfi polgármester van. 

 Esélyegyenlőségi felmérés vagy helyzetelemzés az önkormányzatok 

kevesebb, mint negyed részénél készült a különböző területeken. A legtöbb 

önkormányzatnál, ahol készítettek ilyen felmérést szociális és oktatás 

területén tette.  

 Előfordulnak olyan települések, ahol az önkormányzatnak nincsen 

esélyegyenlőségi terve. 

 Az önkormányzatok nagy részében nincs olyan személy, aki a 

sikeresen végrehajtott esélyegyenlőségi intézkedésekért felel. 

 Esélyegyenlőségi intézkedések leggyakrabban szociális területen 

vannak; ettől némiképpen elmarad a foglalkoztatás területe. Előbbieknél 

több mint 50%-al kevesebb intézkedés történik oktatás, egészségügy, 

kultúra, szórakozás és sport területén. A leginkább elmaradott terület ebből 

a szempontból a lakhatás. 

 Az esélyegyenlőségi intézkedések teljesülését az esetek legnagyobb 

részében nem méri. 

 Anyagi forrásként az esélyegyenlőségi intézkedésekhez a 

felajánlásokat, adományokat, valamint az önkéntes munkát említik meg a 

polgármesterek. Harmadik helyen az állami támogatás áll. 

 A polgármesterek többsége odafigyel az ifjúság képzése során arra, 

hogy megismerjék az esélyegyenlőség problémáját. Erre a legtöbben a 

rendezvényeket tartották alkalmas fórumnak. 

 A polgármesterek többsége (82,3%-a) együttműködik civil 

szervezetekkel és egyéb partnerekkel. A férfi polgármesterek erre 

némiképpen hajlamosabbak. 

 A válaszadók többsége alkalmaz valamilyen kommunikációs eszközt 

a nők helyi demokratikus részvételének ösztönzésére. A polgármesterek 

kedveltebb, és célravezetőbb eszköznek tartják a lakossági fórumokat és 

rendezvényeket, mint a helyi médiát. 

 A női polgármesterek jobban kedvelik a lakossági fórumokat és 

rendezvényeket, mint férfi társaik. 
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 Ahogy nő a településméret, úgy nő a helyi média alkalmazása erre a 

célra. A lakossági fórumokat és rendezvényeket leginkább a legnagyobb 

településeken, azt követően a legkisebb településeken veszik igénybe. A 

méret növekedésével az alkalmazott kommunikációs módszerek száma is 

növekszik. 

 

Intézkedések az önkormányzati hivatalokban 

Kérdőívünkben rákérdeztünk arra, hogy van-e szabályzásuk az erőszakos 

cselekvések, zaklatások megelőzésére érdekében. A válaszadó 

polgármesterek 84,5%-a azt válaszolta, hogy nincs ilyen szabályzás. 

Mindössze a válaszadók 15,5%-a válaszolt igennel erre a kérdésünkre. 

Esélyegyenlőségi referens az önkormányzatok 65%-ában van a válaszok 

alapján. A munkaidő kialakításánál a nők és férfiak eltérő igényeire az 

önkormányzatok 57,9%-a ügyel.  
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27. ábra Esélyegyenlőségi intézkedések a hivatalnál 21. táblázat 

 

Megvizsgáltuk az összefüggést a pozitív diszkriminációval kapcsolatos 

pozitív attitűd és aközött, hogy az önkormányzatnak van-e az erőszakos 

cselekvéseket megelőző szabályzata. Azoknál az önkormányzatoknál 

jellemzőbb, ahol a polgármester pozitívan viszonyul a nők előnyösebb 

helyzetbe hozásához. 

 

 

28. ábra Van-e az önkormányzatnak erőszakos cselekvéseket megelőző szabályzata abban a tekintetben, hogy 

támogatja-e a pozitív diszkriminációt vagy sem 
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A válaszadó polgármesterek nemenkénti különbségeire a fentiek közül, csak 

a hivatali munkaidő kialakítása során találtunk szignifikáns különbséget a 

női és férfi polgármesterek között. A válaszok alapján azokban a 

hivatalokban, ahol női polgármester van, sokkal inkább odafigyelnek a 

munkaidő kialakításánál az esélyegyenlőségi szempontokra. A nők 61,7%-

a válaszolta azt, hogy fókuszálnak erre a kérdésre; ez az arány a férfiak 

esetében csupán 37,4% volt.  

 

 

29. ábra Munkaidő kialakításánál figyelmet fordítanak-e az esélyegyenlőségi kérdésekre?  

 

Részmunkaidő lehetősége a válaszadó polgármesterek szerint, az 

önkormányzatok 11,4%-ában van. Rugalmas munkaidőre ennél jóval több, 

az önkormányzatok 40,4%-ban van lehetőség. Távmunka lehetőségét 

mindössze a polgármesterek 2,7%-a jelölte meg.  

Ugyanakkor, ha nemenkénti bontásban megvizsgáljuk, akkor azt találjuk, 

hogy a férfi polgármesterek közül szignifikánsan többen mondták azt, hogy 

rugalmas munkaidőre lehetőség van az önkormányzatnál. A férfiak 43,4%-

a felelt igennel, míg a nők esetében ez az arány csupán 26,3%. A távmunka 

lehetőségét is inkább a férfiak említik, bár ők is nagyon elenyésző (összesen 

8) esetben. A részmunkaidő esetében nincs jelentős különbség a női és férfi 

polgármesterek vezette hivatalok között. 

Az általunk felkínált lehetőségekből nem derül ki, hogy miben nyilvánul 

meg, az hogy a női polgármesterek azt mondják, hogy figyelmet fordítanak 

az esélyegyenlőségi kérdésekre a munkaidő kialakítása során. Azt 

feltételezzük, hogy míg a férfiak formális formában is odafigyelnek a nemek 

eltérő igényeire, addig a nők informálisabb formában, eseti empátiával 

reagálhatnak a dolgozók igényeire. 
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Azt is megvizsgáltuk, hogy azok a polgármesterek, akik támogatják a 

pozitív diszkriminációt a nőkkel szemben mutatnak-e valami különbséget 

abban, hogy milyen szabályzásokkal, intézkedésekkel rendelkezik az 

önkormányzat. 

Az adatok azt mutatják, hogy a pozitív diszkrimináció iránti pozitív attitűd 

némiképpen befolyásolja a munkaidő szervezését. Azokban a hivatalokban, 

ahol a polgármester ilyen attitűddel rendelkezik, szignifikánsan jobban 

odafigyelnek a munkaidő kedvezőbb kialakítására (61%), mint ott, ahol a 

polgármester nem támogatja a megkülönböztetést.   

 

 

30. ábra Figyelembe veszik-e a munkaidő kialakításánál a nemek eltérő igényeit, abban a tekintetben, hogy 

támogatja-e a pozitív diszkriminációt vagy sem 

 

 

Költségvetés tervezés 

 

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az önkormányzat a költségvetés 

tervezésénél figyelembe vesz-e nemek közötti esélyegyenlőségi 

kérdéseket. A polgármesterek nagyobb része, 78,1%-a válaszolta azt, hogy 

nem veszik figyelembe a férfiak és nők eltérő igényeit az önkormányzat 

költségvetés összeállításakor és a helyi tervezésben, vagy az 

elhelyezkedéssel kapcsolatban. Tehát, a polgármesterek szerint az 

önkormányzatok kisebb része figyel oda a költségvetés összeállításakor és 

a helyi tervezésben a nemek közötti esetleges esélyegyenlőtlenségekre.  

A férfi és női polgármesterek ebben nem mutattak különbséget.  

A szabadszavas válaszok során a következőket említették a 

polgármesterek: a hivatalban és az intézményeknél a szociális helyiségek, 

öltözők kialakításánál; a közmunkaprogram során ügyelnek a nemek 

egyenlő arányára, és a nemnek megfelelő munkatípusra, nyári szünetben 

megoldott gyermekétkeztetés, gyermekek napközbeni ellátása, 
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foglalkozatás politika vagy a női dolgozók arányában épített mosdók száma 

a hivatalban. 

 

Abban a kérdésben, hogy a helyi tervezés során figyelmet fordítanak-e a 

nők és férfiak egyenlő arányú bevonására az előkészítés, döntés és 

megvalósítás folyamatában, a polgármesterek fele mondta azt, hogy igen. 

Nemenként sem találunk eltérést a válaszok megoszlásában. 

A költségvetés megtervezése és a pozitív irányú attitűd a diszkriminációval 

kapcsolatos összefüggés is hasonlóan pozitív irányba mutat, mint a fentiek 

(diszkriminációval egyetértők). Ugyanakkor az alacsony elemszám miatt 

(ahol odafigyelnek a költségvetés során a nemek eltérő igényére), 

messzemenő következtetéseket nem tudtunk levonni. 

 

 

31. ábra A költségvetés tervezése kapcsán figyelmet fordítanak-e az eltérő igényeket, abban a tekintetben, 

hogy támogatja-e a pozitív diszkriminációt vagy sem 

 

 

Felmérés a nők és férfiak esélyegyenlőségi problémáival kapcsolatban  

Megkérdeztük a polgármestereket, hogy készült-e valamilyen felmérés 

vagy helyzetelemzés a nők és férfiak esélyegyenlőségi problémáinak 

feltárására. 

A polgármesterek 22,5% felelte azt, hogy az összes általunk megkérdezett 

területen (szociális-, oktatás-, foglalkoztatás-, egészségügy-, lakhatás-, 

kultúra, szórakozás, sport területén) készült ilyen helyzetfelmérés.  

A polgármesterek 25,5%-a jelölte meg a szociális területet, 23,8% a 

foglakoztatási területet, 11,9% az oktatás területét, 8,2% az 

egészségügyé, 5,4% a kultúra, szórakozás és sport területét, 4,3% a 

lakhatási területet.  



 
 

51 
 

 

 

32. ábra Esélyegyenlőségi felmérés vagy helyzetelemzés 22. táblázat 

 

Esélyegyenlőségi Terv 

Az önkormányzatok 4,8%-a nem rendelkezik Esélyegyenlőségi Tervvel. A 

mintánkban összesen 14 polgármester válaszolta azt, hogy nincs 

Esélyegyenlőségi Tervük, ebből 10 Kelet-Magyarország területén található 

(3 Közép-Magyarországon és 1 Nyugat-Magyarországon).  

 

 

Esélyegyenlőségi intézkedések végrehajtása  

 

Az önkormányzatok csupán 39,4%-ánál van olyan személy, aki felelős az 

esélyegyenlőségi intézkedések sikeres végrehajtásáért. 

Az esélyegyenlőség intézkedések kapcsán, szabadszavas válaszaikban a 

legtöbb polgármester a következőket említi: tájékoztatás, felvilágosítás, 

képzések pályázati forrásból (gender-tudás tudatosítása), a családon belüli 

erőszak problémájának tudatosítása, intézményi férőhelyek bővítése, 

speciális gondozást igénylő gyermekek ellátása, felügyelete, nyári és 

szünidei táborok szerezése pályázati forrásokból, családi napközi 

létrehozása,  a szülés után visszatérő anyukák integrációjának elősegítése 

a munkaerőpiacra, buszmenetrendek felülvizsgálata, szűrővizsgálatok 

népszerűsítése, kapcsolat a civil szervezetekkel, gyermekek utáni 
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szabadságok igény szerinti alakítása, rugalmas munkaidő bevezetése, női 

civil szervezetek létrehozása, közmunka program, tanfolyamok, távmunka 

lehetősége. 

 

A legtöbb válaszadó szerint, ezek az intézkedések összhangban vannak az 

önkormányzat egyéb stratégiai programjaival is. 

 

Melyek ezek a területek? 

A polgármesterek válaszai alapján, az általunk felsorolt területek (szociális-

, oktatás-, foglalkoztatás-, egészségügy-, lakhatás-, kultúra, szórakozás, 

sport területén) mindegyikén, az önkormányzatok 10,6%-án történt 

esélyegyenlőségi intézkedés. 

A legnagyobb százalékban a szociális területen történt valamilyen 

esélyegyenlőségi intézkedés (30,9%). Ettől némiképpen elmarad a 

foglakoztatás területe 25%-al. Oktatás, egészségügy, kultúra, szórakozás 

és sport területén körülbelül ugyanolyan arányban (12-13%) történt 

valamilyen intézkedés. A leginkább elmaradott terület a lakhatás – csupán 

4%-kal. 

 

 

33. ábra Esélyegyenlőségi intézkedések az egyes területeken 22. táblázat 

 

Az önkormányzatok 83%-ában nem mérik semmilyen módon azt, hogy 

teljesülnek-e ezek az esélyegyenlőségi intézkedések.  

Megkérdeztük azokat, akik azt felelték, hogy mérik az intézkedések 

teljesülését, hogy milyen indikátorokat használnak a méréshez. A 

következőket említették a polgármesterek: szociális háló működtetése, 
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évenkénti felülvizsgálata, igényfelmérés és elégedettségvizsgálat, 

programokba bevontak létszáma, civilszervezetek száma, panaszok 

felülvizsgálata, esetmegbeszélések, konzultációk, a programok hatásának 

felülvizsgálata a nők életére, jelenléti ívek, dokumentációk, kérdőívek.  

 

Intézkedések „igényei” 

Kérdőívünkben megkérdeztük, hogy az intézkedések körülbelül hány főt 

érintettek és hány fő munkáját vették igénybe. Sajnos nagyon kevés 

polgármestere, az összes válaszadó negyede válaszolt erre a kérdésünkre, 

így messzemenő következtetéseken nem tudunk levonni. A válaszadók 

50%-a, azaz körülbelül 25 polgármester mondta azt, hogy egy fő munkája 

kevesebb, mint 30 főt érint. 75% 80 fős érintettség alá esik. Valamint 

összesen 3 polgármester mondta azt, hogy több mint 1000 főt érint egy fő 

munkája. 

 

Rákérdeztünk, hogy az intézkedések milyen technikai feltételeket 

követelnek meg. Akik hajlandóak voltak válaszolni erre a kérdésünkre, 

legtöbben az eszközöket (gépek, anyagok, szerszámok, stb.), az anyagi 

forrásokat és a helyigényeket nevezték meg. 

 

Az intézkedések anyagi forrásaival kapcsolatban nagyon kevés válasz 

érkezett a polgármesterektől. Akik válaszoltak a kérdésünkre, első helyen 

a felajánlásokat és adományokat említik. Ezt a válaszadók 98,2%-a jelölte 

meg. A következő leggyakoribb forrás (97%), abból adódik, hogy a 

költségeket részben vagy egészében önkéntes munkával váltják ki. Állami 

támogatást a polgármesterek 94%-a nevez meg forrásként. Pályázati 

forrást 90% és önkormányzati fedezetet a válaszadók 89,5%-a említ. 
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34. ábra Az esélyegyenlősítő intézkedések anyagi forrásai  

A válaszadók többsége azt válaszolta (szabadszavas formában), hogy a 

közfoglalkoztatási és foglakoztatási terület fejlesztései voltak a 

legköltségesebbek, ezt követte az oktatás, és a szociális terület, majd a 

kulturális fejlesztések.  

 

Figyelemfelhívás az esélyegyenlőség problémájára 

A polgármesterek többsége, 66%-a mondta azt, hogy figyelmet fordít a 

fiatalok demokratikus társadalmi működéssel kapcsolatos, esélyegyenlőségi 

szempontokat is mérlegelő kérdésekre. 

 

 

35. ábra Képzés a fiatalok demokratikus társadalmi működéssel kapcsolatos, esélyegyenlőségi szempontokat is 

mérlegelő kérdésekre 
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A polgármesterek ez irányú hajlandósága nemtől, korosztálytól és attól, 

hogy van-e kiskorú gyermeke függetlennek látszott. 

A válaszadók közül, akik figyelmet fordítanak az ilyen képzésekre a 

legtöbben (az igennel válaszolók 36%-a) a rendezvényeket jelölte meg 

ilyen képzési gyakorlatra. 26% említette a klubokat és 13% a 

diákönkormányzat működését. 

További keretekként említették a polgármesterek: a Bursa Hungaricat, azt, 

hogy fiatalok képviseletére indítanak helyi képviselőjelöltet, továbbá a 

Gyerek és Ifjúsági Önkormányzatot és az Ifjúsági kerekasztalt. 

 

A polgármesterek 82,3%-a mondta azt, hogy együttműködnek 

civilszervezetekkel és egyéb partnerekkel. A nemek aránya szerint azt 

láttuk, hogy a férfi polgármesterek némiképpen hajlamosabbak 

együttműködni civil-, vagy más szervezetekkel. A férfiak 84,4%-a válaszolt 

erre a kérdésünkre igennel, míg a nőknél ez az arány némiképpen 

alacsonyabb, 72,3%.  

 

 

 

Esélyegyenlőség kérdései a helyi közéletben – A probléma kommunikációja 

Az attitűdökön és a konkrét intézkedéseken túl fontos kérdés az, hogy a 

polgármesterek miképpen kommunikálják, hívják fel a közösség figyelmét 

a társadalmi problémákra és azok kezelési lehetőségeire. A tájékoztatás és 

figyelemfelkeltés, gyakran már önmagában megoldásokat jelenthet egy 

adott problémára.  

 

Kommunikációs csatornák a figyelemfelkeltésre 

Azt kérdeztük a polgármesterektől, hogy milyen kommunikációs eszközöket 

használnak a nők helyi demokratikus részvételének ösztönzésére. A 

válaszadók 39,9%-a válaszolta azt, hogy semmilyen kommunikációs 

eszközt nem alkalmaz erre a célra. A polgármesterek 34,6%-a a helyi 

médiát említi eszközként és a lakossági fórumokat, rendezvényeket a 

válaszadók 44,9%-a alkalmazza erre a célra. 
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36. ábra Kommunikációs eszközök a nők helyi demokratikus részvételének ösztönzésére 

Az általunk megnevezett kommunikációs csatornák közül egyet említ 

válaszolók 34,9%-a, hogy igénybe veszi erre a célra és mindkettőt a 

22,3%-uk.  

 

37. ábra Kommunikációs eszközök a nők helyi demokratikus részvételének ösztönzésére 

Néhány egyéb válasz is érkezett; mint a civil kerekasztal, civil 

szerveződések kezdeményezése, hangosbemondó, közösségi oldalak és 

összesen négyen említik a személyes megkeresést. 

 

Nemek közötti különbségek a figyelemfelkeltésben 

A férfiak és a nők közel megegyező arányban alkalmazzák a helyi médiát. 

A nők viszont nagyobb valószínűséggel használják a lakossági fórumokat, 

rendezvényeket erre a célra. Közel, a női polgármesterek fele (49,4%) 

mondta azt, hogy ilyen eszközökkel is felhívja a figyelmet a nők helyi 

demokratikus részvételének ösztönzésére. A férfiak kevésbé hajlamosak 

ilyen eszközhöz folyamodni (43,2%). 
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Településméret és a kommunikációs csatornák 

A települések mérete szerinti megosztásban azt látjuk, hogy a helyi média 

alkalmazása szignifikáns különbségeket mutat a különböző 

méretkategóriába eső települések esetén. Leginkább 71,4%-a a 25 ezer 

főnél nagyobb települések polgármesterei hajlamosak igénybe venni a helyi 

média eszközét. Ennél jóval kevesebben, 43,7% a 2 ezer és 20 ezer lakosú 

települések esetén. És jóval elmaradva ettől, mindössze 23,2% alkalmazza 

a helyi médiát a 2 ezer lakos alatti települések polgármesterei közül erre a 

célra. 

 

38. ábra Helyi média alkalmazása településméret kategóriái szerint 

A lakossági fórumokat és rendezvényeket szintén megvizsgáltuk, hogy 

településméret szerint mutatnak-e különbséget a polgármesterek abban, 

hogy alkalmazzák-e eszközként erre a célra. A 25 ezer fő feletti települések 

polgármestereinek igen magas aránya, 57,1%-a mondta azt, hogy kedvelt 

eszközük a lakossági fórum. Kissé kisebb hányadban, de elég magas 

arányban (46,4%) a 2000 fő alatti települések polgármesterei is élnek ezzel 

a kommunikációs eszközzel. A 2000 és 25 ezer közötti lakosságú 

települések polgármesterei kevésbé alkalmazzák ezt a módszert (38%).  
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39. ábra Lakossági fórumok és rendezvények alkalmazása 

 

Azt is elmondhatjuk, hogy a nagy települések polgármesterei inkább 

hajlamosabbak mindkét kommunikációs eszközt igénybe venni, mint a 25 

ezer főnél kisebb települések. Leginkább tehát a nagy települések 

polgármesterei nyitottabbak, vagy találják alkalmasabb eszköznek mindkét 

kommunikációs csatorna igénybevételét (50%). Erősen elmaradnak ettől az 

aránytól a kisebb települések; két csatornát csupán 23-17%-ban vesznek 

igénybe, ahogy csökken a települések mérete. Az egyetlen kommunikációs 

csatorna igénybevételében alig mutatnak különbséget a különböző méretű 

települések (33-35%). 
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40. ábra Hány kommunikációs eszközt alkalmaz 20. táblázat 

 

IV. ÖSSZEGZÉS 

A nők arányukat tekintve inkább érdeklődtek a kutatás 

iránt, de a férfi polgármesterek sem maradtak nagyon le. 

Úgy tűnik, hogy a férfi polgármesterek jobban tudják, 

hogy mi jár, jobban figyelnek a formális teljesítésre, a nők 

talán empatikusabbak. Az esélyegyenlőségről, és a 

lehetőségekről az is sokat elárul, hogy a női 

polgármesterek aránya az ötezer lakosnál nagyobb 

településeken fele akkora, mint a kisebbeken. 

Amennyiben az anyagi lehetőségük meglenne, a férfi 

polgármesterek döntőrészt a részmunkaidős 

foglalkoztatást részesítenék előnyben párjuk esetében. 

Magyarországon a nők elhelyezkedését nem elsősorban a 

gyerekek nappali elhelyezésének megoldatlansága 

akadályozza, hanem az intézményi szünetek, a hátrányos 

munka-erőpiaci megkülönböztetésük, és egyes térségek 
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eleve magas munkanélkülisége, a munkalehetőségek 

hiánya. Széles a támogatottsága a pozitív 

diszkriminációnak a nők szélesebb részvétele érdekében 

a helyi közéletben, de ennek eszközét a jelöltállító 

szervezetek kezébe helyeznék. Esélyegyenlőségi 

referenssel az önkormányzatok alig több mint a fele 

rendelkezik, ahogy zaklatás, erőszak esetére vonatkozó 

szabályozással is csupán ennyien, az esélyegyenlőséggel 

kapcsolatos helyzetet nem egészen a negyedük mérte fel. 

Van olyan önkormányzat, amelynek egyáltalán nincs 

Esélyegyenlőségi Terve. Ahol van esélyegyenlőségi 

intézkedés-csomag ennek teljesülése ott is ellenőrizetlen, 

forrását külső támogatásokból remélik megkapni. 

 

Mi a jelenlegi helyzet a női esélyegyenlőség terén? 

Karrier és magánélet egyensúlya 

A polgármesterek nagytöbbsége a karriert és a magánéletet 

egyformán fontosak tartja. A férfiak között kissé többen voltak 

azok, akik csak a családot és magánéletet emelték ki 

prioritásként, mint a nők között. Az ország társadalmi viszonyait 

és a polgármesteri tisztség nehézségeit ismerve nyugodtan 

kijelenthetjük, hogy ez valószínűleg inkább elvi elköteleződés, 

amelyet nehéz lehet teljesíteni. Másrészt, azt is figyelembe kell 

vennünk, hogy a női polgármesterek nagyobb része vallotta 

magát egyedülállónak és gyermektelennek, mint a férfiak. Így, a 

férfi polgármesterek esetében némiképpen hangsúlyosabb lehet 

a család, mint a nőknél.   

 

A nők jövedelme a családban 

A legtöbb polgármester úgy vélekedett, hogy amennyiben a férj 

(vagy férfi élettárs) fizetése megengedné, hogy a nő otthon 

maradhasson, akkor részmunkaidős állás lenne a legideálisabb 
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számukra. A nők némiképpen hajlamosabbak voltak azt 

mondani, hogy ebben az esetben is, férfi társukhoz hasonlóan 

teljes munkaidős állást kellene vállalniuk a nőknek. A nők 

fontosabbnak tartják a nők keresetét a családi költségvetésben, 

mint a férfiak. Alapvetően azonban mindkét nem képviselői 

egyetértenek abban, hogy fontos vagy nagyon fontos a nők 

anyagi hozzájárulása a családi kasszához. 

Hol látják a megkérdezettek a problémát? 

A megkérdezettek a nők munkaerő-piaci érvényesülésével 

szembeni legnagyobb akadálynak a munkanélküliség mértékét, 

illetve a munkalehetőségek hiányát tartják. Ezt különösen a nők 

maguk látják így, illetve a kelet-magyarországi válaszadók, akik 

rosszabb munkalehetőségekkel küzdenek. Kevésbé érzik 

gondnak például a gyermek elhelyezési lehetőségek hiányát, 

vagyis azt, hogy van-e hol hagyni, kire bízni a gyereket, amíg 

dolgoznak. Úgy tűnik, hogy ezt a funkciót a hazai feltételek 

mellett leginkább azokon a településeken nevezték meg 

akadálynak, ahol a településen csak egy vagy egyetlen 

napközbeni gyermekelhelyezést lehetővé tevő intézmény sem 

működik. A gyermekek elhelyezése elsődlegesen intézményi 

(óvodai, iskolai) szünetekben okoz gondot; ahogy az 

intézmények nyitvatartási idejével kapcsolatban is érkeztek 

panaszok.  

A női polgármesterek, férfi kollégáiknál nagyobb mértékben, 

kiemelik továbbá, hogy a nőknek nem a teljesítményüknek 

megfelelő a bérezése, a munkavállalás során való hátrányos 

megkülönböztetésük is komoly akadályt képez számukra a 

munkájuk és a magánéletük összeegyeztetésében.  
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Hogyan javítanának a nők helyzetén a polgármesterek? 

Az esélyegyenlőséget javító intézkedésekről 

A férfiak kissé jobban támogatják a nőkkel szembeni pozitív 

diszkriminációt, mint a nők maguk. Mindkét nem esetében 

kiemelkedően magas, 60% feletti a pozitív diszkrimináció 

támogatottsága. Az előnyösebb megkülönböztetést a 47-55 éves 

korcsoport jobban támogatja, mint az ennél fiatalabb és idősebb 

megkérdezettek. 

Ennek egy konkrét formáját, azt, hogy a nemek aránya a 

döntéshozó testületben kiegyensúlyozott legyen a válaszadók 

több mint 70%-a támogatja. 

A közszférában egy olyan kiegyenlítő kvótarendszer bevezetését, 

amely biztosíthatná, hogy a nemek kiegyenlítettebb, arányát a 

legnagyobb mértékben a jelölőszervezetek jelölőlistái esetében 

támogatnák. Egy ilyen intézkedés inkább a nők, mint a férfiak 

körében rendelkezik támogatókkal. Ezen belül is leginkább Kelet-

Magyarországon, illetve az 56 év felettiek értettek vele egyet. 

 

A nők esélyegyenlőségével kapcsolatos problémák tudatosítása 

A válaszadók többsége alkalmaz valamilyen kommunikációs 

eszközt a nők helyi demokratikus részvételének ösztönzésére. 

Általában véve a polgármesterek kedvelik, és célravezetőbb 

eszköznek tartják a lakossági fórumokat és rendezvényeket, 

mint a helyi médiát. Ez különösen igaz a női polgármesterek, 

valamint, sajátos módon a legnagyobb településeken, és a 

legkisebb településeken esetében. Ahogy nő a településméret, 

úgy nő a helyi média alkalmazása is erre a célra, de egyúttal 

kommunikációs eszköztár szélessége is növekszik.  

A polgármesterek többsége arra is odafigyel, hogy az ifjúság már 

iskolai képzése során megismerje a(z) (női) esélyegyenlőséggel 

kapcsolatos kérdéseket. A legtöbben erre, is a rendezvényeket 

tartották alkalmas fórumnak. A helyi vezetők döntő részben 
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(82,3%-a) e területen is együttműködnek civil szervezetekkel és 

egyéb partnerekkel. A civil szervezetek felé valamelyest 

nyitottabbnak tűnnek férfi polgármesterek, mint a nők.  

 

Szabályozás, az esélyegyenlőségi tervek megalkotása és végrehajtása 

Az önkormányzatok többségénél nincsen szabályzás az 

erőszakos cselekvések, zaklatások megelőzésére. Ez a kérdés 

kutatásaink során már korábban is felmerült. Akkor, amikor az 

önkormányzat hivatalnokait az ügyfelek oldaláról fenyegető 

erőszakot vizsgáltuk. Mindössze az önkormányzatok valamivel 

több, mint a felénél van esélyegyenlőségi referens, és ehhez 

hasonló arányban figyelnek oda az önkormányzatok arra, hogy a 

munkaidő kialakításánál a férfiak és a nők igényei eltérhetnek. A 

polgármesterek több mint háromnegyede mondta azt, hogy a 

költségvetés kialakításánál nem veszi figyelembe a nemenkénti 

különbségeket. A női polgármesterek saját megítélésük szerint, 

jobban ügyelnek arra, hogy a munkaidő kialakítása során 

odafigyeljenek a nők és férfiak eltérő igényeire. Ugyanakkor a 

válaszok alapján azt látjuk, hogy rugalmas munkaidő, és a 

távmunka lehetősége inkább azoknál az önkormányzatoknál 

alternatíva, ahol férfi polgármesterek vannak. 

 

Előfordulnak olyan települések, ahol az önkormányzatnak 

nincsen Esélyegyenlőségi Terve, és az önkormányzatok nagy 

részében nincs olyan személy, aki felel az esélyegyenlőségi 

intézkedésekért. Esélyegyenlőségi felmérés vagy helyzetelemzés 

az önkormányzatok kevesebb, mint negyed részénél készült. A 

legtöbb önkormányzatnál, ahol egyáltalán készítettek ilyen 

felmérést ott azt a szociális és/vagy oktatás területén tették.  

Esélyegyenlőségi intézkedések leggyakrabban szociális 

területen, illetve ettől némiképpen elmaradó arányban a 

foglalkoztatás területén történnek. Előbbiekhez képest több mint 
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50%-al kevesebb intézkedés történik oktatás, egészségügy, 

kultúra, szórakozás és sport területén. A leginkább elmaradott 

terület ebből a szempontból a lakhatás. Az esélyegyenlőségi 

intézkedéscsomag teljesülését az esetek legnagyobb részében 

egyáltalán nem mérik semmilyen módon. Az intézkedések 

anyagi forrásaként legtöbb esetben a felajánlásokat, 

adományokat, valamint az önkéntes munkát említik meg a 

polgármesterek, harmadik helyen állnak az állami támogatások. 
 

Néhány mondatban a válaszadókról  

A kérdőívre 301 teljes értékű választ, teljesen kitöltötten 

visszaküldött kérdőívet kaptunk vissza. Ez a társadalomkutatási 

vizsgálatok viszonylag kis esetszámnak minősül, ugyanakkor a 

polgármesterek esetében 9,5%-os reprezentáltságot jelent, ami 

más vizsgálatok hasonló arányaihoz képest magas érték. 

Nem számottevő mértékben, de érzékelhető volt a kérdés 

természetéből adódóan a női polgármesterek arányuknál 

nagyobb aktivitása, hiszen a vizsgálatban résztvevő, válaszoló 

polgármesterek 27%-a volt nő, míg országosan a 

polgármesterek 19% a nő.5 A korosztályok válaszadási 

hajlandósága tekintetében az idősebb polgármesterek voltak 

nyitottabbak kérdőívünk kitöltésére; legnagyobb arányban az 56 

év feletti nők válaszoltak kérdéseinkre. 

 

Néhány statisztika a válaszadó polgármesterekről 

A válaszadók többsége (85%-nál többen) élnek párkapcsolatban. 

A férfiak többen, a nők kissé kisebb arányban. A válaszadók több 

mint a felének van olyan kiskorú gyermeke, akivel egy 

háztartásban él; a férfiak esetében kissé nagyobb arányban. Ez 

                                    
5 Ezt a különbséget a feldolgozás során a településszerkezeti aránytalanságokkal 

együtt, a szakmai sztenderdeknek megfelelően súlyozással korrigáltuk. Így 

eredményeink reprezentatívnak tekinthetőek. 
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összefügghet azzal, hogy eleve nagyobb arányban élnek 

párkapcsolatban. 

 

A válaszadók több mint a fele (67%) rendelkezik felsőfokú 

végzettséggel és 29%-k középfokú végzettséggel. 

 

A kérdőívet kitöltő polgármesterek nagyobbik hányada 9 évnél 

régebben került hivatali pozíciójába, és azóta folyamatosan 

birtokolja polgármesteri címét (38%). 35% azon a 

polgármesterek aránya, akiket 2010-ben először választottak 

meg, és a legkevesebb azon polgármestereké (27%), akik 2006 

óta vannak hivatalban. Érdekesség a mintában, hogy a női 

polgármestereket nagyobb valószínűséggel választották újra a 

2002-2006-es ciklus után, mint férfi társaikat. 

 

V. MÓDSZERTENI KITEKINTÉS 

 

V.1. MÓDSZERTAN 

 

A kérdőívről bővebben 

A kérdőív 60 kérdést tartalmazott és mindössze 15-20 percet vett igénybe 

a kitöltése – megszakítás és folytatás lehetőségét felkínálva a 

válaszadóknak. A felmérést polgármesterek körében végeztük – a 

kérdőíveket a települések polgármestereinek küldte ki a Települési 

Önkormányzatok Országos Szövetsége. A kérdőív anonim. A 

megkérdezettek számára lehetőséget nyújtottunk arra, hogy az 

elérhetőségük megadásával információkat kérjenek a kutatás 

eredményeiről. 

A kérdőív első blokkjában általános, a település adottságaira vonatkozó 

kérdéseket tettünk fel, hogy fel tudjuk mérni a település méretét, a 

hivatalban foglalkoztatottak számát, összetételét, a település intézményi 

ellátottságát (óvoda, bölcsőde, családsegítő szolgálat, stb.). 
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A második blokkban arra kérdeztünk rá, hogy a megkérdezett 

polgármesterek tudomása és véleménye szerint a nők karrierépítése milyen 

akadályokba ütközik (munkanélküliség/ gyermekek elhelyezési problémája) 

és az ezzel kapcsolatos esetleges panaszokról, amelyek az 

önkormányzathoz érkezhettek. 

Ezek után a polgármesterek attitűdjeire voltunk kíváncsiak azzal 

kapcsolatban, hogy a nők helyzetéről hogyan vélekednek; azaz mind a 

társadalomban, mind a családban betöltött szerepvállalásukat hogyan ítélik 

meg. Arról kérdeztünk, hogy a megkérdezett mit tart fontosnak és 

kívánatosnak a női szerepekkel kapcsolatban – mennyire tartják 

akadályozottnak a nők karrierépítési igényeit, anyagi vonatkozásban és 

családi szerepvállalóként hova helyezi a nőket. 

Rákérdeztünk továbbá arra is, hogy mit gondolnak a pozitív diszkrimináció 

lehetőségéről a nőkkel szemben. Ebben az esetben szabadszavas válasz 

formájában bővebben is kifejthették véleményüket. Itt, elsősorban arra 

voltunk kíváncsiak, hogy kívánatosnak tartanak-e egy olyan kiegyenlítő 

szabályzást, amely a nőket egyenlőbb helyzetbe tudja hozni; hogy az 

esetleges hátrányaikat a férfiakkal szemben könnyebben behozhassák. 

Ezek olyan hátrányok, melyek elsősorban a nők szerepkonfliktusiból 

adódhatnak – mint az anyaság-karrier ütközése. 

A kérdőív negyedik blokkjában arra voltunk kíváncsiak, hogy a 

polgármesterek támogatnák-e egy kvótarendszer bevezetését, amely 

elősegítené azt, hogy a közszférában, hivatalokban dolgozók létszámának 

nemi összetétele jobban reprezentálja a társadalom nő-férfi összetételét. 

Továbbá azt is vizsgáltuk, hogy az adott hivatal milyen kommunikációs 

eszközökkel (média, kommunikáció, civil szervezetek, esélyegyenlőségi 

referens, rugalmas munkaidő beosztás) és milyen mértékben fordít 

figyelmet az esélyegyenlőség kérdéseire. 

A következőkben arra tértünk rá, hogy a településen összességében milyen 

problémákról tudnak a polgármesterek a nők munkavállalási esélyeivel 

kapcsolatban, illetve milyen lépéseket és intézkedéseket tesz az 

önkormányzat annak érdekében, hogy a településen élő nők esélyeit 

egyenlősítse, helyzetüket könnyítse. Ennek pontos kereteire is 

rákérdeztünk – intézkedésekre, tervekre, együttműködésre a TÖOSZ-szal, 

illetve arra, hogy szükségesnek érzik-e, hogy esélyegyenlőségi képzéseken 

vegyenek részt. 

A kérdőív utolsó részében olyan általános kérdéseket tettünk fel, amely a 

polgármester személyére utaltak – ezek olyan változók, amelyek alapján 
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meg tudjuk határozni az esélyegyenlőségi attitűdök és a megkérdezett 

polgármesterek kora, neme, családi állapota, iskolai végzettsége, 

hivatalban betöltött évek száma stb. közötti összefüggéseket. 

 

Hipotéziseink 

Arra voltunk kíváncsiak, hogy a polgármesterek szerint, az általuk vezetett 

önkormányzat mennyire érzékeny a nőket érintő esélyegyenlőségi 

problémákra.  

Azt feltételezzük, hogy a női esélyegyenlőségre érzékenyebbek a női 

polgármesterek, a magasabban iskolázottak, valamint azt, hogy jobban 

egyetértenek a nők karrierépítési szándékaival. A nők családi és helyzetéből 

adódó problémákra sokkal szenzitívebbek a nők és a családos 

polgármesterek. 

Nyilvánvalóan, azokban a hivatalokban, ahol a polgármester érzékeny a nők 

esélyegyenlőségi problémáira, ott sokkal nagyobb figyelmet fordítanak az 

esélyegyenlőség problémáinak orvoslására is, annak nyilvánossá tételére. 

Valamint azok, akik egyetértenek a nők karrierépítési ambícióival, azokban 

a hivatalokban nagyon figyelmet szentelnek ezekre a kérdésekre, esetleges 

kvótarendszer bevezetésével is egyetértenek.  

Továbbá azt gondoljuk, hogy a kisebb települések esetében nagyobb 

problémát jelent a teljes települési populációra nézve a nők 

érdekérvényesítési esélye – részben a munkanélküliség miatt, részben 

pedig a hagyományos „női szerepek” felfogása miatt. 

 

A feldolgozás menete 

I. Adattisztítás – Adatkonvertáció 

II. Súlyozás – az országos eloszlás alapján, nemre és 

településméretre vonatkozóan 

III. Feldolgozás - adatelemzés 

IV. Tanulmány 

Ahhoz, hogy kérdőívünk alapján a teljes polgármester-populációra nézve 

következtetéseket tudjunk levonni, az összes polgármesterre vonatkozó 

nemek, valamint a településméret szerinti arányokkal súlyoztuk a 

kérdőíves felmérésünk adatait. A teljes populációt figyelembe véve, azt 

látjuk, hogy a női polgármesterek némiképpen (8%-kal többen) 
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nyitottabbak voltak a felmérésünkre. Ennek oka lehet a felmérés témája 

és a női polgármesterek érintettsége. 

 

V.2. MINTA ÖSSZETÉTELE 

 

Fontosabb megállapítások:  

 A női polgármesterek nyitottabbak voltak arra, hogy részt vegyenek 

kérdőíves vizsgálatunkban. A nők némiképpen többen töltötték ki a 

kérdőívet. 

 Az összes válaszadó 27%-a nő és 73%-a férfi (az országos aránya 

polgármestereknek nemenként: 19% nő és 81% férfi). 

 Az idősebb polgármesterek nyitottabbak voltak kérdőívünk 

kitöltésére; legnagyobb arányban az 56 év feletti nők válaszoltak 

kérdéseinkre. 

 A válaszadók több, mint 85%-a él párkapcsolatban. A férfiak többen, 

a nők kissé kisebb arányban. 

 A válaszadók több mint a felének van olyan kiskorú gyermeke, akivel 

egy háztartásban él; a férfiak esetében kissé nagyobb arányban. 

 A válaszadók több mint a fele (67%) rendelkezik felsőfokú 

végzettséggel és 29%-k középfokú végzettséggel. 

 A polgármesterek nagy része 9 évnél régebben került hivatali 

pozíciójába és azóta, folyamatosan polgármesteri címmel rendelkezik 

(38%). Ezt követik azok a polgármesterek, akiket a folyó ciklusban 

választottak meg (35%) és a legkevesebb polgármester az ezt megelőző 

ciklusból kerül ki (27%). 

 A női polgármestereket nagyobb valószínűséggel választották újra a 

2002-2006-os ciklusból, mint férfi társaikat. 

 A nagy településeken a polgármesterek többsége diplomás, ez az 

arány az 5000 lakosnál kisebb településeken sokkal kisebb. 

 Leginkább azokon a településeken nevezték meg a gyermek 

elhelyezési problémákat akadálynak a nők elhelyezkedési esélyeire nézve, 

ahol a településen csak egy vagy egyetlen intézmény sem működik. 



 
 

69 
 

 

A polgármesterek nemenkénti megoszlása 

A 2010-2014-es ciklusban a polgármesterek országos arányait 

összevetettük a kérdőívre válaszolók arányaival. Az országos megoszlás 

szerint a 3178 polgármesterből 603 nő és 2575 férfi polgármester, azaz 

19% nő és 81% férfi polgármester volt ebben a ciklusban. 

Kérdőívünket összesen 301 válaszadó töltötte ki, ebből 81 nő és 220 férfi 

polgármester. Azaz, az összes válaszadó 27%-a nő és 73%-a férfi. Ez az 

arány 8%-os eltéréssel reprezentálja a polgármesterek országos 

nemenkénti arányát. Ez azt jelent, hogy a nők némiképpen nyitottabbak 

voltak a válaszadásra, mint a férfiak. Ezt a szempontot a feldolgozás során 

az adatok súlyozásával figyelembe vettük. 

 

A polgármesterek korcsoportonkénti összetétele 

A válaszadók korcsoportonkénti összetétele alapján azt látjuk, hogy a 

legtöbb válaszadó polgármester az 56 év feletti korcsoportból került ki, ez 

mintánk 39,4%-át fedi le. Legkisebb arányban a 18-48 év közötti 

polgármesterek voltak, ők az összes válaszadó 25,2%-át jelentették. 

Nemenkénti megosztásban, a legnagyobb arányban az 56 év feletti női 

polgármesterek voltak válaszadóink, a férfiak ettől kicsit kevesebben, de 

hasonlóképpen, a legtöbben ebből a korcsoportból kerültek ki, 39,6%-kal. 

A másik két korcsoport nemenkénti megosztása, akárcsak a teljes mintában 

mindkét nem esetében, a 18-46 éves korosztály, némiképpen 

alulreprezentált. 
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41. ábra A válaszadók nem és korcsoport szerinti összetétele 24. táblázat 

 

A polgármesterek családi állapota 

A válaszoló polgármesterek családi állapotát tekintve elmondhatjuk, hogy a 

többség, összesen 294 válaszoló házasságban vagy élettársi kapcsolatban 

él, illetve együtt él valakivel. Mindössze 43 polgármester, aki 

egyedülállónak vallotta magát. A nemek arányát tekintve azt látjuk, hogy a 

nők 70,9%-a él párkapcsolatban, míg a férfiak 90,7%-a. Egyedülálló nők 

aránya némiképpen magasabb 29,1%, míg ugyanez az arány a férfiak 

esetében csupán 9,3%. Azt látjuk tehát, hogy a nők között magasabb az 

egyedülállók aránya. 
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42. ábra Családi állapot szerinti megoszlás a nemek arányában 25. táblázat 

 

Gyermekek a családban 

Az egy háztartásban élő kiskorú gyermekekre is rákérdeztünk. Azok a 

polgármesterek, akik erre a kérdésünkre választ adtak; 63,4%-uk mondta 

azt, hogy van olyan kiskorú gyermeke, akivel egy háztartásban él, de erre 

a kérdésünkre az összes válaszadó 4,7%-a, azaz 14 polgármester nem 

válaszolt. A nők kisebb arányban, 25%-uk mondta azt, hogy van kiskorú 

gyermeke, akivel közös háztartásban él, míg a férfiak esetében ez az arány 

jóval magasabb, 41,1%. Erre a különbségre lehet az a magyarázat, hogy a 

polgármesteri pálya olyan karrierút, amit jó eséllyel olyan nők választanak, 

akiknek az idejük nagy részét felemészti a hivatásuk; így vagy (még) 

gyermektelen nők vállalják ezt a hivatást, vagy akiknek már a gyermeke 

felnőtt, önálló életet él. A férfiak esetében pedig azt feltételezhetjük, hogy 

egy „megfelelő” családi háttér mellett, egy olyan társsal, aki képes arra, 

hogy a kiskorú gyermeket ellássa, segítve ezzel párja karrierútját; inkább 

tudnak kiskorú gyermek mellett érvényesülni és munkájukra, hivatásukra 

koncentrálni, mint a nők. Ez magyarázhatja azt is, hogy a 46-55 éves 

korosztályban a nők aránya alacsonyabb, a férfiakhoz képest, míg az ennél 

idősebb és ennél fiatalabb korcsoportokban a nők arányaiban némiképpen 

magasabb. 
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43. ábra Van-e kiskorú gyermeke? – Nemenként 26. táblázat 

 

 

A polgármesterek iskolai végzettsége 

A válaszadó polgármesterek iskolai végzettségét tekintve, a legtöbb 

válaszadó 66,8%-a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. 28,7%-uk 

érettségizett és csupán a válaszadók 4,5%-a rendelkezik csupán alapfokú 

iskolai végzettséggel. Ez az arány nem feltétlenül a polgármesterek iskolai 

végzettségét reprezentálja; lehetséges, hogy a magasabb iskolai 

végzettséggel rendelkező polgármesterek nyitottabbak arra, hogy 

esélyegyenlőségi kérdésben részt vegyenek felmérésünkben. Továbbá 12 

polgármester nem válaszolt erre a kérdésünkre, feltehetőleg azok, akik 

alacsonyabb iskolai végzetséggel rendelkeznek. Ezek a válaszok 

valamelyest módosítanák az arányokat. 
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44. ábra Iskolai végzettség nemek szerint 27. táblázat 

 

Mióta polgármester folyamatosan? 

Azt kérdeztük a polgármesterektől, hogy mióta töltik be folyamatosan a 

polgármesteri címet. Szám szerint, a legtöbb polgármester abba a 

kategóriába esik, akiket 4 éve választottak meg. A ciklus elejétől (2000-től) 

a polgármesterek 26,9%-a tölti be folyamatosan pozícióját. A második 

legnépesebb kategória azokat a polgármestereket foglalja magában, akiket 

az előző ciklusból újraválasztottak, azaz 8 éve folyamatosan polgármesteri 

címmel rendelkezik, a válaszadók 22,3%-a. A polgármesterek 9,4%-a pedig 

az azt megelőző ciklusban kapta meg pozícióját. 

A 2010-2014-es ciklusban összesen 8,2%, akik ciklusközi választásokon 

lettek polgármesterek, az 2006-2010-es ciklusban ez az arány 4,6% azok 

közül a polgármesterek közül, akik jelenleg is ezt a pozíciót töltik be. 
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45. ábra Hány éve folyamatosan polgármester 

 

Három kategóriába sorolva a polgármesterek, legnagyobb része 9 évnél 

régebb óta tölti be folyamatosan a polgármesteri pozícióját. Ebbe a 

kategóriába a polgármesterek 38%-a esik. A második legnépesebb 

kategória, azok a polgármesterek, akik 4 vagy annál kevesebb ideje léptek 

hivatalukba (35%). A polgármesterek 27%-a 5-8 év közötti időszakban 

került jelenleg is betöltött pozíciójába. 

 

 

46. ábra Hány éve polgármester folyamatosan? 
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Nemenkénti bontásban azt látjuk, hogy a 9 évnél régebben polgármesteri 

címet folyamatosan birtoklók között nemenkénti arányában nem 

mutatkozik különbség. A női polgármesterek nagyobb arányban 34%-ben 

az 5-8 évvel korábbi ciklusból újraválasztott pozíciót töltenek be, ezzel 

szemben a férfi polgármestereknél ez az arány 25,3%. A négy évnél nem 

régebb óta polgármesteri címet betöltők között a férfiak aránya 

szignifikánsan több, 36,5%-ukat csak az utolsó ciklusban választották meg, 

míg ez az arány a nők esetében 28,3%.  

 

 

47. ábra Hány éve polgármester folyamatosan – Nemenként 28. táblázat 

 

Településméret szerint milyenek a nemenkénti megoszlások? 

A településméret szerint megvizsgáltuk, hogy milyen arányban vannak a 

női és férfi polgármesterek. Ez alapján azt láttuk, hogy a kistelepülések 

esetén szinte dupla olyan arányban vannak női polgármesterek (20,4%), 

mint az 5 ezer főnél nagyobb településeken (10,8%). Ugyanakkor, mindkét 

esetben nagyon kiegyenlítetlen a nők és férfiak aránya. 
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48. ábra Településméret és nemek aránya 29. táblázat 

 

A településméret és a polgármesterek iskolázottsága 

A településméret és a polgármesterek iskolai végzettségét összevetve, azt 

láttuk, hogy az 5000 lakos feletti településeken szignifikánsabb nagyobb 

arányban vannak a diplomás polgármesterek. A nagy települések 

polgármestereinek 88,6%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel, ez az 

arány az 5000 lakos alatti települések esetén csupán 54,7%. 

 

 

49. ábra Településméret és a polgármesterek iskolai végzettsége 30. táblázat 

A közszférába dolgozók nemenkénti aránya 
A beérkezett válaszok alapján sajnos azt tapasztaltuk, hogy a 

polgármesterek kevés hajlandóságot mutattak arra, hogy a létszámmal 

kapcsolatos kérdéseinkre válaszoljanak. Ennek feltételezhetően az az oka, 
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hogy pontos létszámot nem tudtak, viszont elfoglaltságaik nem tették 

lehetővé, hogy utánanézzenek a pontos adatoknak.  

A legtöbb, kielégítő mennyiségű válasz (298) a képviselőtestületi tagok 

számára vonatkozó kérdésünkre érkezett. A képviselőtestületi tagok 

arányát tekintve azt látjuk, hogy az önkormányzatok 56,8% esik abba a 

kategóriába, ahol a nők száma 0-25% közé esik és összesen a települések 

képviselőtestületének 90%-ában 50% alatti vagy 50% a nők aránya. 

Nőtöbbség a képviselőtestületek 9,7%-ában van. Azt látjuk tehát, hogy a 

képviselőtestületben a nők alulreprezentáltak. 

 

50. ábra Képviselőtestületben a nők aránya 

 

Arra a kérdésünkre, hogy az Önkormányzati hivatalokban hány fő dolgozik, 

és a dolgozók közül hány női alkalmazott van, nagyon kevés polgármester 

tudott választ adni. Összesen 82 kitöltés érkezett erre a kérdésünkre. Ezek 

alapján a válaszok alapján az önkormányzatok 74,7%-ában a nők aránya 

meghaladja a 75%-ot, és az önkormányzatok 5,9%-ában 51-75% közé esik 

a nők aránya. 50%-nál alacsonyabb női arányú önkormányzati hivatalok 

száma nagyon kevés, a 82 válaszból mindössze 3 ilyen adat érkezett. Tehát 

a válaszadó önkormányzatok háromnegyedében a nők aránya meghaladja 

a 75%-ot, azaz felülreprezentáltak. 
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51. ábra Az Önkormányzati Hivatalokban dolgozó nők aránya 

 

Abban a kérdésben, hogy a Polgármesteri Hivatalban hányan dolgoznak és 

ebből hány nő, mindössze 50 válasz érkezett. Ez is rendkívül kevés ahhoz, 

hogy bármilyen következtetést le tudjunk vonni a Polgármesteri 

Hivatalokban dolgozó nők arányáról. Annyit mondhatunk el, hogy akik 

választ adtak, azok rendkívül magas női arányról számoltak be, 30 

hivatalban 75% feletti a nők aránya. 50% alatti arányról csupán 4 válaszadó 

számolt be az 50-ből. A válaszadó polgármesterek szerint, tehát a 

Polgármesteri Hivatalokban felülreprezentáltak a női beosztottak. 

 

52. ábra Polgármesteri Hivatalokban dolgozó nők aránya 
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A Közös Önkormányzati Hivatalról kérdezett adatokról némiképpen több 

válasz született, összesen 136. A válaszok alapján, az önkormányzati 

hivatal dolgozónak nők aránya csak 10,9%-ában esik 50% alá, 89,1%-ban 

60% fölé esik. Tehát a nők itt is felülreprezentáltak. 

Arra is rákérdeztünk, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói közül, 

azok, akik a településen dolgoznak milyen a nemek aránya. Az összesen 61 

válaszból 10 mondta azt, hogy egyetlen nő sincsen közöttük. 50 esetben 

minden dolgozó nő volt, és 1 válaszadó polgármester szerint vannak fele-

fele arányban nők és férfiak. 

 

Vezető beosztású önkormányzati dolgozók nemenkénti aránya 

A Polgármesteri Hivatalban dolgozó vezető beosztásúak számára és a nők 

számára kérdeztünk rá. Mindössze 52 polgármester válaszolt a 

kérdésünkre. Az 52 válaszból összesen 6-an mondták azt, hogy a 

Polgármesteri Hivatal vezetői között nincsen nő. 41,1% mondta azt, hogy 

a nők aránya 50% alá esik. 10 válaszadó pedig arról számolt be, hogy a 

vezető beosztásúak közül mind nő. 

A Közös Önkormányzati Hivatal vezető beosztású alkalmazottairól összesen 

83 polgármester adott információkat. Ebből 51%-a mondta azt, hogy 

minden vezető beosztású alkalmazott nő. 11-en (13%) szerint 50%-u a nők 

aránya és 15 esetben (17,8%) válaszolták azt, hogy egyetlen nő sincsen a 

vezetők között. 

 

Intézményi ellátottság – Gyermekelhelyezés lehetőségei 
Megvizsgáltuk, hogy a településeken milyen és hány intézmény található, 

amelyek megoldást jelentenek a gyermekelhelyezésre illetve idősek-, 

gondozásra szorulók felügyeletére. A válaszok alapján a települések 19,6%-

án található bölcsőde; 80%-án óvoda; 10,5%-án családi napközi; 69%-án 

iskola, 2,6%-án anyaotthon. A települések 43,5%-án családsegítő központ 

működik, 65,6%-án pedig gyermekjóléti szolgálat. Az idősgondozás 

problémája is fontos tényező lehet a nők számára, hiszen akárcsak a 

kiskorú gyermekek esetében, a gondozásra szoruló, beteg idősek esetében 

is feltételezhető, hogy elsősorban rájuk hárul ez a feladat. A válaszadók 

28,5%-a mondta azt, hogy található a településen idősek otthona.  

A polgármesterek válaszai alapján, a települések 10,2%-án semelyik 

általunk kérdezett gyermekfelügyeleti intézmény nem található. A 

települések 20,8%-án található a megkérdezett 7 intézményből legalább 2; 
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és közel 24%-án 4 olyan intézmény, amely a gyermekek felügyeletét 

szolgálja. Tehát, a települések többségén van ilyen intézmény. A 

települések közel 73%-a esik abba a kategóriába, ahol az intézmények 

száma 2-4. 

Ugyanakkor, ahogyan a panaszokból is kiderül, nem csak az intézményi 

ellátottság jelent problémát a szülők számára, hanem az intézmények 

nyitvatartási ideje és a nyári, illetve hosszabb vakációk időszaka alatt a 

megoldatlan gyermekfelügyelet.  

 

53. ábra Intézményi ellátottság a települések százalékos megoszlása szerint 

 

Az intézményi ellátottságot tekintve, a válaszok alapján azt láttuk, hogy az 

ország általunk összevont három régiójában, a bölcsődék száma 

kiegyenlített (Nyugat: 17%-Közép: 17%-Kelet: 22,5%). Az óvodák számát 

vizsgázva már mutatkoztak különbségek, Közép-Magyarországon a 

válaszadók 90,5%-a mondta, azt, hogy van a településén ilyen intézmény; 

Keleten 84,5% és Nyugaton 71,7%.  

Családi napközi a válaszadók szerint, a települések 89,4%-án nem 

található. A legtöbben Közép-Magyarországon (15,9%) válaszoltak úgy, 

hogy van; és a legkevesebben Nyugat-Magyarországon (7,1%). 

Iskola a települések 69,1%-án van. A legtöbb Kelet-Magyarországon 

73,9%, de alig marad el ettől a másik két régió 64,6% Nyugat-

Magyarországon és 69,8% Közép-Magyarországon. 
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Családsegítő központ a települések 43,5%-án található; a legtöbb Kelet- 

Magyarországon (53,2%), Közép-Magyarországon 44,4% és Nyugaton a 

települések 34,6%-án. 

Gyermekjóléti szolgálat Közép- és Kelet-Magyarország a települések több, 

mint 70%-án található, míg Nyugaton csupán 57% ez az arány. Az összes 

település 65,4%-n van ilyen szolgálat. 

Családi napközi országos aránya 10,6%. Nem mutatkozik jelentős 

különbség az ország régiói között. 

Az anyaotthonok országos aránya 2,7%. A legtöbb, 5,4%-a a keleti 

országrészben rendelkezik ilyen intézménnyel. Az anyaotthonok száma 

Közép- és Nyugat Magyarországon elenyésző (1% körüli). 

Idősek otthona országosan települések 28%-án található. Kelet-

Magyarországon a legtöbb (38,2%), ettől nyugatabbra 20-25%. 
 

VI. MELLÉKLETEK 

 

 

 

                      Mit tart fontosnak az életben? 

Neme Karrier, munka Család, magánélet Mindkettő 

Nő 0,0% 3,6% 96,4% 

Férfi 0,8% 16,7% 82,4% 

Összes 0,7% 14,3% 85,0% 

1. táblázat Mit tart fontosnak az életben? – Nemenként 

 

 

 

                        Mit tart fontosnak az életben? 

Korcsoport Karrier Család Mindkettő 

18-46 0,0% 17,3% 82,7% 

47-55 1,0% 16,5% 82,5% 

56- 1,7% 10,3% 87,9% 

Összes 1,0% 14,3% 84,7% 

2. táblázat Mit tart fontosnak az életben? – Korcsoportonként 
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Ha a férj/élettárs keresete megengedné, hogy a nő otthon maradjon, hogyan 

kellene a nőknek dolgozniuk? 

Neme Teljes 

munkaidőben 

Rész-

munkaidőben 

Otthon kellene 

maradna 

Nem tudja 

Nő 34,5% 43,6% 10,9% 10,9% 

Férfi 22,1% 45,1% 19,6% 13,2% 

Összes 24,5% 44,8% 17,9% 12,8% 

3. táblázat Ha a férj/férfi élettárs el tudná tartan a családot, akkor véleménye szerint a nőnek milyen karrier-

utat választan 

 

 

 

Mennyire tarja fontosnak a családi költségvetésben a nő keresetét? 

Neme Nem/Alig Közepesen Fontos/Nagyon fontos 

Nő 0,0% 7,0% 93,0% 

Férfi 1,7% 11,2% 87,2% 

Összes 1,3% 10,4% 88,3% 

4. táblázat Mennyire tarja fontosnak a családi költségvetésben a nő keresetét? 

 

 

 

 

A munkalehetőségek hiánya milyen mértékben akadályozza a nők 

elhelyezkedési lehetőségeit? 

Neme Nem/Inkább nem Közepesen Inkább igen/Igen 

Nő 9,4% 18,9% 71,7% 

Férfi 20,1% 19,7% 60,3% 

Összesen 18,1% 19,5% 62,4% 

5. táblázat Mennyire tartja a munkalehetőségek hiányát akadályozó tényezőnek a nők munkába állásával 

kapcsolatban? 

 

 

 

 

A munkalehetőségek hiánya milyen mértékben akadályozza a nők 

elhelyezkedési lehetőségeit? 

Régió Nem/Inkább nem Közepesen Inkább igen/Igen 

Nyugat Mo. 24,4% 13,0% 62,6% 

Közép Mo. 18,0% 29,5% 52,5% 

Kelet Mo. 10,7% 21,4% 68,0% 
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Összesen 18,1% 19,5% 62,4% 

6. táblázat A munkalehetőségek hiánya mennyire akadálya a nők elhelyezkedésének, régiónként? 

 

 

 

 

A gyerekelhelyezés problémája milyen mértékben akadályozza a nők 

elhelyezkedési lehetőségeit? 

Neme Nem/Inkább nem Közepesen Inkább igen/Igen 

Nő 42,3% 36,5% 21,2% 

Férfi 59,4% 25,9% 14,7% 

Összesen 56,2% 27,9% 15,9% 

7. táblázat A gyermekelhelyezés mennyire jelent problémát a nők elhelyezkedési esélyét tekintve? 

 

 

 

 

A gyerekelhelyezés problémája milyen mértékben akadályozza a nők 

elhelyezkedési lehetőségeit? 

Iskolai végzettség Nem/Inkább nem Közepesen Inkább igen/Igen 

Diplomás 44,3% 33,0% 22,6% 

Nem diplomás 63,4% 25,5% 11,2% 

Összesen 53,9% 29,3% 16,9% 

8. táblázat A gyermekelhelyezést mennyire tartja akadálynak – Iskolai végzettség szerint 

 

 

 

 

A gyerekelhelyezés problémája milyen mértékben akadályozza a nők 

elhelyezkedési lehetőségeit? 

Van-e kiskorú gyermeke? Nem/Inkább nem Közepesen Inkább 

igen/Igen 

Van 58,1% 34,3% 7,6% 

Nincs 52,2% 24,8% 22,9% 

Összesen 55,2% 29,6% 15,3% 

9. táblázat Akadálynak tartja-e a nők karrierlehetőségeiben a gyermekelhelyezés problémáját 

 

 

A gyerekelhelyezés problémája milyen mértékben akadályozza a nők 

elhelyezkedési lehetőségeit? 

Intézményi 

ellátottság 

Nem/Inkább nem Közepesen Inkább igen/Igen 
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10. táblázat A település intézményi ellátottsága és a gyermekelhelyezés jelentette problémák mértéke a nők 

elhelyezkedési esélyeire nézve 

 

 

 

Milyen problémákat említenek a polgármesterek azzal kapcsolatban, hogy a 

nők összehangolják a szakmai és magánéletet? 

Iskolai 

végzettség 

Időbeosztás 

rugalmatlansága 

Nem 

teljesítménynek 

megfelelő bérek 

Szakmai 

előrelépési 

lehetőségek 

hiánya 

Munkavállalás és 

munkahelyváltás 

esetén hátrányos 

megkülönböztetés 

Diplomás 67,5% 29,6% 16,0% 25,9% 

Nem 

diplomás 

50,0% 42,0% 21,0% 28,6% 

Összesen 58,8% 35,8% 18,5% 27,3% 

11. táblázat A szakma és a magánélet összehangolásának nehézségei, az iskolai végzettség tekintetében 

 

 

 

 

Támogatja-e a nőkkel szembeni pozitív diszkriminációt? 

Neme Igen Nem 

Nő 62,0% 38,0% 

Férfi 66,5% 33,5% 

Összesen 65,5% 34,5% 

12. táblázat Támogatná-e a nőkkel szembeni pozitív diszkriminációt? 

 

 

 

 

                             Támogatja-e a nőkkel szembeni pozitív diszkriminációt? 

Neme Igen Nem 

18-46 58,0% 42,0% 

47-55 70,2% 29,8% 

56- 66,3% 33,7% 

Összes 65,9% 34,1% 

13. táblázat Támogatná-e a nőkkel szembeni pozitív diszkriminációt? – Korcsoportonként 

Gyenge 44,6% 25,0% 30,4% 

Közepes 57,1% 30,4% 12,5% 

Erős 66,0% 22,6% 11,3% 

Összesen 56,3% 27,8% 15,9% 
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                                    Támogatja-e a nőkkel szembeni pozitív diszkriminációt? 

Mióta polgármester? Igen Nem 

0-4 éve 66,2% 33,8% 

5-8 éve 58,7% 41,3% 

9 évnél régebben 69,7% 30,3% 

Összesen 64,9% 35,1% 

14. táblázat Támogatja-e a nőkkel szembeni pozitív diszkrimináció attól függően, hogy mióta polgármester 

 

 

 

                                    Támogatja-e a nőkkel szembeni pozitív diszkriminációt? 

Iskolai végzettség Igen Nem 

Diplomás 62,4% 37,6% 

Nem diplomás 70,3% 29,7% 

Összesen 66,4% 33,7% 

15. táblázat Támogatja-e a pozitív diszkriminációt – Iskolai végzettség szerint 

 

 

 

 

Támogatja-e, hogy a döntéshozó testület a nemek arányában kiegyensúlyozott 

legyen? 

Neme Igen Nem 

Nő 75,0% 25,0% 

Férfi 75,0% 25,0% 

Összes 75,0% 25,0% 

16. táblázat Kívánatos-e, hogy a döntéshozó testületben a nemek aránya kiegyensúlyozott legyen? – 

Nemenként 

 

 

 

Támogatja-e, hogy a döntéshozó testület a nemek arányában kiegyensúlyozott 

legyen? 

Neme Igen Nem 

18-46 70,9% 29,1% 

47-55 76,5% 23,5% 

56- 76,8% 23,2% 
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Összes 75,3% 24,7% 

17. táblázat Kívánatosnak tartja-e, hogy a döntéshozó testületben a nemek aránya kiegyensúlyozott legyen? – 

Korcsoportonként 

 

 

 

 

Támogatja-e, hogy a döntéshozó testület a nemek arányában 

kiegyensúlyozott legyen? 

Iskolai végzettség Igen Nem 

Diplomás 72,1% 27,9% 

Nem diplomás 82,1% 18,0% 

Összesen 77,1% 22,9% 

18. táblázat Támogatja-e, hogy a döntéshozó testületben kiegyensúlyozott legyen a nemek aránya – Iskolai 

végzettség szerint 

 

 

 

 

                              Támogatna-e egy esetleges kvótarendszert? 

Neme Bizottságban Hivatalokban Jelölőszervezetek 

jelölőlistáin 

Nő 38,6% 19,3% 40,4% 

Férfi 16,8% 9,4% 19,3% 

Összesen 27,7% 14,3% 29,8% 

19. táblázat Támogatná-e valamiféle kvótarendszer bevezetését, amely a nők és férfiak társadalmi arányát 

jobban reprezentálná? 

 

Igénybe veszi-e a helyi médiát vagy rendezvényeket a nők helyi 

demokratikus részvételének ösztönzésére 

Településméret Egyiket sem Egyiket Mindkettőt 

-2000 47,3% 35,7% 17,0% 

2001-25 000 41,4% 35,7% 22,9% 

25 000- 16,7% 33,3% 50,0% 

Összes 45,3% 35,7% 19,0% 

20. táblázat Kommunikációs eszközök a nők helyi demokratikus részvételének ösztönzésére 

 

 

 

 

 

Van-e a hivatalban…/Intézkedik-e a hivatal erről: Igen Nem 

Erőszakos cselekmények, zaklatások megelőzésére, kezelésére 

irányuló szabályzás 

15,5% 84,5% 
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Esélyegyenlőségi referens 65% 35% 

Munkaidő kialakítás 57,9% 42,1% 

Figyelembe veszi-e az eltérő igényeket nemenként 21,9% 78,1% 

21. táblázat Esélyegyenlőségi intézkedések a hivatalnál 

 

 

 

 

Terület Helyzetfelmérés Intézkedés 

Szociális 25,5% 30,9% 

Foglakoztatás 23,8% 25,0% 

Oktatás 11,9% 12,9% 

Egészségügy 8,2% 12,6% 

Kultúra, szórakozás, sport 5,4% 12,5% 

Lakhatás 4,3% 4,0% 

Összes 22,5% 10,6% 

22. táblázat Milyen területek történt a hivatalban esélyegyenlőségi helyzetfelmérés és intézkedés? 

 

 

Miben nyújthatna a TÖOSZ segítséget az 

önkormányzatoknak az esélyegyenlőségi problémával 

kapcsolatban? 

Válaszok 

Tapasztalatcsere-program 45,7% 

Tájékoztató kiadványok 45,2% 

Kerekasztal beszélgetés 33,0% 

Tréning 16,8% 

Konferencia 16,0% 

23. táblázat Miben nyújthatna a TÖOSZ segítséget az önkormányzatoknak az esélyegyenlőségi problémával 

 

 

 

                     Korcsoportok 

Neme 18-46 47-55 56- 

Nő 28,8% 31,2% 40,0% 

Férfi 23,9% 36,7% 39,4% 

Összes 25,2% 35,2% 39,6% 

24. táblázat A válaszadók nem és korcsoport szerinti összetétele 
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                                          Családi állapota 

Neme Egyedülálló Együtt él valakivel 

Nő 26,8% 73,2% 

Férfi 9,7% 90,3% 

Összes 12,9% 87,1% 

25. táblázat Családi állapot szerinti megoszlás a nemek arányában 

 

 

 

Van-e olyan kiskorú gyermeke, akivel egy háztartásban él? 

Neme Van Nincs 

Nő 25,0% 75,0% 

Férfi 41,1% 58,9% 

Összesen 36,6% 63,4% 

26. táblázat Van-e kiskorú gyermeke? – Nemenként 

 

 

 

                           Iskolai végzettsége 

Neme Alapfokú Érettségi Felsőfokú 

Nő 1,3% 24,1% 74,7% 

Férfi 5,7% 30,5% 63,8% 

Összes 4,5% 28,7% 66,8% 

27. táblázat Iskolai végzettség nemek szerint 

 

 

 

                                Hány éve folyamatosan polgármester? 

Neme 0-4 éve 5-8 éve 9 évnél régebben 

Nő 28% 34% 38% 

Férfi 36% 25% 38% 

Összesen 35% 27% 38% 

28. táblázat Hány éve polgármester folyamatosan? 
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                                                     Neme 

Településméret Nő Férfi 

5000 lakos alatti 20,4% 79,6% 

5000 lakos feletti 10,8% 89,2% 

Összesen 15,6% 85,4% 

29. táblázat Településméret és nemek aránya 

 

 

 

 

                                           Iskolai végzettség 

Településméret Diplomás Nem diplomás 

5000 lakos alatti 54,7% 45,3% 

5000 lakos feletti 88,6% 11,4% 

Összesen 71,65% 28,34% 

30. táblázat Településméret és a polgármesterek iskolai végzettsége 
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A KÉRDŐÍV 

[TESZT 3 - végleges] TÖOSZ | MANORKA 

Esélyegyenlőségi kérdőív (ID 418175) 

 Tisztelt 

 
Polgármester Asszony, Úr! 

Önkormányzati kapacitás-építés norvég‐magyar együttműködéssel” című 

projektünk 2013 őszén indult, projektünk a Norvég Alap támogatásával 

valósul meg. A Projekt Gazda a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetsége (TÖOSZ), a projekt megvalósításában további 9 projekt partner 

– köztük 8 hazai partner (EMMI, BM, KIM, MFSZ, KÖÉSZ, SZETT, MKKSZ) 

és két norvég partner, a Norvég helyi és regionális önkormányzatok (KS) 

és az Életen át tartó tanulásért Ügynökség Norvégiában (VOX) vesz részt. 

Projektünk fontos részét képezi az Esélyegyenlőségi Munkacsomag, 

amelynek keretében különleges hangsúlyt helyezünk a nők 

szerepvállalásának erősítésére a közéletben, valamint azon önkormányzati 

támogatási lehetőségek felkutatására, amelyek hozzájárulnak a munka és 

a magánélet egyensúlyának megteremtéséhez a nők esetében. E célok 

megvalósításának szerves része a legjobb gyakorlatok azonosítása, 

kiválasztása, terjesztése és népszerűsítése az esélyegyenlőség 

témakörében. 

A munkacsomagon belül különféle tevékenységekre kerül sor. Annak 

érdekében, hogy teljes képet kapjunk a nemek közötti esélyegyenlőség 

aktuális helyzetéről helyi szinten, az önkormányzati választások előtt, 

valamint azt követően országos nagy felmérést végzünk a nők 

részvételéről a helyi közéletben, önkormányzatokban. Kérdőív alapján 

amellett, hogy egyfajta állapotfelmérésre kerül sor, szeretnénk teljes 



 
 

91 
 

képet kapni arról, hogy milyen további képzések, rendezvények, 

intézkedések, jogi változtatások járulhatnának hozzá nők és férfiak közötti 

esélyegyenlőségének megteremtéséhez helyi szinten, milyen szerepet 

vállalhat a TÖOSZ, mint országos érdekvédelmi szervezet ezen egyensúly 

kialakításához való lépések meghatározásában, megvalósulásuk 

elősegítésében. 

Kérjük, hogy a kérdőívet minden esetben a polgármester töltse ki, a kérdőív 

kitöltésének időtartama: kb. 15-20 perc. 

Szíves közreműködését nagyon köszönjük! 

58 kérdés van ebben a kérdőívben 

Települési rész 

Kérdőívünk elején néhány általános kérdést szeretnénk feltenni Önnek az 

önkormányzatról és annak működéséről, ahol Ön polgármester. 
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[]Melyik megyében található az az önkormányzat, ahol Ön polgármester? * 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 Budapest 

 Baranya megye 

 Bács-Kiskun megye 

 Békés megye 

 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

 Csongrád megye 

 Fejér megye 

 Győr-Moson-Sopron megye 

 Hajdú-Bihar megye 

 Heves megye 

 Jász-Nagykun-Szolnok megye 

 Komárom-Esztergom megye 

 Nógrád megye 

 Pest megye 

 Somogy megye 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

 Tolna megye 

 Vas megye 

 Veszprém megye 

 Zala megye 
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[]Mekkora annak a településnek a lélekszáma, ahol Ön polgármester? * 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 250 fő alatt 

 251-500 fő 

 501-1000 fő 

 1001-2000 fő 

 2001-5000 fő 

 5001-10000 fő 

 10001-25000 fő 

 25001-50000 fő 

 50001 fő fölött 

 

[]A képviselőtestületi tagok száma az önkormányzatnál: 

Kérem, írja ide a válaszait: 

Összesen: 

Ebből a nők száma: 

  

  

[]Az a település, ahol Ön polgármester része-e egy közös önkormányzati hivatalnak? 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 Nem, saját polgármesteri hivatalunk van 

 Igen, a településen van a közös önkormányzati hivatal székhelye 

 Igen, de a közös hivatal székhelye más településen található 
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[]Hányan dolgoznak a közös önkormányzati hivatalban? 

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek: 

A válasz 'Igen, a településen van a közös önkormányzati hivatal székhelye' 

at question '4 [G1Q00004]' (Az a település, ahol Ön polgármester része-e 

egy közös önkormányzati hivatalnak?) Kérem, írja ide a válaszait: 

Összesen: 

Ebből a nők száma: 

  

  

[]Hányan dolgoznak a polgármesteri hivatalban? 

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek: 

A válasz 'Nem, saját polgármesteri hivatalunk van' at question '4 [G1Q00004]' (Az 

a település, ahol Ön polgármester része-e egy közös önkormányzati hivatalnak?) 

Kérem, írja ide a válaszait: 

Összesen: 

Ebből a nők száma: 
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[]Hány vezető beosztású hivatalnok dolgozik a közös önkormányzati állományából a 

településen? 

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek: 

A válasz 'Igen, de a közös hivatal székhelye más településen található' at question 

'4 [G1Q00004]' (Az a település, ahol Ön polgármester része-e egy közös 

önkormányzati hivatalnak?) Kérem, írja ide a válaszait: 

  Összesen: 
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Ebből a nők száma: 

Itt a közös hivatal települési kirendeltségére gondoljon! 

[]A közös hivatal állományából hány fő dolgozik a településen? 

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek: 

A válasz 'Igen, de a közös hivatal székhelye más településen található' at question 

'4 [G1Q00004]' (Az a település, ahol Ön polgármester része-e egy közös 

önkormányzati hivatalnak?) Kérem, írja ide a válaszait: 

  Összesen: 

  Ebből a nők száma: 

Itt a közös hivatal települési kirendeltségére gondoljon! 
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[]Hány vezető beosztású hivatalnok dolgozik a polgármesteri hivatalban? 

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek: 

A válasz 'Nem, saját polgármesteri hivatalunk van' at question '4 [G1Q00004]' 

(Az a település, ahol Ön polgármester része-e egy közös önkormányzati 

hivatalnak?) Kérem, írja ide a válaszait: 

Összesen: 

Ebből a nők száma: 

  

  

[]Hány vezető beosztású hivatalnok dolgozik a közös önkormányzati hivatalban? 

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek: 

A válasz 'Igen, a településen van a közös önkormányzati hivatal székhelye' 

at question '4 [G1Q00004]' (Az a település, ahol Ön polgármester része-e 

egy közös önkormányzati hivatalnak?) Kérem, írja ide a válaszait: 

Összesen: 

Ebből a nők száma: 
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[]A településen milyen gyermekellátási intézmények, szociális intézmények és egyéb, a 
családtagok elhelyezkedését lehetővé tevő, segítő, támogató szolgáltalátsok állnak a 

lakosság rendelkezésére? 

Kérem, válasszon ki mindent, ami érvényes: 

 Bölcsőde 

 Óvoda 

 Családi napközi 

 Iskola 

 Anyaotthon 

 Idősotthon 

 Családsegítő központ 

 Gyermekjóléti 

szolgálat  

Egyéb:  

Egyéb: pl. egyéb önköltséges vagy szociális alapon működő gyermekmegőrző 

szolgálat. 

  

[]Véleménye szerint, az Ön településén mennyire akadályai a következőkben felsoroltak 

a nők elhelyzekedésének? 

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára: 

   1     2     3     4     5 

A munkalehetőségek hiánya  

A gyermekek elhelyezésével kapcsolatos problémák  

1: inkább nem, 5: inkább igen 

[]Érkezett-e panasz, javaslat az önkormányzathoz a gyermekek nappali elhelyezési 

lehetőségeivel kapcsolatban? 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 Igen 

 Nem 
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[]Amennyiben igen, kérjük, nevezzen meg néhány jellemző panaszt, javaslatot! 

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek: 

A válasz 'Igen' at question '13 [G1Q00013]' (Érkezett-e panasz, javaslat az 

önkormányzathoz a gyermekek nappali elhelyezési lehetőségeivel kapcsolatban?) 

Kérem, írja ide a válaszát: 
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Esélyegyenlőségi attítűdök 

Ebben a blokkban a személyes véleményére vagyunk kíváncsiak azzal 

kapcsolatban, hogy Ön hogyan vélekedik a nők karrierépítéséről, munkához 

való viszonyukról és a családban betöltött szerepükről. 

[]Egy család költségvetésében mennyire tartja fontosnak a feleség, élettárs keresetét? 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

1: nem fontos, 5: nagyon fontos 

[]Mit tart fontosnak az életben? 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 Karrier, munka 

 Család, magánélet 

 Mindkettő egyforma arányban fontos 

[]Támogatja a nőkkel szembeni pozitív diszkriminációt? 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 Igen 

 Nem 
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[]Ha a férj el tudná tartani a családot a feleség, élettárs ... 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 ... akkor is teljes munkaidőben dolgozna. 

 ... részmunkaidőben dolgozna. 

 ... otthon maradna, vagy társadalmi, közösségi szervezet(ek)ben tevékenykedne. 

 Nem tudja biztosan. 

 

[]Mi a véleménye a nőkkel szembeni pozitív diszkriminációról? 

Kérem, írja ide a válaszát: 

  

 

[]Egyetért a nemek arányában kiegyensúlyozott képviselet elvével a választott és 

döntéshozó testületekben? 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 Igen 

 Nem 

Egyetért-e Ön a nők számára vonatkozó kötelező kvótával? 
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[]Kérem, indokolja meg a válaszát! 

Kérem, írja ide a válaszát: 

  

 

A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség a helyi közéletben és a 

hivatalban 

Továbbiakban felteszünk néhány kérdést azzal kapcsolatban, hogy az ön 

hivatali működése mennyire és milyen módon érzékeny a nemek közötti 

megoszlásra és kellő odafigyeléssel kezeli-e a nők sajátos problémáit. 

[]Annak tudatában, hogy a jelenleg érvényben lévő törvényi szabályozás szerint nem 
lehetséges, elméletben támogatna-e valamiféle kvótarendszert a nők társadalmi arányát 
jobban reprezentáló képviselet biztosítására, és ha igen mely testületek, szerveződések 

esetében? 

Kérem, válasszon ki mindent, ami érvényes: 

 A bizottságokban a nők és férfiak arányának meghatározása. 

 A hivatali dolgozók esetében a nők és férfiak arányának meghatározása. 

 A jelölőszervezetek jelöltlistáin a nők és férfiak arányának meghatározása. 

 Nem. 

 Egyéb:    
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[]Az önkormányzat milyen kommunikációs eszközöket használ a nők helyi demokratikus 

részvételének ösztönzésére? 

Kérem, válasszon ki mindent, ami érvényes: 

 Helyi média (hírlevél, újság, honlap, szórólap) 

 Lakossági fórumok, rendezvények 

 Semmilyet 

 Egyéb:    

[]Figyelmet fordítanak-e a fiatalok demokratikus társadalmi működéssel kapcsolatos, 
esélyegyenlőségi szempontokat is mérlegelő képzésére? 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 Igen 

 Nem 
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[]Rendelkezik-e az önkormányzat erőszakos cselekmények, zaklatás 

megelőzésére, kezelésére irányuló szabályozással? 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 Igen 
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 Nem 

[]Ha igen, milyen formában? 

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek: 

A válasz 'Igen' at question '24 [G3Q00003]' (Figyelmet fordítanak-e a fiatalok 

demokratikus társadalmi működéssel kapcsolatos, esélyegyenlőségi 

szempontokat is mérlegelő képzésére?) Kérem, válasszon ki mindent, ami 

érvényes: 

 Diákönkormányzat működtetése 

 Rendezvények  

Klubok 

   Egyéb:  
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[]Az esélyegyenlőség elősegítése érdekében együttműködik-e az önkormányzat civil 

szervezetekkel, egyéb partnerekkel? 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 Igen 

 Nem 

[]Ha igen, sorolja fel a szervezeteket és tevékenységüket! 

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek: 

A válasz 'Igen' at question '26 [G3Q00005]' (Az esélyegyenlőség elősegítése 

érdekében együttműködik-e az önkormányzat civil szervezetekkel, egyéb 

partnerekkel?) Kérem, írja ide a válaszát: 

  

 

 

[]Van-e a hivatalban esélyegyenlőségi referens, vagy olyan személy, aki az 

esélyegyenlőségi feladatokkal van megbízva? 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 Igen 

 Nem 
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[]A hivatali munkaidő kialakításánál figyelmet fordít-e az esélyegyenlőségi 

szempontok érvényesítésére? 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 Igen 

 Nem 

[]Ha igen, milyen formában? 

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek: 

A válasz 'Igen' at question '30 [G3Q00009]' (A hivatali munkaidő kialakításánál 

figyelmet fordít-e az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésére?) Kérem, 

válasszon ki mindent, ami érvényes: 

 Részmunkaidő 

 Rugalmas munkaidő 

 Távmunka 

[]Az önkormányzat költségvetése összeállításakor és a helyi tervezés során figyelmet 
fordít-e a nők és férfiak eltérő szükségleteire, igényeire az elhelyezkedési 

lehetőségeikkel kapcsolatosan? 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 Igen 

 Nem 

Kérjük, ennél a kérdésnél ne csak a hivatali dolgozókra, hanem a település 

lakosságára is gondoljon. 
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[]Ha igen, mely területeken? 

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek: 

A válasz 'Igen' at question '32 [G3Q00011]' (Az önkormányzat költségvetése 

összeállításakor és a helyi tervezés során figyelmet fordít-e a nők és férfiak eltérő 

szükségleteire, igényeire az elhelyezkedési lehetőségeikkel kapcsolatosan?) 

Kérem, írja ide a válaszát: 

  

Kérjük térjen ki, mind a hivaltali dolgozók, mind a lakosság vonatkozásában tett 

intézkedésekre! 

[]A helyi tervezés során figyelmet fordítanak-e a nők és férfiak egyenlő arányú 

bevonására az előkészítés, döntés és megvalósítás folyamatába? 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 Igen 

 Nem 

Helyi tervezés az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe véve 

Most kérem, válaszoljon néhány kérdésre azzal kapcsolatban, hogy milyen 

helyi intézkedések és tervek készültek a nemek közötti esélyegyenlőség 

figyelembe vételére. 
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[]Készült-e helyzetelemzés, felmérés a nők és férfiak esélyegyenlősége, a problémák 

feltárása érdekében, ha igen mely területeken? 

Kérem, válasszon ki mindent, ami érvényes: 

 Szociális területen 

 Oktatási területen 

 A foglalkoztatás területén 

 Az egészségügy területén 

 A lakhatás területén 

 A kutúra, szórakozás, sport területein 

 Az imént felsorolt összes területen 

 Egyéb:    

[]Az önkormányzat rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Tervvel? 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 Igen 

 Nem 
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[]Milyen intézkedés történt a nők és férfiak esélyegyenlősége érdekében? Kérjük, 

fejtse ki részletesen válaszát, területenként az elérendő cél meghatározásával! 

Kérem, írja ide a válaszát: 
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[]Az imént említett intézkedések célkitűzései mennyire vannak összhangban az 

önkormányzat egyéb stratégiai dokumentumaival? 

Kérem, írja ide a válaszát: 

  

 

[] 

Kinevezett-e az önkormányzat olyan felelős személyt, aki felelős ezen intézkedések 

sikeres végrehajtásásért? 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 Igen 

 Nem 
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[]Mely területeken történtek intézkedések? 

Kérem, válasszon ki mindent, ami érvényes: 

 Szociális területen 

 Oktatási területen 

 A foglalkoztatás területén 

 Az egészségügy területén 

 A lakhatás területén 

 A kultúra, szórakozás, sport területein 

 Az imént felsorolt összes területen 

 Egyéb:    
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[]Kérjük, hozzávetőlegesen határozza meg, hogy az Ön által kiemelt intézkedés hány 
főt érint! 

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek: 

Answer matched (regexp) at question '43 [G4Q00009]' (Kérjük, nevezze 

meg a legnagyobb erőforrásigényű intézkedést!) 

Kérem, írja ide a válaszait: 

  Az intézkedés megvalósítása hány fő munkáját veszi 

igénybe: 
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Az intézkedés hatása hány főt érint közvetlenül: 

Kérjük, itt ne csak az intékzedés megvalósításának folyamatára gondoljon, 

hanem az intékezdésnek, a helyi lakosságra vonatkozó hatásaira is! 

[] 

Az intézkedések teljesülését mérik-e valamilyen formában? 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 Igen 

 Nem 



 
 

115 
 

[]Amennyiben igen, kérjük, soroljon fel néhány indikátort! 

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek: 

A válasz 'Igen' at question '41 [G4Q00007]' ( Az intézkedések teljesülését mérik-

e valamilyen formában? ) Kérem, írja ide a válaszát: 

  

 

[]Kérjük, nevezze meg a legnagyobb erőforrásigényű intézkedést! 

Kérem, írja ide a válaszát: 

  

Amennyiben megnevez ilyen intézkedést, további öt rövid kérdést tennék fel ezzel 

kapcsolatban. 

 

[]Kérjük, hozzávetőlegesen határozza meg, hogy az Ön által kiemelt intézkedés mennyibe 

került! 

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek: 

Answer matched (regexp) at question '43 [G4Q00009]' (Kérjük, nevezze meg a 

legnagyobb erőforrásigényű intézkedést!) 

Csak számokat írhat ebbe a mezőbe! 

Kérem, írja ide a válaszát: 

  

Kérjük, válaszát millió forintban adja meg! 
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[]Kérjük, hozzávetőlegesen határozza meg, hogy az Ön által kiemelt intézkedés milyen 

technikai szükségletekkel rendelkezett! 

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek: 

Answer matched (regexp) at question '43 [G4Q00009]' (Kérjük, nevezze meg a 

legnagyobb erőforrásigényű intézkedést!) 

Kérem, írja ide a válaszát: 

  

 

 

[]Kérjük, mondja el, milyen forrásokból fedezték a megnevezett intézkedés esetleges 

költségeit? 

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek: 

Answer matched (regexp) at question '43 [G4Q00009]' (Kérjük, nevezze meg a 

legnagyobb erőforrásigényű intézkedést!) 

Kérem, válasszon ki mindent, ami érvényes: 

 Pályázati forrásból 

 A költségek részben/egészbeni kivátlása önkéntes munkával 

 Felajánlásokból, adományokból 

 Állami támogatásból 

 Önkormányzati támogatásból 

 Az intézkedéshez kapcsolódó különböző (bérleti és egyéb) díjbevételekből 

 Egyéb:    
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[] 

Milyen módon kívánják biztosítani, hogy a megnevezett intékezdés eredményei 

hosszabb távon is fenntarthatók legyenek? 

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek: 

Answer matched (regexp) at question '43 [G4Q00009]' (Kérjük, nevezze meg a 

legnagyobb erőforrásigényű intézkedést!) 

Kérem, írja ide a válaszát: 

  

 

Személyi rész 

Végezetül, kérjük, válaszoljon néhány személyes jellegű kérdésre. 

[]Kérjük, mondja meg, hogy van-e önnel egy háztartásban élő fiatalkorú gyermek? 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 Igen 

 Nem 



 
 

118 
 

[]Kérjük, adja meg az Ön nemét! * 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 Nő 

 Férfi 

[]Kérjük, adja meg az életkorát! 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 18-35 év 

 36-45 év 

 46-55 év 

 56-65 év 

 65 év fölött 

[]Kérjük, adja meg a jelenlegi családi állapotát! 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 Nőtlen, hajadon 

 Nős, férjezett, élettársi kapcsolatban él 

 Elvált, külön él 

 Özvegy  

Egyéb 
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[]Kérjük, adja meg a legmagasabb iskolai végzettségét! 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 Alapfokú végzettség, szakiskola 

 Érettségi 

 Főiskolai, egyetemi diploma 

[]Kérjük, mondja el, mi volt a főállású foglalkozása, amikor polgármester lett! 

Kérem, írja ide a válaszát: 
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[]Kérjük, mondja meg, hogy mióta tölti be folyamatosan a polgármesteri tisztséget! 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 1990-nél korábban 

 1990 

 1991 

 1992 

 1993 

 1994 

 1995 

 1996 

 1997 

 1998 

 1999 

 2000 

 2001 

 2002 

 2003 

 2004 

 2005 

 2006 

 2007 

 2008 

 2009 

 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 
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Visszejelzés 

Amennyiben kíváncsi kutatásunk eredményeire, kérjük, adja meg email-

címét, valamint, ha érdeklődik képzésink iránt, vagy bármilyen kérdése 

lenne, kérjük jelezze! 

[]Visszajelzést kérek: 

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül: 

 Igen 

 Nem 

[]E-mail címem: 

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek: A válasz 

'Igen' at question '56 [G6Q00001]' (Visszajelzést kérek:) Kérem, írja ide a válaszát: 

  
 

[]A következőkről kérek visszajelzést: 

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek: A válasz 

'Igen' at question '56 [G6Q00001]' (Visszajelzést kérek:) Kérem, válasszon ki 

mindent, ami érvényes: 

 A kutatás eredményeiről. 

 A lehetséges képzésekről. 

 Szakértői tanácsadási lehetőségekről. 

Köszönjük, hogy időt szánt kérdőívünk kitöltésére. 

Amennyiben a kérdőívvel kapcsolatban kérdése lenne a következő címeken 

érdeklődhet: 

TÖOSZ 

telefon: 

+36-1-

322-3843 e-

mail: 
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toosz@toosz

.hu 

  

vagy technikai kérdésekben: 

Helyi Obszervatórium 

telefon: +36-

1-631-4538 e-

mail: 

felmeres@local

monitoring.eu 

  

Kérdőív elküldése. 

Köszönjük, hogy kitöltötte a kérdőívet. 

 

 


