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Elemzések

Elmélet
Glenn C. Loury

A faji jövedelemkülönbségek dinamikus elmélete1
Az [Egyesült Államokban] az esélyegyenlőségi politikákkal kapcsolatos közfelfogás szerint a faji diszkrimináció felszámolása végső soron a rasszok közötti gazdasági egyenlőtlenségek megszűnéséhez vezet. Ez a szemlélet a munkaerőpiacok és a rasszok közötti jövedelemkülönbségek hagyományos közgazdasági elemzéséből ered. Jelen dolgozat fő
állítása, hogy a hagyományos elmélet nem tartalmazza megfelelő módon azt, hogy az egyének családi és közösségi
hátterének milyen hatása van a munkaerőpiacon értékelt képességek megszerzésére. A rasszok közötti jövedelemkülönbségek olyan mértékben fognak fennmaradni, amennyire a feketék jelenlegi, alacsony képzettségi és kereseti
szintje akadályokat gördít az elé, hogy gyermekeik természetes adottságaikat a munkaadók által értékelt képességekre váltsák. (…)
A bevett közgazdasági elmélet a feketék és a fehérek közötti jövedelmi eltéréseket keresleti és kínálati tényezők
segítségével igyekezett magyarázni. A munkaerőpiac kínálati oldalára összpontosító érvek a fekete munkavállalók
jellemzőit (alacsony és gyenge minőségű iskolázottság és munkaerő-piaci tapasztalat) állítja középpontba, amelyek
– átlagban – alatta maradnak a fehér munkavállalók jellemzőinek. Vagyis az alacsony emberitőke-befektetés következtében a feketék keresete még diszkrimináció hiányában is alacsonyabb lenne. E tényezők azonban nem elégségesek az eltérés teljes magyarázatához. Az emberi tőke mennyisége és minősége hatásának kiszűrése után a feketék
még mindig számottevően kevesebbet keresnek, mint a fehérek. E különbség magyarázatára a közgazdászok azt
a hipotézist állították fel, hogy a fehér munkaadók és foglalkoztatottak egyszerűen nem szeretik a feketékkel való
kapcsolatot. A piacon ez azt vonhatja maga után, hogy az amúgy egyforma fekete és fehér foglalkoztatottak munkájának hozadéka eltér egymástól. A rasszok közötti jövedelemkülönbségek tehát a piacon értékelt jellemzők (emberi tőke) kínálatában, illetőleg – a „diszkriminációs hajlam” miatt – a foglalkoztatottak iránti keresletben tapasztalt
különbségeknek tudhatók be.

1

Részletek. Az irodalmi hivatkozásokat és jegyzetapparátust tartalmazó teljes magyar változat eredetileg megjelent: Gerhardt
Erik és Bús Szilvia (szerk.) (2005): Előítélet, megkülönböztetés, színvakság. Válogatás Glenn C. Loury írásaiból. Ford.: Baur Eszter,
György Endre. Rajk László Szakkollégium és Ráday Könyvesház, Budapest, 20–51. Az eredeti mű forrása: C. Loury Glenn (1978):
A Dynamic Theory of Racial Income Differences. In Phyllis A. Wallace and Annette M. LaMond (eds.): Women, minorities, and
employment discrimination, Lexington Books, Lexington.
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A hagyományos közgazdaságtan a rasszok közötti jövedelemkülönbségek kétféle ellenszerét indítványozza.
Az egyik a jövedelmi rést azzal zárná be, hogy megtiltaná a diszkriminatív preferenciák érvényesítését. (…) A másik
középpontjában pedig a rasszok között a piacon értékelt jellemzők megszerzésében jelentkező különbségek állnak.
Ha e különbségek csökkenthetők lennének, további haladás lenne elérhető a jövedelmi egyenlőtlenségek felszámolása felé.
Mindkét irányban fontos lépésekre került sor az elmúlt években. Feltétlenül megemlítendő a Legfelsőbb Bíróság
értelmezése a Tizennegyedik Alkotmánykiegészítés „egyenlő védelem” („equal protection”) cikkelyéhez és az 1964-es
Polgári Jogok Törvényének (Civil Rights Act) beiktatása. E bírói és törvényhozási intézkedések együttesen azt a szemléletet testesítik meg, hogy a diszkriminatív preferenciák megengedhetetlenek akár magánemberek, akár közintéz
mények részéről abban az esetben, ha ennek következménye a kisebbségek oktatási és foglalkoztatási lehetőségeinek korlátozása lenne.
Az esélyegyenlőségi törvények minden egyén számára igyekeznek biztosítani annak a lehetőségét, hogy képességeiket kiteljesíthessék. Ha sikerül kikényszeríteni, az esélyegyenlőség megvalósulása felszámolja a diszkriminatív
preferenciák érvényre jutását, ami a jövedelemkülönbségek egyik oka. Feltéve, hogy az adottságok megegyező
eloszlásúak a feketék és a fehérek körében, a rasszok közötti különbségek a piacon értékelt jellemzők kínálatának
tekintetében idővel csökkennek. A hagyományos elemzésből az következik, hogy az esélyegyenlőség, ha egyszer
megvalósul, végső soron a rasszok közötti jövedelemkülönbségek felszámolásához vezet. Ezt a gondolatot a társadalomtudósok széles körben elfogadják.
A hagyományos elméletek ugyanakkor nem vetnek számot a képességek megszerzésében fellépő különbségek
összetett problémájával. Míg a közgazdászok elemzés tárgyává tették az emberitőke-befektetéseknek a keresetekre
gyakorolt hatását, nem vették figyelembe az e képességek megszerzését megalapozó szocioökonómiai folyamatot.
E folyamat ismerete alapvető a rasszok közötti egyenlőtlenségek fennmaradásának megértéséhez. Amennyiben a
piacon értékelt képességek megszerzésének folyamatára befolyással van az egyén társadalmi és faji hovatartozása,
e képességek kínálatának tekintetében fennmaradnak a csoportok közötti különbségek. E szocioökonómiai hatások minden bizonnyal az esélyegyenlőség mellett is megnyilvánulnak. Következésképp megkérdőjelezhető, hogy az
esélyegyenlőségi törvények szavatolják-e (akár hosszú távon) a rasszok közötti gazdasági igazságosságot.
A foglalkoztatási mobilitás szociológiai elmélete segítséget nyújt e téma elemzéséhez. Különösen fontos az egyéni
teljesítmények életciklusmodelljeinek fejlődése. Ennek segítségével sikeres elemzéseket lehet végezni az alábbiakra
összpontosítva: (1) a családi háttér változóinak (általában az apa foglalkozása és iskolai végzettsége) hatása az oktatási
teljesítményre; (2) a családi háttér és az oktatás hatása a foglalkoztatásra; (3) a családi háttér, az oktatás és a foglalkoztatás összesített hatása a jövedelemre. Az empirikus vizsgálatok számos fontos összefüggést tártak fel. Megmutatták,
hogy a családi háttér szignifikánsan és közvetlenül befolyásolja az iskolai eredményeket és a foglalkoztatást, feketék
és fehérek esetében egyaránt. Ugyanakkor az apa foglalkozásának és iskolai végzettségének a gyermek foglalkoztatására és keresetére gyakorolt hatása eltér a feketék és a fehérek esetében. A feketék relatív hátrányt szenvednek
a foglalkoztatási teljesítmény tekintetében még akkor is, ha társadalmi hátterük kedvező. Sőt, általában kevesebbet
keresnek, mint a hasonló foglalkozású fehérek.
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Az esélyegyenlőségi törvények maradéktalan betartása az lenne, hogy a munkahelyi teljesítményt csak a foglalkoztatott képességei befolyásolnák. Az azonos képzettségű feketék és fehérek közötti kereseti különbségek felszámolódnának. A fekete szülők alacsonyabb iskolai végzettségének és munkahelyi teljesítményének a fekete gyermekek lehetőségeire gyakorolt hatása azonban a hátrányos megkülönböztetés bonyolultabb formájához vezet, mint az,
amelyet az esélyegyenlőségi törvények megszüntetni igyekeznek.
Egy faji alapon rétegeződő társadalomban, amelyben az egyének a faji hovatartozásuk mentén sorolódnak társadalmi csoportokba, arra lehet számítani, hogy a generációk közötti hatások etnikai csoportok szerint eltérőek. Ez
a különbség ugyanakkor nem jelenik meg a diszkriminációt a „diszkriminációs hajlamra” támaszkodva magyarázó
hagyományos közgazdasági elméletekben.
A rasszok közötti jövedelemkülönbségeket vizsgáló bevett elméleti keret tehát nem alkalmas az egyes közpolitikai megoldások hosszú távú következményeinek előrejelzésére. Először is, a hagyományos elmélet nem vet számot
a faji diszkrimináció korszakokon átívelő következményeivel, amelyek a szülők gazdasági státusának a gyermekeik
lehetőségeire gyakorolt hatásából erednek. Másodszor, individuális személetű elméletről van szó, amely nem vesz
tekintetbe csoporthatásokat, így a diszkriminációt olyan cselekményként fogja fel, amelyet egyén követ el más egyén
rovására. A rasszok közötti kapcsolatokat a hagyományos elmélet egyének közötti kapcsolatként, nem pedig társadalmi csoportok kölcsönhatásaként vizsgálja.
A gyermekek képességszerzési lehetőségeit sokféleképpen befolyásolja szüleik gazdasági státusa. Példának okáért, az iskoláztatás minősége erőteljesen eltér közösségenként, és a kertvárosokban általában jobb, mint a belvárosban. Jövedelmi alapú lakóhelyi szegregáció jelenlétében, és azt feltételezve, hogy a helyi iskolák minősége pozitívan
korrelál a közösség vagyoni helyzetével, arra számíthatunk, hogy a szülők gazdasági teljesítménye befolyásolni fogja
a gyermek iskoláztatási esélyeit. Továbbá, a diákhitelpiacok tökéletlen voltának következményeként a felsőfokú oktatásban való részvétel valószínűsége, illetőleg annak minősége függeni fog az egyén szocioökonómiai hátterétől.
Mindazok az információk, amelyek a fiatalok rendelkezésére állhatnak a karrierlehetőségekkel és a munkahelyi
követelményekkel kapcsolatban, szintén függnek a szülők státusától. Az informális kapcsolatok mindig is fontos szerepet játszottak az állások elosztásában. A magas jövedelmű családokból származó leendő munkavállalók „becsatornázása” kétségkívül jobb, mint szegényebb sorsú társaiké. (…)
Mindezek a megfontolások arra mutatnak, hogy a rasszok közötti gazdasági különbségek vizsgálatának számot
kell adnia a múltbeli diszkrimináció jelenleg is érzékelhető hatásairól, illetve a csoportfolyamatoknak a feketék és
fehérek közötti különbségek fenntartásában játszott szerepéről. (…)
Egyes szerzők szerint a feketék elleni kollektív cselekvés egybeeshet a fehérek gazdasági érdekeivel. Ők ezt a fajta
csoportviselkedést egyének racionális koalícióképzése eredményének tekintik. Ugyanakkor ez a megközelítés nem
ad magyarázatot arra, hogy a koalíciók miért éppen faji dimenziók, és nem más törésvonalak mentén képződnek. Ha
a csoport nyereségéért folytatott összejátszás lenne a diszkrimináció egyetlen indítéka, akkor a társadalmat sokféle
ismérv alapján lehetne versengő csoportokra bontani.
A társadalmi berendezkedés értelemszerűen hatással van a piaci folyamatokra és kimenetelekre. Samuel Bowles
például amellett érvel, hogy „a hierarchikus munkamegosztás legitimációja, valamint az, hogy a munka mint folyamat ellenőrzése zökkenőmentesen menjen végbe, megkívánja, hogy a vállalatok hatásköri felépítése tiszteletben
G lenn C. Loury: A faji jövedelemkülönbségek dinamikus elmélete
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tartsa a társadalom hivatalos és szimbolikus megkülönböztetéseit. Konkrétan, be kell tartani az uralomra és az alávetettségre alapuló kapcsolatok társadalmilag elfogadott formáit: fehérek a feketék felett; férfiak a nők felett; idősek
a fiatalok felett; iskolázottak az iskolázatlanok felett”. Ezek a társadalmi megkülönböztetések társadalmunk minden
részét áthatják. Következményeiket teljesen nem magyarázhatja meg az egyes társadalmi szereplők részéről mutatott „diszkriminációs hajlam” megléte vagy hiánya.
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Glenn C. Loury

Diszkrimináció a polgárjogi mozgalmakat követő korban –
a piaci kölcsönhatásokon túl1
(…) [Az Egyesült Államokban] természetes, hogy mi, közgazdászok hajlamosak vagyunk azt vizsgálni, hol sikeresek
a piaci megoldások, és hol vallanak kudarcot. A közgazdaságtan elmélete azt sugallja, hogy a nemi vagy faji identitáson alapuló diszkriminációnak el kellene tűnnie az eladók, a munkáltatók és a hitelezők versengő piacán. Valójában
azonban a piaci diszkrimináció sokfelé megfigyelhető a társadalomban, (…) noha az a tény, hogy az azonos termelékenységű munkáért kapott bérek fajok és nemek közötti különbségei bizonyíthatóan csökkentek, igazolni látszik
a közgazdászoknak a piaci erőkbe vetett hitét.
Úgy gondolom azonban, hogy a problémának ez a fajta megközelítése túlzottan leegyszerűsített. A bérkülönbségeket tekintve például a hangsúly általában a munkaerőpiac keresleti oldalán van: a munkaadók lehetnek úgymond
„hajlamosak a diszkriminációra”, vagy lehetséges, hogy bizonyos faji hovatartozást alacsonyabb termelékenységre
utaló rejtett tényezők jeleként értékelnek. E megközelítés alapvető normatív állítása az, hogy az ilyesfajta megkülönböztetés morálisan elfogadhatatlan, jelentős faji és nemi egyenlőtlenségek forrása a társadalomban, és a csökkentésére irányuló állami beavatkozás jogos. Ugyanakkor hallgatólagosan az is benne van ebben a felfogásban, hogy
amennyiben az egyenlőtlenségek a kínálati oldal különbségeiből fakadnak (pl. a fehér, illetőleg fekete munkavállalók
által felkínált képességek eltéréséből), akkor az így előállt egyenlőtlenség nem jelent diszkriminációt, és nem indokol
szabályozást. Az ingatlanpiaci helyzettel kapcsolatban szintén hasonló nézet terjedt el: eszerint az ingatlanügynökök
diszkriminatív viselkedéséből fakadó lakóhelyi szegregáció sokkal súlyosabb probléma, mint akkor, ha a lakóhelyi
elkülönítés a piaci szereplők szabad döntéseinek eredményeként jön létre.

A szemléletváltás szükségessége
Jelenlegi fejtegetéseim során javasolni szeretném a hangsúlyok áthelyezését. Bár még mindig tapasztalható piaci
diszkrimináció a feketékkel szemben, ez már nem magyarázza olyan jelentős mértékben az Egyesült Államokban fellelhető faji egyenlőtlenségeket, mint a korábbi évtizedekben. Megkérdőjeleződik tehát az esélyegyenlőségi politikák
alapját jelentő közhiedelem, miszerint a faji alapú piaci diszkrimináció megszüntetése végső soron megoldja a fajok
1

Részletek. Az irodalmi hivatkozásokat és jegyzetapparátust tartalmazó teljes magyar változat eredetileg megjelent: Gerhardt
Erik és Bús Szilvia (szerk.) (2005): Előítélet, megkülönböztetés, színvakság. Válogatás Glenn C. Loury írásaiból. Ford.: Hajnalka Zsolt.
Rajk László Szakkollégium és Ráday Könyvesház, Budapest, 20–51. Az eredeti mű forrása: Glenn C. Loury (1998): Discrimination in
the Post-Civil Rights Era: Beyond Market Interactions. Journal of Economic Perspectives, 12 (2): 117–126.
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közötti gazdasági egyenlőtlenségek problémáját. Úgy vélem, a fehérek és feketék közötti nagy képességbeli különbség kulcsfontosságú tényező a munkaerőpiac faji egyenlőtlenségeinek értelmezésében. Ezt a képességbeli különbséget a faji hovatartozással összefüggő szociális és kulturális tényezők visszatükröződésének tartom, mint amilyen
például a földrajzi elkülönítés, a káros társadalmi normák és csoporthatások, illetve az alacsony színvonalú oktatás.
Ebben az értelemben a faji egyenlőtlenség egyben kínálati oldali probléma is, amelyet csupán a piaci diszkriminációra figyelve sem megérteni, sem orvosolni nem lehet kellőképpen.
Ezt állítván nem szándékozom azt sugallni, hogy a diszkrimináció elleni hagyományos eszközökkel folytatott
küzdelmet föl kell függeszteni. Az itt felvonultatott bizonyítékok meggyőzően alátámasztják, hogy a piac az egyéni
jellemzőket eltérő módon alakítja át gazdasági kimenetekké feketék, illetőleg fehérek esetében. Különböző piacokon, eltérő adatbázisokon és alternatív módszerekkel végzett vizsgálatok következetesen arra jutnak, hogy a feketéket hátrányos megkülönböztetés éri. Ez a hátrányos megkülönböztetés a munkaerőpiacon nem csupán a feketék
által megszerzett (vagy nekik felajánlott) alacsonyabb bérben nyilvánul meg, hanem az állások nehezebb megtartásában is.
Szintén figyelemre méltó ugyanakkor a tanult képességek területén fennálló különbség is, amely részben magyarázza a bérek faji alapú eltérését. A National Longitudinal Survey of Youth (NLSY) mintájában egy teljes szórásnyi eltérés
van a fiatal feketék és fehérek által az Armed Forces Qualification Testben (AFQT) elért átlagértékek között, amelynek
mindössze a fele írható az eltérő iskolázottság és családi háttér számlájára. A National Academy of Sciences (NAS)
bizottsága szerint a teszt faji különbségektől függetlenül alkalmas a katonai feladatokra való felkészültség előrejelzésére. Hasonló faji különbségek más mintákban is felbukkannak, amelyek a kognitív képességek más vetületeit vizsgálják. Bár a különbségek csökkentek, a National Assessment of Educational Progress (NAEP) továbbra is számottevő
eltérést észlel a fekete, illetőleg a fehér középiskolai diákok tudományos ismereteit tekintve. Az 1994-es NAEP szerint
a szövegértési és matematikai teszteken egy 17 éves átlagos fekete csak kevéssel múlta fölül egy 13 éves átlagos fehér
teljesítményét. (…)

Társadalmi kapcsolathálók
A közgazdasági vizsgálódások alanya az egyén, aki többé-kevésbé önállóan dönt, és a lehetőségek közül a számára
legelőnyösebbet választja. Ez a gondolkodásmód (…) azonban nem képes megfelelően megragadni a faji egyenlőtlenségek hosszú távú fennállásának okát. A valóságban az egyének komplex kapcsolati hálózatokba beágyazódva léteznek: szűkebb és tágabb családjuknak, vallási és nyelvi csoportosulásoknak tagjai, etnikai és faji identitással
rendelkeznek, valamint helyekhez is kötődnek. Minden egyén társadalmilag beágyazott, és a társadalmi kapcsolati
hálóban elfoglalt helye alapvetően meghatározza a különféle erőforrásokhoz való hozzáférését.
A lehetőségek e társadalmi hálózatok áttételein keresztül terjednek. Egy újszülött komoly hátrányba kerül, ha szülei nem igazán akarják (vagy nem képesek) elősegíteni szellemi fejlődését életének első éveiben. Ha egy tehetséges
kamasz társai lenézik azokat a tevékenységeket, amelyek tehetségének kibontakozásához szükségesek, félő, hogy
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nem éri el képességei maximumát. Egy munkanélküli, akinek nincsenek dolgozó rokonai vagy barátai, nem képes
megismerni a munkalehetőségeket. Az egyén örökölt társadalmi helyzete komoly szerepet játszik végső gazdasági
eredményességében.
Egy korábbi munkámban a humán tőke elméletének kiterjesztését javasoltam, hogy szélesebb kontextusban válhassanak vizsgálhatóvá a csoportok közötti egyenlőtlenségek. Ez az elmélet azokra a megfigyelésekre épít, amelyek
szerint a családi és közösségi háttér fontos tényezője az egyéni sikerességnek. Az elmélet szerint az egyén produktív
képességeibe való befektetés mértéke egyrészt függ a társadalomban elfoglalt pozíciójától, mivel az oktatási hitelek
piacának tökéletlensége szükségessé teszi a személyes kapcsolatokon alapuló finanszírozást. Másrészt a beruházások mértéke függ a lakóhely és a kortárs csoportok által közvetített társadalmi externáliáktól, harmadrészt pedig
a személy életfelfogását befolyásoló pszichológiai folyamatoktól. Következésképpen, a családi és közösségi erőforrások – azaz a társadalmi és kulturális tőke – befolyással bírnak az egyén által megszerezhető humán tőkére. Így a faji
egyenlőtlenségek egyik fontos okának mondhatjuk, hogy a faji alapú fölrajzi-társadalmi elkülönítés miatt az egyén
tanulási lehetőségei függenek a vele azonos társadalmi csoport tagjai által megszerzett képességektől.
(…) Akerlof (1997) elmélete szerint a konformitás, valamint az egyénnek a saját státusával kapcsolatos elképzelése
alapvetően meghatározza az egyén iskolai pályafutását, gyermekvállalási magatartását és a bűnelkövetést. Anderson
(1990) a philadelphiai belvárosról szóló etnográfiai esettanulmányában leírja, hogy a csoportnyomás megakadályozza, hogy a kamaszok bizonyos képességeket megszerezzenek. Waldinger (1996) a New York-i bevándorlók munkaerőpiaci helyzetéről szóló tanulmányában arra a következtetésre jut, hogy a fekete szegény bevándorlók elsősorban nem
a munkáltatók rasszizmusa miatt szenvednek, hanem sokkal inkább amiatt, hogy nem részei annak az etnikai kapcsolati hálónak, amely révén az építőiparban és a szolgáltatási szektorban állást lehet találni. Cutler és Glaeser (1997)
olyan amerikai városokat vizsgáltak, ahol a feketék népsűrűsége különböző volt, s a lakóhely szerinti elkülönítést
jelölték meg a feketék hátrányos helyzetének fő okozójaként. Becslésük szerint a szegregáció 13 százalékkal alacsonyabb szintje egyharmadával csökkentené a feketék és fehérek közötti különbséget az oktatás, a foglalkoztatottság,
a keresetek és a házasságon kívüli terhességek területén. Mills és Lubuele (1997) szerint a városi szegénység kutatói
nak elsősorban azt a központi kérdést kell megválaszolniuk, hogy a belvárosból az elővárosi környékekre kiáramló
munkalehetőségeket vajon miért nem követték azok az alacsony jövedelmű feketék, akik valóban vagy potenciálisan
alkalmasak a munka elvégzésére.

A piaci diszkrimináción túl
Mindezek azt sugallják, hogy a faji egyenlőtlenségek kérdését vizsgálva nem elégséges a diszkriminációra csupán
piaci keretek között tekinteni, valamint az antidiszkriminációs lépéseket kizárólag e keretek között megtenni. A faji
egyenlőtlenségeknek valószínűleg nem a feketék gazdasági diszkriminációja a fő oka. Sőt, az ilyesfajta hátrányos
megkülönböztetés elleni eszköztár csak kismértékben csökkenti a feketék és a fehérek közötti gazdasági különbségeket. Immáron több mint egy évtizede a szövetségi diszkriminációellenes apparátust elsősorban nem fekete sértet-
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tek ügyei kötik le, hanem olyan személyek panaszai, akik életkori, nemi vagy fogyatékosság miatti diszkriminációval
kapcsolatos panasszal élnek. (…)
Van egy másik alapvető okunk is, hogy a faji egyenlőtlenségekkel kapcsolatos vitát a piaci diszkriminációnál tágabb keretek között folytassuk. Országszerte a városokban és a Dél2 vidéki területein rossz és egyre romlik a társadalom legalsó rétegébe tartozó fekete munkásosztály alsóbb rétegeinek helyzete. Ez egészen biztosan faji vonatkozású
probléma. (…) A hagyományos piaci diszkrimináció azonban ennek csupán kicsiny részlete. A fekete gettólakók társadalmilag elidegenedettek, sztereotípiák elszenvedői, kulturális szokásaik miatt gúny tárgyát képezik, társadalmilag
elszigeteltek, a reménytelenség és kétségbeesés érzésével kell együtt élniük, és a közösségi hálónak is csak bizonyos
mértékig részei. A bűnözésre és szexuális kicsapongásra való vélelme, valamint állítólagos szellemi visszamaradottságuk miatt gyakran gúnyolják őket. Megbélyegzett, a társadalomból kitaszított emberek. Nem nehéz észrevenni, hogy
ez a lealacsonyítás összefügg a fekete és fehér fajok amerikai történelmével.
Ez az a pont, ahol a piaci diszkriminációt hangsúlyozó felfogás hallgatólagos normatív álláspontja leginkább téves.
A faji törésvonalak mentén fennálló társadalmi elkülönítés miatt a múltbéli diszkrimináció hosszú távon fennmarad,
és rontja a diszkriminációt elszenvedők leszármazottainak esélyeit is a képességek megszerzése területén. Továbbá,
az egyik piacon elszenvedett diszkrimináció csökkentheti az egyén felkészültségét a más piacokon való versenyre.
A diszkrimináló aktus időben és piacok között halmozódó hatása nem tekinthető kisebb problémának, mint a legelső
diszkriminációs sértés.
A polgárjogi mozgalmak, amelyek győzelmet arattak a feketék megkülönböztetésének ügyében, jobbára kudarcot vallottak a múltbeli diszkrimináció következményeinek felszámolásához szükséges nemzeti egység megteremtésében. Sok esetben a múltbeli diszkrimináció a szegény feketék látszólag önként vállalt alacsony iskolázottságához
vezetett. Ilyenkor azok, akik a piaci diszkrimináció kereteiben gondolkodnak, hajlamosak a társadalom ártatlanságát
hangoztatni, mondván, hogy a nyílt rasszizmus már a múlté, s a kortárs Amerika faji egyenlőtlenségeit a viselkedésbeli különbségek magyarázzák. A mélyebb igazság azonban az, hogy az afrikai származású rabszolgák leszármazottainak közösségi élményvilágát hosszú ideje olyan politikai, társadalmi és gazdasági intézmények határozzák meg,
amelyeket bátran nevezhetünk elnyomónak. Ha a mai amerikai városi nincstelen feketék kultúráját vizsgáljuk, eme
elnyomó történelem lenyomatát látjuk. Kétségbeesettségük, erőszakosságuk és önromboló magatartásuk tükrében
erkölcsileg visszás és tudományosan naiv az az érv, amelyet néhány konzervatív manapság hangoztat: ha „azok az
emberek” egy kicsit összeszednék magukat, máris nem volna olyan rossz a helyzet. Ugyanúgy téves a liberálisok érvelése is, amely szerint a folyamatosan fennálló faji egyenlőtlenségek a továbbra is meglévő piaci diszkriminációból
erednek.
A hagyományos értelemben vett gazdasági diszkrimináción kívül vannak olyan piaci kudarcok, amelyek komoly
szerepet játszanak a faji egyenlőtlenségek fokozásában. Példa erre a lakóhelyi elkülönítés kérdése. Meggyőző elméleti okfejtések és számítógépes szimulációk kimutatták, hogy ha az egyének kicsit is hajlamosak arra, hogy saját fajuk
tagjai éljenek lakókörnyezetükben, a végeredmény aggregált szinten a szegregáció meglepően magas foka. Ha e modellekhez az osztálymegfontolásokat is hozzávesszük, a földrajzi elkülönítés még elkerülhetetlenebbé válik. Emellett
2
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nem a lakóhely az egyetlen terület, ahol elkülönítés figyelhető meg. Városközpontok nyelvi szokásait tanulmányozó
nyelvészek is elég komoly faji és osztály szerinti eltéréseket mutattak ki. Okkal feltételezhető, hogy a fajok közötti
kommunikációs-stílusbeli különbség nagymértékben felelős az alacsony jövedelmű feketék munkaerő-piaci hátrányos helyzetéért. (…)
Képzeljük el azon helyzet nehézségeit, amikor valaki a környezetétől eltérő értékeket vall. Ha a csoportok elősegítik normák fennmaradását, és az egyének környezetük felismerhető preferenciáiból következtetnek a helyes viselkedésre, akkor fennáll az önfenntartó csoportnormák kialakulásának lehetősége. (…)
Külső pszichológiai hatásról beszélhetünk akkor, amikor az egyének saját tapasztalataik mellett ismerősi körük
tapasztalatait is igénybe veszik, hogy felmérjék erőfeszítéseik elismerésének mértékét (…). Ilyen helyzetben a csoport többi tagjának összesített teljesítményétől is függhet, hogy az ember a rossz egyéni végkimenetelt milyen mértékben tulajdonítja az elégtelen erőfeszítéseknek. Ehhez hasonló modellekben lehetséges az erőfeszítések (tanulás)
megtérülésével kapcsolatos önbeteljesítő pesszimizmus.
Nem állítom, hogy a faji egyenlőtlenségek legfőbb okai ezek a külső társadalmi és pszichológiai hatások. Mindazonáltal nem elhanyagolható azon hatásuk, amelynek révén fajok közötti képességbeli különbségekhez vezető viselkedési mintákat idéznek elő. Továbbá e példák alapján a képességbeli különbségek elleni küzdelem morálisan éppoly
kívánatos, hatékonyságát tekintve pedig még jobb is lehet, mint a piaci diszkrimináció elleni jelenlegi erőfeszítések.

Gondolatok a statisztikai diszkriminációról
Hasznos különbséget tenni az ízlés alapú diszkriminációs elmélet és az információ alapú statisztikai diszkriminációs
elméletek között. Véleményem szerint az információ alapú modellek életszerűbben írják le a feketék által manapság
tapasztalt piaci diszkriminációt. A faji hovatartozás könnyen megfigyelhető ismérv; empirikus tapasztalatok szerint
korrelál olyan nehezen megfigyelhető jellemzőkkel, melyek a munkaadókat, hitelezőket, rendőröket és másokat érdeklik. Munkaadókkal készült interjúkból származó eredmények bizonyítják, hogy fekete és fehér munkaadók egyaránt vonakodnak alkalmazni fiatal fekete belvárosi férfiakat, ha azok alacsony osztálybeli minták szerint viselkednek.
A faji hovatartozás ismérvét a rendőrség is sokféleképpen felhasználja. (…) a különböző fajúak őrizetbe vételi és bebörtönzési rátáinak drámai eltérését is figyelembe kellene vennünk, amikor a férfiak munkaerő-piaci tapasztalatainak
faji alapú eltérését vizsgáljuk.
A statisztikai diszkrimináció meglehetősen káros mind a piaci elosztás hatékonysága, mind pedig méltányossági
szempontból. Ez abból a nagyon is reális lehetőségből fakad, hogy az ilyesfajta diszkrimináció mögött meghúzódó,
empirikusan helyes statisztikai általánosítások önbeteljesítő jóslattá válhatnak. (…)
Tegyük fel, hogy éjszaka csak kevés taxisofőr vállalja fiatal fekete férfiak fuvarozását. Ha a taxisofőrök egységesen
így cselekszenek, a kontraszelekciós mechanizmus miatt kézenfekvő, hogy a késő este taxit leinteni próbáló fekete
férfiak különösen nagy része feltehetően rabló, tehát valóban ésszerű lesz elkerülni őket. Ha azonban a legtöbb taxis
hajlandó volna fiatal fekete férfiakat szállítani, akkor ez a hozzáállás arra ösztönözné a békés habitusú feketéket, hogy
a taxizást válasszák sötétedés után, ily módon igazolva a taxisofőrök toleránsabb hozzáállását.
G lenn C. Loury: Diszkrimináció a polgárjogi mozgalmakat követő korban – a piaci kölcsönhatásokon túl
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Másik példa: tegyük fel, hogy a munkaadók előzetes véleménye szerint a fekete próbaidős alkalmazottak nagyobb
eséllyel lusták, mint a fehérek. Ekkor a feketék számára alacsonyabban húzzák majd meg az elbocsátást kiváltó hibák
számának küszöbértékét, mivel hamarább levonják a következtetést: az illető nem tett meg mindent, hogy beletanuljon a munkába. Tudván azonban, hogy néhány hiba esetén nagyobb eséllyel lesznek kirúgva, sok fekete munkás dönt
úgy, hogy nem fejt ki komoly erőfeszítést a betanítási időszakban, így igazolván a munkáltató kezdeti hiedelmét.
Másik példa: ha az autókereskedők szerint a fekete vevők magasabb árat hajlandók megfizetni, mint a fehérek,
akkor a kereskedők a feketékkel folytatott alkudozások során keményebb ellenállást tanúsítanak. Mivel egy feketének
vannak kemény alkuhelyzetekkel kapcsolatos tapasztalatai, ezért kevésbé kedvező alternatív lehetőségekkel és magasabb keresési költséggel számol, mint egy fehér vásárló, s ennek következtében racionálisan magasabb árat is elfogad. Végső soron beigazolódik az autókereskedő kezdeti vélelme, amely szerint a bőrszín meghatározza az alkuerőt.
(…) Mindegyik példa kulcsa az önbeteljesítésben rejlik: faji előítéletekből indulnak, amelyek végül saját maguk
megerősítéséhez vezetnek. Különösen nyugtalanító eleme a folyamatnak az előítéletek folyamatos fennmaradása.
Vegyünk két esetet: (1) homogén népesség, amelynek minden egyede 1/10 valószínűséggel vesz részt bűncselekményben; (2) heterogén népesség, amely 10 százalék „rosszfiút” tartalmaz, akik minden lehetséges alkalommal bűnöznek, valamint 90 százalék „jófiút”, akik ezt sohasem teszik. Tegyük fel, hogy valójában a második eset áll fenn, de
egy nyomozó – tévesen – úgy hiszi, hogy az első esettel áll szemben. Tegyük fel, hogy a nyomozó megfigyeli a népességből véletlenszerűen kiválasztott egyed viselkedését, és ismeri az összesített bűnözési rátát is. Az egyéni megfigyelések eredményétől függetlenül a nyomozó nem fogja megváltoztatni vélekedését, mert a népesség összességében
mindig 10 százalékos bűnözési mutatót produkál. Ráadásul, mivel a nyomozó a hibás modell alapján végzi a megfigyeléseit, nincs arra ösztönözve, hogy az egyedeket „felcímkézze”, és előéletüket számon tartsa. A nyomozó tehát
sohasem fog rájönni, hogy a rossz modellt használja!
Hasonló példák nem idegenek a bőrszínnel kapcsolatos történelmi problémától, ahogyan azok társadalmunkban
kialakultak. A faji hovatartozás könnyen felismerhető jellegzetesség, kulturális jelentőséggel is bír, és hatása éppen
azért érvényesül sok területen, mert köztudott, hogy az emberek számításba veszik. (…)
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Lovász Anna és Telegdy Álmos

Munkapiaci diszkrimináció – típusok, mérési problémák,
empirikus megoldások1
Közgazdasági értelemben diszkriminációnak nevezzük azt, ha két, egyenlő termelékenységű, de valamilyen adottság
alapján megkülönböztethető csoport tagjai eltérő bánásmódban részesülnek. Másként fogalmazva: a munkapiaci
diszkrimináció azt jelenti, hogy a piac a dolgozók olyan személyes tulajdonságait is értékeli, amelyek nem függnek
össze a dolgozók egyéni termelékenységével. Tehát diszkriminálni lehet bármely megfigyelhető egyéni tulajdonság
szerint, amely miatt a diszkrimináló személy a dolgozó termelési képességeit kevésbé értékeli, mint a többi, ugyanolyan képességű dolgozóét.
A diszkriminációs kutatások elsősorban néhány demográfiai csoport helyzetét vizsgálják. Talán ezek közül is
a leginkább elemzett a női dolgozók hátrányos helyzete a munkapiacon. A faji, illetve etnikum alapú diszkriminációnak is nagy irodalma van néhány országban, természetesen az adott országban élő kisebbségi csoportokra vonatkozóan: Európában elsősorban a romák helyzetét tárgyalják, míg az Egyesült Államokban a feketék, a távol-keletiek,
illetve a spanyol ajkú dolgozókét. Számos kutatás vizsgálja az egyre növekvő számú bevándorló elleni diszkrimináció
jelenségét is. Külön irodalma van az idősebb korosztály elleni vagy éppen javára történő munkapiaci diszkriminációnak. Egyes kutatások szerint a munkáltatók a hasonló készségű jelentkezők közül a fiatal dolgozókat részesítik előnyben az idősek valószínűbb egészségügyi problémái, kisebbnek vélt állóképessége és az új technikához való gyengébb alkalmazkodóképessége miatt. Más kutatások szerint az idősebb korosztály magasabb bért kap, mint amennyit
termelékenysége indokolna, vagyis gyakran megfigyelhető az idősebb korosztály pozitív bérprémiuma.
A nemen, fajon és koron kívül igen érdekes és változatos irodalma van más megfigyelhető fizikai tulajdonságokon
alapuló diszkriminációnak is. Ezek közé tartoznak a fogyatékkal élők, a túlsúlyosok és az alacsony termetűek helyzetét
vizsgáló tanulmányok, amelyek általában egyértelműen kimutatják e csoportok munkapiaci hátrányát. Szintén dokumentált a szépség alapján való pozitív irányú megkülönböztetés. Egyes kutatások szerint a mélyebb hangú, illetve
magas férfiak sikeresebbek a munkapiacon, és gyakrabban kapnak vezetői szerepet.
A nem testi tulajdonságok közül a nyugat-európai és amerikai országokban gyakran vizsgálják a vallás, illetve a politikai nézetek miatti diszkriminációt, valamint a homoszexuális dolgozók helyzetét. A dolgozó családi állapota is lehet
megkülönböztető bánásmód forrása: egyes kutatások szerint például a házas (gyermeket nevelő) férfiak gyakrabban
kapnak fizetésemelést, míg mások azt mutatták ki, hogy a házas fiatal nőket kevésbé veszik fel bizonyos állásokba,

1

Részletek. Az irodalmi hivatkozásokat és a teljes jegyzetapparátust tartalmazó magyar változat megjelent: Fazekas Károly,
Lovász Anna, Telegdy Álmos (szerk.) (2009): Munkaerőpiaci Tükör 2009. MTA KI–OFA, Budapest, 46–66. http://econ.core.hu/file/
download/mt09/hu/kozelkep.pdf
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mivel a munkáltatók arra számítanak, hogy ők hamarosan szülhetnek, ami a cégnek költségekkel és munkaerő-kieséssel jár.
Az Európai Unióban, valamint a fejlett országokban, köztük Magyarországon is, a jogszabályok elvileg mindenkinek egyenlő bánásmódot és esélyegyenlőséget írnak elő a munkapiacon. Ennek ellenére minden országban statisztikailag kimutathatóan továbbra is jelen van számos különbség a csoportok között, és ezek csökkentését fontosnak
tartják a politikusok és az elemzők. Az OECD 2008. évi munkapiaci jelentésének egyik fő következtetése például az,
hogy a munkapiaci diszkrimináció továbbra is az egyik legnagyobb probléma, amely ellen a tagországoknak az eddigieknél erősebben kellene fellépniük. A jelentés szerint az OECD országaiban a nők 17 százalékkal kevesebbet keresnek, mint a férfiak, és ennek a különbségnek 30 százaléka munkapiaci diszkrimináció következménye.
Valóban a diszkrimináció okozza a kisebbségek és a többségi dolgozók közötti munkapiaci különbségeket? Bár
a diszkrimináció fogalma egyszerűnek tűnhet, a valóságban nagyon nehéz megállapítani elterjedtségét és nagyságát,
mivel a csoportok között megfigyelhető munkapiaci különbségeknek számos más oka is lehet. A közgondolkodás
gyakran azon az állásponton van, hogy a csoportok közötti bér- vagy foglalkoztatásbeli különbségek a diszkriminá
ciónak tulajdoníthatók, de ez korántsem biztos, amint ezt tanulmányunkban bizonyítani próbáljuk. Ebben a fejezetben ezért kiindulási pontként az objektív, statisztikailag kimutatható tényeket vázoljuk fel, majd a mögöttük rejlő
lehetséges okokat, köztük a diszkriminációt, és annak különböző lehetséges típusait is. Azt, hogy az okok közül melyik milyen mértékben érvényesül, a kutatók számos módszerrel igyekeznek mérni, amelyeket szintén bemutatunk.
Körüljárjuk e módszerek alkalmazásának elméleti és empirikus nehézségeit, amelyek miatt a diszkrimináció mértéke
– a kézzelfogható statisztikai különbségekkel szemben – továbbra is csak becsült érték marad.

A munkapiacon megfigyelhető csoportok közötti különbségek
(…) minden országban tapasztalható, hogy egyes csoportok átlagbére jóval elmarad másokétól. Az elemzések gyakran a foglalkoztatottak teljes körében hasonlítják össze a nők átlagbérét a férfiakéval, illetve a különböző etnikumú
kisebbségek átlagbérét a többségével. Ez a bér-összehasonlítás nagyon gyakran nem veszi figyelembe a csoportok
arányát a munkapiacon, sem a foglalkoztatottak iskolázottságát, foglalkozását, illetve a többi, termelési képességükkel összefüggő tulajdonságot, ezért a relatív bérek különbözősége nem feltétlenül tudható be munkapiaci diszkriminációnak. Ennek ellenére a demográfiai csoportok relatív átlagbérei fontosak a csoportok helyzetének felméréséhez,
a változások elemzéséhez, valamint a különböző országok közötti összehasonlításhoz.
(…) A munkapiacon való részvétel szempontjából is egyértelmű különbségek láthatók a különböző társadalmi
csoportok között. Az első szinten a különböző csoportokba tartozó emberek különböző mértékben vannak jelen
a munkapiacon, vagyis munkapiaci aktivitásuk nem azonos. A kisebbségi csoportokra általában nagyobb arányban
jellemző az elkeseredés, a munkapiacról való végleges visszavonulás. A munkába állás tekintetében – ha azokat nézzük, akik szeretnének munkába állni – a kisebbségi csoportok különböző mértékben sikeresek, a munkanélküliség
aránya általában magasabb a kisebbségi csoportokban.
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A következő szint a foglalkoztatottak körében lelhető fel; bizonyos csoportok különülnek el konkrét foglalkozásokba vagy iparágakba. A harmadik szinten a vállalati szintű szegregáció figyelhető meg: a kisebbségi dolgozók aránya
jelentősen különbözhet a vállalatok között.

A munkapiaci különbségeket magyarázó okok
A demográfiai csoportok közötti különbségek mögött rejlő egyik lehetséges ok valóban a diszkrimináció. De a különbségeket nem lehet kizárólag a diszkriminatív viselkedésnek tulajdonítani, számos más jelenség is okozhat hasonló
eltéréseket a csoportok között. Természetesen diszkriminációról csak akkor beszélünk, ha a csoportok közötti különbségek nem a termelékenységbeli különbségeket tükrözik. Ilyen ok lehet a csoportok eltérő összetétele. Amennyiben
a csoportok tagjainak termelékenysége átlagosan különbözik például azért, mert magasabb az iskolai végzettségük,
vagy azért, mert a családban és iskolában szerzett kognitív és nem kognitív képességeik eltérnek, nem meglepő,
hogy nincsenek ugyanolyan helyzetben a munkapiacon.2
Egy olyan mutató, amiből kiszűrtük a dolgozók mérhető, termelékenységükkel összefüggő tulajdonságainak
a hatását, már közelebb áll a diszkrimináció mértékéhez, de még így is számos más okból lehet különbség a csoportok között, mivel a megfigyelhető tulajdonságokon kívül sok minden más is befolyásolhatja valakinek a termelékenységét. Amennyiben bizonyos termelékenységet meghatározó tulajdonságokban a csoportok szisztematikusan
különböznek egymástól, akkor is lehetnek különbségek a bérek, a foglalkoztatás és a foglalkozások terén, ha a munkáltatók nem tesznek különbséget a csoportok között. Mivel a diszkrimináció azt jelenti, hogy a csoportok közötti
relatív bérek különböznek a relatív termelékenységüktől, a diszkrimináció mértékét túlbecsülhetjük, ha a megfigyelt
tulajdonságok nem mérik pontosan a csoportok közötti különbségeket. 3 A férfi-női különbségek esetében ilyen kihagyott változók lehetnek a nemek között fellelhető, biológiailag meghatározott személyiségbeli eltérések, amelyek
a termelékenységet is befolyásolják.4
A diszkrimináció mértékét akkor is hibásan becsüljük, ha bizonyos megfigyelhető tulajdonságokat pontatlanul
mérünk, és a hiba nem független a csoportbeli tagságtól. A leggyakoribb példa erre a tényleges munkapiaci tapasztalat hiánya, amelyet a számításokban általában a becsült munkapiaci tapasztalat változójával közelítünk. Mivel
a nők átlagosan többet hiányoznak a munkapiacról a gyermeknevelési szabadságok miatt, a becsült munkapiaci ta2

Ezzel nem zárjuk ki azt, hogy a kisebbségi csoport még a munkapiacra érés előtt hátrányt szenvedett vagy az iskolarendszerben, vagy még korábban családi háttere miatt, amelyek kihatnak később munkapiaci lehetőségeikre.
3
Például tegyük fel, hogy a nők munkahelyen kívüli (gyereknevelési, háztartásbeli) kötelességeik miatt átlagosan kevesebb
energiát fektetnek a munkájukba, mint a férfiak, ezért azonos képzettségű és munkapiaci tapasztalattal rendelkező nők termelékenysége elmarad a férfiakétól. Ebben az esetben a rendelkezésre álló adatok alapján túlbecsüljük a diszkriminációt, mivel
a munkáltatók látják a dolgozóik valós teljesítményét, és ennek megfelelően fizetik, illetve foglalkoztatják őket, de a kutató csak
az adatbázisban fellelhető változókat tudja használni, amelyek között az otthoni elfoglaltságok ritkán szerepelnek.
4
Niederle (2008) azt találja, hogy a nehéz feladatok megoldására a nők kevésbé vállalkoznak, mint a férfiak, pedig ugyanolyan
sikeresek a végrehajtásukban.
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pasztalat általában szisztematikusan túlbecsüli a nők tapasztalatát, és ezzel a termelékenységüket is, ami szintén
a valósnál magasabb becsült diszkriminációhoz vezet. Természetesen hasonló mérési problémák lehetnek a nőkön
kívül bármelyik más kisebbségi csoport esetében is, ha a kisebbség kulturális, illetve biológiai okokból valamilyen
tulajdonságban különbözik a többségtől.
A dolgozók termelékenységi képességükön kívül különbözhetnek egymástól preferenciáik terén is, amelyekről
általában szintén nem áll rendelkezésre adat. Ebben az esetben nem a dolgozók termelékenysége terén adódnak
a nem megfigyelt különbségek, hanem a dolgozók bizonyos foglalkozások (cégek) iránti kereslete csoportszinten
különböző. Ezt írja le a kiegyenlítő bérkülönbségek elmélete, amely szerint a dolgozók bizonyos (…) számukra nemkívánatos állásokat csak akkor hajlandók betölteni, ha ezért több fizetséget kapnak (…). Például a fizikailag veszélyes
állások betöltéséért a dolgozók magasabb fizetést kapnak, hogy vállalják a kockázatot. Másrészről egyes dolgozók
esetleg hajlandók kevesebb fizetésért is dolgozni, ha egy adott állás valamilyen más szempontból számukra kedvező. Amennyiben e foglalkozások iránti preferenciák a csoportok között szisztematikusan különböznek, ez is bérkülönbségekhez és foglalkoztatásbeli különbségekhez vezet, amelyet a foglalkozások tulajdonságait leíró adatok
hiányában tévesen a diszkriminációnak tulajdoníthatunk. A nők például általában előnyben részesítik a viszonylag
kötetlen munkaidőt kínáló állásokat (és ezért alacsonyabb fizetést is elfogadnak), illetve a – Magyarországra kevésbé
jellemző – részmunkaidős állásokat, ezért a bérek összehasonlításánál fontos figyelembe venni a ledolgozott munkaórák számát.
Végül említsük meg, hogy a csoportok közötti termelékenységbeli különbségek elsősorban abból adódnak, hogy
a különböző csoportok tagjai között már a munkapiacra lépés előtt jelentősek a különbségek. Ezek szintén lehetnek
diszkrimináció következményei (pl. iskolákba való felvétel során történő diszkrimináció), vagy más okokból adódóak (pl. a családi háttér különbségei). Cunha és Heckman (2009) összefoglaló tanulmánya azt a következtetést vonja
le, hogy a kognitív és nem kognitív különbségek nagymértékben befolyásolják a munkapiaci sikerességet, és ezek
a képességek nagyrészt még az iskoláskor előtt alakulnak ki. Neal és Johnson (1996) elemzése azt találta, hogy az
Egyesült Államokban a tizenéves korosztálynál mért képességek többnyire megmagyarázzák a csoportok közötti
bérkülönbségeket a munkapiacon. Carneiro, Heckman és Masterov (2003) ezt a problémát igyekszik kiküszöbölni
azáltal, hogy még fiatalabb életkorban, a követelmények kifejlődése előtt mérik a gyerekek képességeit, valamint
a családok munkapiaci szereplésére vonatkozó elvárásait. A tanulmány a gyermekek fiatalkori lemaradásának kiküszöbölésére irányuló szakpolitika fontosságára hívja fel a figyelmet. 5

5

A tanulmányt érő kritika az volt, hogy a munkapiac előtti különbségek nem feltétlenül függetlenek a munkapiaci diszkriminációtól. Ahmed (2006) egy olyan modellt mutat be, ahol az egyik dolgozói csoport tagjai a velük szembeni diszkriminációval
kapcsolatos pesszimista elvárásaik miatt csak alacsonyabb béreket kínáló állásokra jelentkeznek, és ezáltal akkor is hátrányos
helyzetbe kerülnek, ha a munkáltatók valójában nem preferálják a másik csoportot. Az is lehetséges, hogy a kisebbségek emiatt
kevesebbet fektetnek emberi tőkéjükbe.
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Diszkriminációs modellek
A közgazdasági diszkriminációs modelleket két alapvető csoportba sorolhatjuk: az ízlés alapú, illetve a statisztikai
diszkriminációs modellek. Jelen alfejezetben először ezt a két típust mutatjuk be, majd leírjuk a szegregáció jelenségével foglalkozó elméleteket is.

Ízlés alapú diszkrimináció
A modellek első fajtájának alapfeltevése, hogy a munkapiac többségi résztvevői egyéni preferenciáik alapján nem
kívánnak a kisebbségi csoport tagjaival együtt dolgozni, mivel előítélettel viseltetnek irántuk. Ennek az ízlésbeli sajátosságnak nincsen más racionális, illetve gazdasági alapja, csak az előítéletes egyéni preferenciák, tehát akkor is
fellép, ha a dolgozói csoportok átlagos határtermelékenysége egyenlő. Ezt a modellt először Becker (1971 [1957])
mutatta be, ami azóta számtalan empirikus kutatás alapja lett. Becker a diszkrimináló személye szerint három típust
különböztetett meg: a munkáltatói, a munkatársi, illetve a vásárlói diszkriminációt.
A munkáltatói diszkriminációs modellben a munkáltató számára a kisebbségi dolgozók foglalkoztatásának a béren felül pszichikai jellegű többletköltsége is van, vagyis hasznossági függvényét kisebbségi alkalmazottainak száma
(vagy aránya) negatívan befolyásolja. Ebben a helyzetben a diszkriminatív preferenciákkal rendelkező munkáltatók
csak akkor foglalkoztatnak kisebbségi dolgozókat, ha az ő bérük kisebb, mint a többségi dolgozók bére (feltételezzük,
hogy a többségi és kisebbségi dolgozók határterméke azonos, vagyis ugyanolyan jó munkások). A piacon bérkülönbség keletkezik a csoportok között akkor, ha a diszkriminatív munkáltatók aránya elég magas ahhoz, hogy a többségi dolgozók bérével egyező bérszintnél a kisebbségi dolgozók iránti kereslet kisebb legyen, mint a kínálat. Minél
intenzívebb a kisebbség elleni előítélet mértéke, valamint a diszkrimináló munkáltatók száma, annál nagyobb lesz
a bérkülönbség a csoportok között. A kisebbségi dolgozókat a legkevésbé előítéletes cégek foglalkoztatják, ami
munkapiaci szegregációhoz vezet. Ha például feltételezzük, hogy a munkáltatók előítéletes gondolkodása összefügg
a foglalkozással (pl. nem kívánnak kisebbségi dolgozókat vezetői pozícióban látni), foglalkozás szerinti szegregációt
figyelhetünk meg.
A Becker-modellből az következik, hogy a diszkrimináló cégek alacsonyabb profitot érnek el, mint a diszkriminá
ciót mellőző vállalatok, mivel a diszkriminatív preferenciák költségesek: az ilyen munkáltatók nem alkalmazzák a kisebb bérű kisebbségi dolgozókat, és ezt profitjuk bánja. Ha a vállalatok termékpiacán tökéletes verseny van, hosszú
távon a diszkrimináló cégek kiszorulnak a piacról, és a csoportok közötti bérkülönbségek csökkennek, habár vannak
olyan esetek, amelyekben a piaci verseny nem csökkenti a diszkriminatív bérezést. Például ha a diszkrimináló vállalatok fedezni tudják többletköltségeiket, akkor rövid távon a verseny jelenléte mellett is diszkriminálhatnak.
A verseny diszkriminációt csökkentő hatása csak a munkáltatói diszkrimináció esetében érvényesülhet, mivel
a dolgozók, illetve vevők előítéleteit a munkáltató nem képes befolyásolni. Ilyen esetben a munkatársak hasznossága
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kisebb, ha a kisebbségi csoport tagjaival kell együtt dolgozniuk a munkahelyen, a vevők hasznossága pedig alacsonyabb, ha a kisebbségi csoportba tartozó dolgozótól vesznek terméket.6
Az előítéletes vevők akkor hajlandók a terméket kisebbségi dolgozótól vásárolni, ha kevesebbet kell fizetniük érte,
ezáltal a kisebbségi dolgozók munkapiaci értéke alacsonyabb az olyan foglalkozásokban, ahol a vevőkkel érintkezniük kell. A vásárlói diszkrimináció ezért akkor vezet bérkülönbséghez a dolgozói csoportok között, ha a kisebbségi
dolgozók számára nincs elég olyan foglalkozás, ahol nem kell érintkezni a vevőkkel, illetve ahol csak kisebbségi vagy
nem előítéletes vevőket szolgálnak ki.
A munkatársi diszkrimináció csak akkor vezet csoportok közötti bérkülönbségekhez, ha a munkakeresés költséges,
és ha a dolgozók adottságai és preferenciái a foglalkozásokat illetően nem egyenlően oszlanak el a csoportok között.
Ha ezek a feltételek nem állnának fenn, a cégek egyszerűen szegregált csapatokban végeztetnék a munkát, és nem
alakulna ki bérkülönbség. Ha azonban a kisebbségi csoportban például nincs elég magas képzettségű munkaerő, és
a magasan képzett többségi dolgozók előítéletesek, akkor valamennyi alacsony képzettségű kisebbségi dolgozónak
az előítéletes többségi dolgozókkal kell együtt dolgozni, akik ezért magasabb bért igényelnek. Ekkor az alacsony képzettségű kisebbségi dolgozók kevesebbet keresnek, mint az alacsony képzettségű többségi dolgozók. A képzettség
megszerzésének bérhozama azonban ekkor magasabb a kisebbségi dolgozók esetében. Ha a képzettség megszerzésében nincsenek piaci korlátok, idővel a két csoport közötti különbségek csökkennek, és a piacon szegregációt
figyelhetünk meg, bérkülönbségek nélkül.

Statisztikai diszkrimináció
Az eddig tárgyalt modellekben a diszkriminációt a szereplők ízlése okozta: valamilyen, a modellben nem tárgyalt
(exogén) ok miatt egy adott csoport tagjait nem kedvelik, és emiatt csak kompenzáció ellenében hajlandók kapcsolatba lépni velük. A diszkrimináció másik fajtája, a statisztikai diszkrimináció nem a többség preferenciái, hanem
információs aszimmetria miatt alakul ki. Új munkaerő felvétele esetén például igen életszerű az a feltevés, hogy
a munkaadó csak korlátozottan képes felmérni a jelölt termelékenységét. Ha nem megfelelő dolgozót vesz fel, az
extraköltséget jelent számára – mivel a dolgozó nem alkalmas, el kell bocsátani, és újat kell keresnie, akinek meg kell
szoknia új környezetét, valamint betanítási költségei is vannak. Hogy a többletköltséget elkerülje, a munkaadó figyelembe vesz olyan ismérveket is, amelyek korrelálnak a termelékenységgel, de nem tökéletesen írják azt le. Ilyen lehet
például a nem vagy a faji hovatartozás. Ha a munkaadók tudják (pontosabban tudni vélik), hogy a kisebbségi munkavállalók átlagos termelékenysége alacsonyabb, mint a többségi csoporthoz tartozó munkavállalóké, akkor a bőrszínt
információként használhatják fel akkor, amikor felvételi döntésüket meghozzák, és az átlagosan rosszabb termelékenységű dolgozókat hátrányosan különböztetik meg. Mivel nem egyéni, hanem csoportjellemzőkhöz folyamodnak,
diszkriminálni fogják az adott fajhoz tartozó összes munkavállalót: a csoport átlagos (vélt) termelékenységéből mérik
fel a dolgozó egyéni termelékenységét. Meg kell jegyeznünk azt, hogy ebben a gondolatmenetben a munkaadónak

6

Ezek az esetek szimmetrikusak is lehetnek, vagyis nemcsak a többség, hanem a kisebbség is „diszkriminál”, és nem hajlandó
együtt dolgozni többségi munkásokkal, vagy vásárolni tőlük.

26

Elemzések – 1. Elmélet

semmi baja nincs a kisebbséggel, csupán azért diszkriminál, mert az csökkenti az alkalmazás költségeit. Ha tökéletes
információ állna a munkaadók rendelkezésére, nem diszkriminálnának.
A statisztikai diszkrimináció abból a szempontból jobb, mint az ízlésen alapuló, hogy elvileg senkinek sincs kifogása a kisebbségek ellen, csak várható költségüket minimalizálják. Tehát ha egy kisebbségi dolgozóról kiderül, hogy jól
dolgozik, a munkaadó felveszi a vállalatához, vagy ott fogja tartani, míg ez az ízlésen alapuló diszkrimináció jelenlé
tében nem teljesül. A statisztikai diszkrimináció mértéke tehát változhat, ha a munkaadó információs halmaza bővül.
Ha például egy dolgozónak megfigyelheti a termelékenységét (pl. próbaidőre felveszi), akkor dönthet a próbaidő
alapján, és nem a faji vagy nemi átlagos termelékenység alapján. A dolgozó múltbeli, más munkahelyeken nyújtott
teljesítménye is fontos információt nyújthat a munkaadó számára, és csökkentheti a statisztikai diszkriminációt.
A statisztikai diszkrimináció azonban racionális döntéseken (költségminimalizáláson) alapul, és ha a termelékenység átlagosan valóban különbözik a két csoport között, akkor nagyon nehéz megszüntetni. Ha például a fiatal női
munkavállalók jelentős hányada nagy valószínűséggel néhány éven belül gyermeknevelés miatt elhagyja munkahelyét, ez igen nagy költséget ró a vállalatra, és ezt figyelembe veszik mind a felvételi döntésekben, mind a fizetések
meghatározásában.7 A diszkrimináció azokkal a fiatal nőkkel szemben valósul meg, akik nem akarnak gyermeknevelési szabadságra menni.
Tehát az a probléma, hogy a munkaadók nem a dolgozó egyéni termelékenységével teszik a béreket egyelővé,
hanem a várható termelékenységgel. Így azok a kisebbségi munkavállalók, akik ugyanolyan termelékenyek, mint
a többséghez tartozó dolgozók, hátrányos megkülönböztetésben részesülnek.8
Eddig azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a kisebbségi és a többségi dolgozók valós vagy vélt átlagos termelékenysége exogén okok miatt különbözik. Ha feloldjuk ezt a hipotézist, a helyzet tovább romlik. Ha a többségi társadalom
úgy véli, hogy a kisebbségi dolgozók képességei elmaradnak a többségi dolgozókétól, ez önbeteljesítő jóslatként
működhet azáltal, hogy a többség negatív véleménye hat a kisebbség magatartására, amint azt a következő példák
illusztrálják.
Tegyük fel, hogy a többség véleménye szerint a kisebbség átlagosan figyelmetlenebb, és ezért gyakrabban követ
el hibákat. Egy munkaadó, aki betanuló munkásokat ellenőriz, nem tudja pontosan, hogy miért követett el hibát
a dolgozó (vagyis nincs teljes információ birtokában). Tehát nem tudhatja, hogy azért hibázik-e, mert nem veszi a
fáradságot arra, hogy figyelmesen dolgozzon, vagy csupán rossz napja volt. Ha a dolgozó a kisebbség tagja, a munkaadót a kisebbségről alkotott előítéletei arra fogják késztetni, hogy azt gondolja, azért hibázott, mert figyelmetlenebb.
Tehát a munkaadó ugyanazt az információt – a hibák számát – másképpen értékeli egy többségi és egy kisebbségi
dolgozó esetében, és a kisebbségi dolgozó munkaszerződését már alacsonyabb hibaszámnál felbontja. Ha ezt a kisebbségi dolgozó észreveszi, tudni fogja, hogy kisebb a valószínűsége annak, hogy munkában maradhat a betanulás

7

Fontos az is, hogy ha az összes fiatal nő elmenne gyermeknevelési szabadságra, nem beszélhetnénk diszkriminációról, mivel
a jelzés (az, hogy fiatal nők) munkakapcsolatuk várható hosszát tökéletesen becsülné.
8
A fenti gondolatmenetet az élet más területeire is lehet alkalmazni: hitelpiacra, amennyiben a bankok feltételezik, hogy
a kisebbségek nagyobb valószínűséggel mulasztják hiteltörlesztésüket, mint a többséghez tartozók, vagy a kiadó lakások piacán,
amennyiben a főbérlők feltételezik, hogy a kisebbségek általában kevésbé vigyáznak a lakásra, mint a többségiek.
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után (amit tekinthetünk a nagyobb figyelem gyümölcsének). Mivel kisebb a valószínűsége annak, hogy a nagyobb
figyelemmel eléri célját, a kisebbségi dolgozó úgy dönthet, hogy nem éri meg figyelni, úgyis nagy az esélye annak,
hogy elbocsátják (mivel valamennyi hibát óhatatlanul elkövet majd). Ennek pedig az lesz a következménye, hogy
a kisebbségi munkások átlagosan több hibát követnek majd el, mivel nem érdemes odafigyelniük. Tehát a munkaadó
előítéletes gondolkodása igazolódik: úgy gondolta, hogy a kisebbségi dolgozók figyelmetlenebbek, mint a többségi
munkások, és ezt tapasztalatai igazolták is.9
Nemcsak a negatív, hanem a pozitív diszkrimináció is hasonló folyamatokat indíthat be. Loury egyik példája
a fekete diákok pozitív megkülönböztetését tárgyalja az iskolai felvételiken. Amennyiben a fekete diákok alacsonyabb pontszámmal is bejuthatnak egy iskolába, mint fehér társaik, tudni fogják, hogy nem kell annyira felkészülniük
a vizsgákra, mint nekik, mivel számukra megkönnyítették a felvételit. Tehát valóban alacsonyabb pontszámmal jutnak majd be, és a fehérek várakozásai ismét beigazolódtak.
Fontos észrevenni, hogy ez a modell beleillik a racionális egyén haszonmaximalizáló paradigmájába. A munkaadó
exogén okok miatt úgy látja, hogy a kisebbségi munkavállaló átlagosan kevésbé termelékeny, mint a többségi. Ez
a várakozás befolyásolja döntéseit, ami befolyásolja a kisebbségi dolgozó döntéseit a kifejtett munkamennyiségről,
odafigyelésről vagy más, a munkát befolyásoló egyéni jellemzőkről. Olyan módon változtatja meg ezeket a jellemzőket a kisebbségi csoport tagja, hogy a munkaadó várakozásai beteljesülnek. Az egész társadalom egy rossz, de stabil
egyensúlyba kerül, amelyben a kisebbségi csoport negatívan megkülönböztetett, és ez negatívan hat a termelékenységére.
Hogyan lehet megszakítani ezt az ördögi kört? Ha a döntéshozók sokan vannak, valószínűleg nem lehet sokat
tenni, mivel mindenkinek elemi érdeke, hogy fenntartsa döntéseit. Ha azonban a döntéseket egy intézmény – például a kormányzat – hozza, akkor lehetséges a változás, mivel ez a döntéshozó figyelembe veheti a többségi elő
ítéletek hatásait a kisebbség viselkedésében, és tehet ellene. Ez akkor valósulhat meg, ha a kormányzat képviselői
úgy gondolják, hogy a kisebbségek rossz teljesítménye mögött a negatív visszacsatolási mechanizmus áll, és nem
valamiféle exogén különbség, például kulturális különbségek. Ebben az esetben az állami döntéshozók nem tekintik
magától értetődőnek a munkapiaci aktivitásbeli vagy bérkülönbségeket a többségi és a kisebbségi csoportok között,
és célul tűzhetik ki, hogy erőfeszítéseket tegyenek ennek megszüntetésére. Ha azonban a döntéshozók is úgy gondolják, hogy a kisebbségi csoport átlagosan kevésbé termelékeny, mint a többségi, nem tartják majd szükségesnek

9

Egy másik példa: ha a dolgozó ittasan megy be munkahelyére, a munkaadónak előítéletei vannak a kisebbségről, akkor tekintheti már az egyszeri ittas állapotot is úgy, hogy a dolgozó részeges. Ha ez egy többségi dolgozóval történik meg, esetleg elnézi
neki, mert azt gondolja, hogy családi problémája volt, vagy éppen valakinek a születésnapját ünnepelték. Mivel a kisebbségi
dolgozó érzi az őt sújtó előítéletet, nem tartja majd érdemesnek figyelni arra, hogy ne menjen ittasan dolgozni (hacsak nem tökéletesen absztinens), mert már az első alkalomnál rásütik a bélyeget, hogy ő részeges. Ez pedig megint csak a munkaadót erősíti
meg előítéletében: a kisebbségi dolgozók gyakran öntenek fel a garatra – éppen az történt, amire számított.
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a beavatkozást, mivel világképükbe beleillik az, hogy a kisebbségek átlagosan kevesebbet keresnek.10 A kormányzatnak tehát nagy felelőssége van abban, hogy megszüntesse a diszkriminációt. A legfontosabb azonban az, hogy
megváltoztassák a kisebbségek helyzetét, hogy valóban ne legyen alapja a többségiek előítéleteinek. Itt elsősorban
a kisebbségek munkapiacra lépést megelőző szegregált helyzetére gondolunk, például az iskolázottságra és a környezetre, amiben felnőnek. Például Heckman (1998) úgy véli, hogy ez sokkal fontosabb kormányzati feladat, mint az
antidiszkriminációs intézkedések.

Szegregáció
A foglalkozási szegregációnál azt vizsgáljuk, hogy a kisebbségi csoportok miért koncentrálódnak általában bizonyos
foglalkozásokba. Ennek számos különböző oka lehet. Lehetséges, hogy a munkáltatói diszkrimináció bizonyos foglalkozásokban erősebb, mint másokban, ezért a kisebbségi dolgozók inkább a kevésbé diszkriminált állásokba tömörülnek. Az is lehet, hogy a csoportok között különbségek vannak abban, hogy mely foglalkozások elfogadottabbak
társadalmilag, vagy a csoport tagjai egyes állásokat jobban kedvelnek.
A jogi és intézményi keret egyes esetekben korlátozhatja adott csoportok lehetőségeit bizonyos foglalkozások
elérésében. Végül a munkapiacra lépést megelőző csoportok közötti különbségek, amelyekről már beszéltünk, eltérő
komparatív előnyt jelentenek a különböző foglalkozásokban. Hangsúlyozzuk, hogy ezek a munkapiacra lépést megelőző, illetve preferenciabeli eltérések szintén lehetnek endogének, vagyis nem függetlenek a diszkriminációtól. (…)
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Elképzelhető, hogy az előítéletek különbözősége miatt változott meg a nők helyzete a munkapiacon az egyesült államokbeli
feketékéhez vagy a kelet-közép-európai romákéhoz képest. Míg a nők helyzete látványosan javult az utóbbi néhány évtizedben,
a kisebbségeké nem, és lehet, hogy azért, mert a kormányzat nem hiszi, hogy a férfiak és nők között komoly kulturális különbségek lennének, míg a kisebbségek esetében igen.
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Az egyenlő bánásmód
Magyarországon
Dr. Demeter Judit

Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése és
az esélyegyenlőség előmozdítása
A tanulmány célja annak bemutatása, hogy az antidiszkriminációs jog eszközeivel hogyan szállhatunk szembe a társadalmi kirekesztéssel, a hátrányos megkülönböztetéssel, hangsúlyozva azonban, hogy az elvárható magatartási szabályok előírása nélkülözhetetlen, de egyáltalán nem elégséges eszköz a hátrányos helyzetű emberek, illetve csoportjaik
esélyegyenlőségének előmozdításához.

Előzmények
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.)
mintegy kétéves előkészítő munka eredményeként 2004. január 27-én lépett hatályba.
Megszületése nem véletlenül esik egybe a Magyarország uniós csatlakozását közvetlenül megelőző időponttal.
Az Európai Unió Tanácsa 2000-ben két nagy jelentőségű irányelvet1 (továbbiakban Faji Egyenlőségi Irányelv és Foglalkoztatási Keretirányelv) is elfogadott a diszkrimináció visszaszorítására, melyek hazai jogrendszerbe illesztésének
a csatlakozásig meg kellett történnie. A törvény elfogadásával ezen kívül még hat irányelv – többségükben a nők és
a férfiak egyenlő bánásmódban részesítésének követelményét tartalmazó – átültetése valósult meg.
Az irányelvek ún. másodlagos jogforrások, melyek megalkotására az Európai Közösséget létrehozó szerződés (elsődleges jogforrás) 13. cikke ad felhatalmazást, miszerint a Tanács, a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, egyhangúlag megfelelő intézkedéseket tehet a nemen, faji vagy etnikai
származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdésére.

1

2000/43/EK irányelv a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének végrehajtásáról és 2000/78/EK irányelv a foglalkoztatási és munkahelyi egyenlő bánásmód általános kereteinek végrehajtásáról
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A lisszaboni szerződés 1A. cikke általános elvi jelleggel rögzíti, hogy az Európai Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok (ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait is) tiszteletben tartásának értékein alapul, amely értékek közösek a tagállamokban,
a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak
közötti egyenlőség társadalmában.
Az antidiszkriminációs irányelvek abban különböznek egymástól, hogy eltérő területekre, illetve más-más hátrányos helyzetű társadalmi csoportok védelmére szolgálnak. Például a Faji Egyenlőségi Irányelv az élet legkülönbözőbb
területein (foglalkoztatás, szociális védelem, lakhatás, egészségügyi ellátás, oktatás), de csak a nemzeti és etnikai alapon történő hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. Ugyanakkor a Foglalkoz
tatási Keretirányelv kizárólag a széles értelemben vett foglalkoztatás területén nyújt védelmet négy ún. védett tulajdonsággal (fogyatékosság, életkor, vallás vagy más meggyőződés, szexuális irányultság) rendelkező emberek, illetve
csoportjaik számára. A nők hátrányos megkülönböztetéssel szembeni védelmét két önálló irányelv segíti. 2
Az irányelvek lényegében azonos fogalmakat tartalmaznak a diszkrimináció, másként az egyenlő bánásmód sérelmének, eseteinek leírására. Így meghatározzák a hátrányos megkülönböztetést megvalósító magatartások különböző megjelenési formáit: a közvetlen, a közvetett hátrányos megkülönböztetést, a zaklatást, a megtorlást és az ezekre
adott utasítást. Olyan szabályozást követelnek meg a tagállamoktól, amely biztosítja a diszkrimináció áldozatainak
támogatását jogaik érvényesítésében, hatékony és visszatartó erejű szankciókat a jogsértőkkel szemben, valamint
megfelelő kompenzációt a sértettek számára. A Faji Egyenlőségi Irányelv külön rendelkezésben írja elő nemzeti
egyenlő bánásmód szervezet létrehozását. 3 E rendelkezés végrehajtását szolgálta hazánkban az Egyenlő Bánásmód
Hatóság (EBH) megalapítása.
Az irányelvek minimumkövetelményeket határoznak meg a tagállamok jogalkotásával szemben, vagyis az ezekhez képest többletjogokat biztosító szabályozásnak nincs korlátja. A magyar antidiszkriminációs szabályozás az irányelvekben foglaltaknál lényegesen szélesebb területeket és védett tulajdonsággal rendelkező társadalmi csoportokat,
személyeket részesít védelemben a kötelezően előírtnál.

2

2006/54/EK irányelv a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés
területén történő megvalósításáról és 2004/113/EK irányelv a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról
3
(1) A tagállamok kijelölnek egy vagy több szervezetet, amelyek feladata annak ösztönzése, hogy a személyek faji vagy etnikai
		 származáson alapuló megkülönböztetés nélküli egyenlő bánásmódja megvalósuljon. Ezek a szervek az emberi jogok vagy
		 az egyének jogainak védelmére nemzeti szinten hivatott intézmények részét képezhetik.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a testületek hatásköre kiterjedjen arra, hogy:
– az áldozatok és a 7. cikk (2) bekezdésében említett egyesületek, szervezetek vagy más jogi személyek jogainak sérelme
		 nélkül önálló segítséget nyújtsanak a megkülönböztetés áldozatainak a megkülönböztetés miatti panaszaik
		 érvényesítése során;
– független vizsgálatokat folytassanak a megkülönböztetés tárgyában;
– független jelentéseket adjanak ki, és javaslatot tegyenek bármely kérdésben, amely összefügg az ilyen
		 megkülönböztetéssel.
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Néhány példa a magyar szabályozás által nyújtott többletvédelemre:
●● nemcsak a természetes személyek, hanem jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek
is hivatkozhatnak az egyenlő bánásmód követelményére;
●● az irányelvekben megjelenő hat védett tulajdonságon felül összesen 19 tulajdonság alapján tiltja a hátrányos
megkülönböztetést, s lehetővé teszi, hogy ún. egyéb helyzetre is lehessen hivatkozni, ha az a személyiség lényeges vonása;
●● minden védett tulajdonsággal rendelkező számára biztosítja a védelmet a diszkriminációval szemben a különböző köz- és magánszolgáltatások területén.
Ugyanakkor néhány vonatkozásban nem teljesülnek az irányelvekben megfogalmazott elvárások, például: a Foglalkoztatási Egyenlőségi Irányelv 5. cikke, amely „A fogyatékos személyek igényeihez való ésszerű alkalmazkodás”
címet viseli, kimondja: „Az egyenlő bánásmód elvének a fogyatékos személyekkel kapcsolatban történő végrehajtása
céljából ésszerű intézkedéseket kell bevezetni.”
Ennek a rendelkezésnek a magyar jog nem felel meg teljes mértékben, hiszen nem egyértelmű a magyar jogban,
hogy a munkáltató köteles-e annak érdekében átalakítani a munkahelyi környezetet, hogy megváltozott munkaképességű személyt tudjon foglalkoztatni, vagy csak akkor áll be a kötelezettsége, ha már felvett ilyen személyt.
A hatóság által vizsgált egyik ügyben például egy nem látó jogász foglalkoztatását tagadta meg egy mediátori
iroda a fogyatékosságára tekintettel, pedig az irodai eszközök ésszerű költséggel lettek volna átalakíthatók
a munkavégzéshez szükséges mértékben. A panaszos azonban az állásinterjú lehetőségét sem kapta meg.
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság független működésével kapcsolatban aggályokat fogalmaznak meg szakértők,
mivel a kormány irányítása alatt álló szervezetről van szó, nem törvény, hanem kormányrendelet jelölte ki erre a feladatra, s vezetője indokolás nélkül felmenthető. A hatóságnak bár széles hatásköre és erős jogosítványai vannak, ez
kevés ahhoz, hogy a szervezeti értelemben vett függetlenséget biztosítsa.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló törvény (Ebktv.)
Az Ebktv. 65. §-a rögzíti, hogy a törvény a Faji Egyenlőségi Irányelvvel, valamint a 2000/78/EK irányelvvel (Foglalkoztatási Keretirányelv) összeegyeztethető szabályozást tartalmaz, tehát – többek között – ezen irányelvek átültetését
célozza.
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A hátrányos megkülönböztetést tiltó jogszabályok
Természetesen az Ebktv. megalkotása előtt is voltak a hátrányos megkülönböztetést tiltó rendelkezések, 1989. október 23-a óta legmagasabb szinten az Alkotmány 70/A. §-ában, amelynek a kötet szerkesztéséig hatályos rendelkezései szerint:
●● a Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári
jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül;
●● az embereknek a felsorolt ismérvek szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti;
●● az államnak a fennálló esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölése érdekében a tényleges jogegyenlőséget célzó intézkedéseket kell tennie.
Az Ebktv. általános antidiszkriminációs törvény, ami egyrészt – kibontva az Alkotmány 70/A. §-át – felsorolja, hogy
mely ún. „védett tulajdonságok” alapján tiltott a hátrányos megkülönböztetés, s ezek mindegyikét egyforma védelemben részesíti, másrészt igen széles körre (a kivételeket felsorolva) terjeszti ki a diszkrimináció tilalmát a közszolgáltatásokon felül a privát szférában létrejövő egyes jogviszonyokra is. Konkrétan meghatározza, hogy mely szervezeteknek kell minden jogviszonyukban megtartani az egyenlő bánásmód követelményét, az ezeken kívül eső körben
pedig felsorolja azokat a jogviszonyokat, amelyekben érvényesülnie kell ennek az elvnek. Magyarországon elsőként
ez a törvény határozta meg az egyenlő bánásmódot sértő magatartások formáit, az eljárás különös szabályait, a jogsértőkkel szemben alkalmazható szankciókat (ezekről részletesebben később lesz szó).
Számos ágazati törvény is tartalmaz az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó rendelkezést; ezeket az
Ebktv. rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni, vagyis az ágazati jogszabályok nem térhetnek el az általános
antidiszkriminációs fogalmaktól, azonban nevesíthetik, kibővíthetik a kötelezettek körét, speciális jogkövetkezményeket állapíthatnak meg az egyenlő bánásmódot megsértő, az ágazati törvény hatálya alá tartozókkal szemben.
A teljesség igénye nélkül, például:
●● A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. tvr. 2. § (3) bek.: Az elítéltek tekintetében az
egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.
●● A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 2. § (1) bek.: A foglalkoztatás elősegítése és az álláskeresők támogatása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.
E rendelkezés nem zárja ki azt, hogy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben levőket többletjogosultságok illessék meg.
●● A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 4/A. § szerint: (2) Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a közoktatásban minden gyermeknek, tanulónak joga, hogy vele összehasonlítható helyzetben levő más személyekkel
azonos feltételek szerint részesüljön velük azonos színvonalú ellátásban.
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A hátrányos megkülönböztetés tilalma és az előnyben részesítő intézkedések összefüggései
Az egyenlő bánásmód követelménye azt a kötelezettséget foglalja magában, hogy mindenki tartózkodjék az emberi
méltóságot sértő diszkriminációs magatartástól, az állam pedig köteles gondoskodni a jogvédelem jogszabályi és
intézményi feltételeinek megteremtéséről és fenntartásáról.
A társadalom egyes tagjainak, csoportjainak tényleges esélyegyenlőségének megteremtése azonban az állam részéről nem tartózkodást, hanem aktív beavatkozást, cselekvést igényel. Az Ebktv. meglehetősen szűkszavú az esélyegyenlőség előmozdítását szolgáló jogszabályi keretek kijelölésekor, mely állami kötelezettség és az Alkotmány 70/A.
§-ának (3) bekezdésén alapszik. E szerint: „A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti.” A szakirodalomban azokat az intézkedéseket, amelyeket az államok
egyes hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében elhatároznak,
különböző elnevezésekkel illetik: pozitív intézkedések, előnyben részesítés, pozitív diszkrimináció.
Amikor az állam esélyegyenlőséget szolgáló rendelkezéseket hoz, a hátrányos helyzetűeket támogató intézkedéseket tesz, egyben a társadalom más, nem e csoportokba tartozó szereplőit kizárja ezekből a kedvezményekből,
ténylegesen nem bánik egyenlően polgáraival. Ennek ellenére az ilyen döntések nem sértik az egyenlő bánásmód követelményét, mert azok alapja, hogy a diszkriminációval szembeni védelem önmagában még nem teremt tényleges
egyenlőséget. Ezért mondja ki az Ebktv. 11. §-a, hogy az előnyben részesítés a törvényben meghatározott feltételek
megléte esetén nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését. 4
Az előnyben részesítő intézkedések, programok gyakran váltanak ki tiltakozást, kiélezett politikai, gazdasági válsághelyzetben, akár erőszakos megnyilvánulásokat a döntéshozókkal vagy az érintettekkel szemben. Az EBH-hoz is
gyakran érkezik olyan kérelem, amely szerint a „védett tulajdonsággal nem rendelkező személyek” hátrányos megkülönböztetésként élik meg, hogy ők egyes pozitív intézkedések eredményéből nem részesülnek.
Az EBH vizsgálatai csak arra irányulhatnak, hogy egyes előnyben részesítő intézkedések megfelelnek-e az Ebktv.
11. §-ában foglaltaknak. Ha a vizsgálat eredménye pozitív, akkor megállapítja, hogy az eljárás alá vont nem sértette
meg az egyenlő bánásmód követelményét, vagyis jogszerűen alkalmazott előnyben részesítő intézkedést. Ha azonban negatív, akkor a jogsértés megszüntetésére alkalmas szankciót alkalmaz, például kötelezi az ilyen intézkedést
hozó munkáltatót, önkormányzatot vagy más eljárás alá vontat, hogy vonja vissza, módosítsa intézkedését.
Az előnyben részesítő intézkedés jogszerűsége tekintetében a hatóság elsőként azt vizsgálja, hogy van-e olyan
törvény, törvényi felhatalmazás alapján kiadott kormányrendelet, illetve foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben kollektív szerződés, amely az előny nyújtóját felhatalmazza erre.

4

„Nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését az a rendelkezés, amely
– egy kifejezetten megjelölt társadalmi csoport tárgyilagos értékelésen alapuló esélyegyenlőtlenségének felszámolására
irányul,
– ha az törvényen vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeleten, illetve kollektív szerződésen alapul, és
– határozott időre vagy határozott feltétel bekövetkeztéig szól.”
Még e feltételek együttes fennállása is csak akkor teszi jogszerűvé az előnyben részesítést, ha az nem sért alapvető jogot, nem
biztosít feltétlen előnyt a kedvezményezettnek, és nem zárja ki az egyéni szempontok mérlegelését.
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Amikor a felsőoktatási felvételi pontok megállapításakor a kérelmező kifogásolta a halmozottan hátrányos
helyzetűnek minősülőknek adott pluszpontokat, a hatóság elutasította a kérelmet, mert jogszabály felhatalmazásán alapuló előnyben részesítő intézkedésről volt szó. A hatóság ilyen esetben legfeljebb azt ellenőrzi,
hogy a kérelmezővel összehasonlítható helyzetben lévő pluszpontokban részesülő valóban ilyen helyzetűnek
minősül-e.
Általánosságban elmondható, hogy vagy a pozitív intézkedések törvényi kereteinek be nem tartása, vagy az előnyben részesítés törvényben, kormányrendeletben vagy kollektív szerződésben meghatározott kötelezettségének elmulasztása jelenti az egyenlő bánásmód sérelmét. Ez utóbbi különösen a fogyatékossággal élő személyek jogairól
és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben meghatározott akadálymentesítési kötelezettségek (pl. rámpa építése) elmulasztása esetén érhető tetten. Ez a törvény a köz- és magánszolgáltatások nyújtásának
akadálymentesítésére (amely pozitív intézkedésnek minősül) határidőket állapít meg, amelyek elmulasztása az egyenlő bánásmód sérelmének megállapítását jelentheti.
A hatóság abban az esetben állapította meg az előnyben részesítő intézkedés törvénysértő voltát, amikor egy
munkáltató az egyéni szempontok mérlegelése nélkül kizárólag a női dolgozóknak biztosított ünnepek előtt munkaidő-kedvezményt, a hasonló helyzetben lévő férfi dolgozónak, aki egyedül nevelte a gyermekét, nem.
Az alábbi intézkedések, programok kifejezetten megjelölt társadalmi csoportok előnyben részesítését biztosítják
a munka világában:
●● a munkanélküli-ellátásban részesülők részére szervezet közmunkaprogramok;
●● a pályakezdő fiatalok elhelyezkedésének megkönnyítése érdekében 2005 végén elindított START program, majd
az ezt kiegészítő START Extra és START Plusz programok 2007-es bevezetése;
●● a nők munkaerő-piaci részvételének növelésére: az ellátásokat mindkét szülő azonos feltétellel veheti igénybe.
A gyermek egyéves korát követően a nagyszülőnek is átadható a gyes;
●● a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integráló óvodai és iskolai oktatását támogató helyi programok
ösztönzése.
Lényegi különbség az egyenlő bánásmód megsértésének tilalma és az előnyben részesítés intézménye között,
hogy ez utóbbira alanyi jogosultságként nem lehet hivatkozni, a pozitív intézkedések köre, címzettjei és mértéke
koronként, kormányonként változhat, egyebek mellett függhet gazdasági, költségvetési, foglalkoztatási politikáktól,
de az ezeket befolyásolni képes társadalmi érdekérvényesítő képesség szintjétől is.

Az egyenlő bánásmód sérelmét megvalósító magatartások
Az Ebktv. az alábbi öt magatartástípust tiltja, amelyek megvalósítják az egyenlő bánásmód sérelmét:
1. közvetlen hátrányos megkülönböztetés,
2. közvetett hátrányos megkülönböztetés,

36

Elemzések – 2. Az egyenlő bánásmód Magyarországon

3. zaklatás,
4. jogellenes elkülönítés.
5. megtorlás.
A későbbiekben (lásd a „Szemelvények…” alfejezetet) ezekre mutatunk be példákat az EBH által vizsgált ügyek
közül.

A közvetlen hátrányos megkülönböztetés
Ha az Ebktv.-ben felsorolt tulajdonságuk alapján egyes személyek vagy ezek csoportjai a diszkriminatív magatartás
(ami lehet mulasztás is) következtében hátrányosabb helyzetbe kerülnek, mint a velük összehasonlítható helyzetben
lévő – ilyen tulajdonsággal nem rendelkező – más személyek vagy csoportok, közvetlen hátrányos megkülönböztetésről beszélünk. A közvetlen hátrányos megkülönböztetés megállapításához tehát szükséges, hogy:
●● a sérelmet szenvedett személy vagy csoport rendelkezzék egy, az Ebktv.-ben felsorolt védett tulajdonsággal (lásd
később a személyi hatály kérdéseinél);
●● pontosan megállapítható legyen a sérelem;
●● összefüggés legyen a védett tulajdonság és a bekövetkezett sérelem között;
●● meghatározható legyen az az összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport, amelyhez képest a kérelmező hátrányos megkülönböztetése megtörtént.
Fentiekkel kapcsolatban kiemelendő, hogy nemcsak a ténylegesen meglévő védett tulajdonságon alapulhat hátrányos megkülönböztetés, hanem a vélt tulajdonságon is, például ha valakit a valódi életkoránál idősebbnek néznek,
és ezért nem alkalmazzák. A sérelem nem feltétlenül jelenti valamely jogszabály megsértését, például jogszerű a
munkaviszony megszüntetése indokolás nélkül próbaidő alatt, mégis sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha
ezt a női munkavállaló terhességére tekintettel valósítják meg. Az esetek egy részében előfordulhat, hogy nincs ténylegesen a sértettel összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport a jelenben; ilyenkor azt kell vizsgálni,
hogy volt-e a múltban, illetve az Ebktv. megengedi az ún. hipotetikus összehasonlítást (ha az adott munkakörben
dolgozna férfi dolgozó, magasabb fizetést kapna, mint az állásra pályázó nő). Az eddig kialakult gyakorlat szerint az
összehasonlítás alapját adó csoportokat az eljárás alá vont hatókörébe tartozó keretek között kell megtalálni. Ez azt
jelenti, hogy ha egy települési önkormányzat vagy egy munkáltató diszkriminatív intézkedése a panasz tárgya, akkor
fő szabályként nem egy másik önkormányzat vagy másik munkáltató körében kell keresni azokat a személyeket vagy
csoportokat, akikkel összehasonlítva a hátrányt szenvedő panaszost megkülönböztették.
2005 és 2010 között a jogsértés megállapításával végződő eljárások 78–86 százalékában az EBH közvetlen hátrányos megkülönböztetés miatt marasztalta el az eljárás alá vont szervezetet.

Közvetett hátrányos megkülönböztetés
Ha az Ebktv.-ben felsorolt tulajdonsággal rendelkező személyeket egy látszólag semleges magatartás, intézkedés
vagy rendelkezés lényegesen nagyobb arányban hoz hátrányos helyzetbe, mint más, velük összehasonlítható helyD r . D emeter J udit : Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése és az esélyegyenlőség előmozdítása
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zetben lévő személyeket, csoportokat, akkor közvetett hátrányos megkülönböztetésről beszélünk. A közvetett hátrányos megkülönböztetést éppen azért nehéz felismerni, mert az intézkedés látszólag megfelel az egyenlő bánásmód
követelményének – mindenkire egyformán vonatkozik –, bizonyos védett tulajdonsággal rendelkezőkre nézve azonban sokkal hátrányosabb, mint másokra.
A közvetett hátrányos megkülönböztetés megállapításához tehát az szükséges, hogy:
●● a sérelmet szenvedett személyek vagy csoport rendelkezzen az Ebktv.-ben felsorolt védett tulajdonsággal;
●● a bepanaszolt egy látszólag mindenkire egyformán vonatkozó intézkedést tesz, amely azonban
●● bizonyos védett tulajdonsággal rendelkező személyeket nagyobb arányban érint hátrányosan, mint az ilyen tulajdonsággal nem rendelkezőket.
A hatóság 2005 óta évente csak az eljárások 0–3 százalékában állapított meg közvetett hátrányos megkülönböztetést, amelynek az oka, hogy a diszkriminatív magatartásoknak ez a formája nehezen felismerhető. Például egy minden dolgozóra egyformán vonatkozó munkáltatói intézkedés abban az esetben valósíthat meg közvetett hátrányos
megkülönböztetést, ha bizonyos védett tulajdonságokkal rendelkező dolgozókat (nőket, kisgyermeket nevelőket,
betegeket) nagyobb arányban érint hátrányosan, mint másokat. Ez akkor is előfordulhat, ha ezek a dolgozók az adott
munkahelyen nagyobb arányban vannak jelen.
A hatóság a közvetett diszkriminációs ügyekben – miután eldöntötte, hogy a sérelmet szenvedettek helyzetét
mely más csoporttal hasonlítja össze – gyakran alkalmaz ún. statisztikai bizonyítást (lásd később). E körben külön említést érdemel a csoportos létszámleépítésekkel kapcsolatos panaszok vizsgálata. Itt van a legtöbb sikerrel kecsegtető
lehetőség az eljárás alá vont számára annak bizonyítására, hogy megtartotta az egyenlő bánásmód követelményét,
vagyis hogy nincs összefüggés a védett tulajdonság és a munkavállalók egy csoportjára nagyobb arányban sérelmes munkáltatói intézkedés között. Mivel a létszámcsökkentés gazdasági, hatékonysági indokoltságát a hatóság nem
vizsgálhatja, nagy szerepe van az arányosság kérdésének, vagyis annak, hogy a munkáltató intézkedése lényegesen
nagyobb arányban érint-e védett tulajdonságokkal rendelkező dolgozókat, s hogy ennek volt-e ésszerű indoka. A létszámleépítés előtti foglalkoztatási arányok összevetése például az életkor vagy a nemi hovatartozás szempontjából
az elbocsátásokat követően kialakult arányokkal – ésszerű indok hiányában – megalapozhatják a hatóság elmarasztaló döntését.
A definíció nem zárja ki, hogy ez a semleges rendelkezés a védett tulajdonsággal nem rendelkezőket is hátránnyal
sújtsa, azonban „többlettényállási elemként” hozza be a lényegesen nagyobb arány kitételét, azaz a védett személyt
vagy csoportot a közvetett diszkrimináció esetében nagyobb arányban éri hátrány a rendelkezés miatt.
Ha például egy munkáltató minden dolgozójára nézve hoz a munkarendre vonatkozó intézkedést, például megváltoztatja a munkakezdés időpontját, és emiatt a kiskorú gyermekeket nevelőket lényegesen nagyobb arányban éri
hátrány (nem tudják megoldani a gyermekek oktatási, nevelési intézményekbe eljutását), akkor ez a sérelem megalapozhatja az EBH eljárását.
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Zaklatás
Ha az Ebktv.-ben felsorolt tulajdonságokkal rendelkező személyekkel szemben e tulajdonságukkal összefüggésben
olyan emberi méltóságot sértő magatartást tanúsítanak, amelynek az a célja vagy az a hatása, hogy velük szemben
megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet alakuljon ki, zaklatásról beszélünk.
A zaklatás megállapíthatóságához tehát az szükséges, hogy
●● a zaklató magatartása sértse az emberi méltóságot;
●● a zaklatott személy rendelkezzen egy Ebktv.-ben felsorolt védett tulajdonsággal;
●● e tulajdonságokra legyen visszavezethető a zaklató magatartás; és
●● megállapítható legyen a megszégyenítő, ellenséges stb. környezet kialakulása.
Fontos tudni, hogy nemcsak az a magatartás minősül zaklatásnak, amikor a magatartást megvalósítónak kifejezetten ez a célja, hanem az is, amikor akaratától akár függetlenül ezt a hatást váltja ki. Ezért a hatóság zaklatásos ügyekben a sértett szubjektív megítélését és a magatartás környezetben lecsapódó hatását is vizsgálja.
Az elmúlt években a jogsértés megállapításával végződő eljárások 8–12 százalékában állapított meg a hatóság
zaklatást.
Egy ügyben egy közoktatási intézményt marasztalt el a hatóság, mert a rossz magatartású cigány tanulókat az
egyébként a település környezetében több alkalommal megjelent Magyar Gárda tagjainak fellépésével fenyegették. A hatóság megállapítása szerint: az eljárás alá vont iskola megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, zaklatást alkalmazott azzal, hogy pedagógusai a Magyar Gárdával összefüggésben támadó környezetet alakítottak ki, hozzájárultak a roma származású tanulók félelemérzetének növeléséhez. A hatóság a jogsértő
iskolát eltiltotta a jövőbeni jogsértések tanúsításától, attól, hogy a jövőben a Magyar Gárdát a pedagógusok
olyan szövegkörnyezetben használják, amely alkalmas arra, hogy a tanulókban komoly félelmet keltsen, megalázó vagy támadó légkört alakítson ki.

Jogellenes elkülönítés
Ha a védett tulajdonsággal rendelkező személyeket, csoportokat – anélkül, hogy azt törvény kifejezetten megengedné – a velük összehasonlítható helyzetben lévő személyektől, azok csoportjától elkülönítik, akkor beszélünk jogellenes elkülönítésről (szegregáció).
A jogellenes elkülönítés megállapításához az szükséges, hogy
●● az elkülönített személy vagy személyek rendelkezzenek az Ebktv.-ben felsorolt valamely védett tulajdonsággal;
●● a velük összehasonlítható helyzetben lévőktől elkülönítsék őket; és
●● ez az elkülönítés nem alapul valamely törvény kifejezett rendelkezésén.
Fontos tudni, hogy a fentiek szerinti elkülönítés önmagában megvalósítja a jogsértést, tehát nem szükséges, hogy
az elkülönítés tényleges hátrányt is okozzon az érintettnek.
Az Ebktv. kifejezetten rendelkezik arról, hogy az oktatással összefüggésben sérti az egyenlő bánásmód követelményét valamely személy vagy csoport jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létD r . D emeter J udit : Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése és az esélyegyenlőség előmozdítása
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rehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban. Kimondja azonban, hogy nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha az oktatást csak az egyik nembeli tanulók részére szervezik meg, de csak akkor, ha a részvétel önkéntes,
és a tanulókat nem éri hátrány. Ugyancsak az önkéntesség a feltétele annak, hogy vallási, világnézeti, kisebbségi vagy
nemzetiségi oktatást elkülönülten szervezzenek, de ennek az oktatásnak is meg kell felelnie az állam által támasztott
követelményeknek.
Az EBH jogsértést megállapító határozatainak csak mintegy 1–3 százaléka állapít meg jogellenes elkülönítést, jellemzően etnikai alapú oktatási szegregáció miatt jogvédő civil szervezetek, illetve fogyatékos vagy egészségkárosodott gyermekek esetében a szülők indítványa alapján.

Megtorlás
A törvény a megtorlás jogellenessé nyilvánításával mindazok számára nyújt jogérvényesítési lehetőséget, akik akár
saját, akár mások hátrányos megkülönböztetésével szemben valamely eljárásban felléptek, s ezért éri őket sérelem.
Különös jelentősége lehet a megtorlás miatti eljárásoknak azokban az ügyekben, amikor valaki azért van kitéve megtorlásnak, mert például tanúként szerepelt egy diszkriminációt vizsgáló eljárásban.
A rendelkezés szerint a megtorlást az követi el, aki:
●● az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel szemben ezzel összefüggésben jogsérelmet okoz;
●● magatartása jogsérelem okozására irányul, vagy azzal fenyeget.
Fontos különbség a megtorlás és az előbbiekben tárgyalt más diszkriminatív magatartások között, hogy a jogsértés megállapításának nem feltétele, hogy aki ennek áldozata, maga is rendelkezzen védett tulajdonsággal. Megtorlás
miatt az indíthat eljárást, aki
●● korábban valamilyen, az egyenlő bánásmód követelményét érvényesítő eljárásnak a résztvevője volt, vagy az
egyenlő bánásmód érvényesülése érdekében lépett fel; és
●● a megtorló intézkedést vele szemben erre tekintettel tették, vagy helyezték kilátásba.
Megtorlást állapított meg a hatóság azzal a közigazgatási szervvel szemben, amely a korábban – egyébként eredménytelenül – az egyenlő bánásmód megsértése miatt a hatósághoz forduló köztisztviselője ellen – még a hatóság
döntésének megszületése előtt – fegyelmi eljárást indított.
Az EBH jogsértést megállapító határozatainak évente 0–4 százaléka a megtorlást megállapító döntés.

Az Ebktv. személyi hatálya, a védett tulajdonságok
Az Ebktv. 8. §-a szerint védett tulajdonság: egy személy vagy csoport valós vagy vélt
●● neme,
●● faji hovatartozása,
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●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

bőrszíne,
nemzetisége,
nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása,
anyanyelve,
fogyatékossága,
egészségi állapota,
vallási vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
családi állapota,
anyasága (terhessége) vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
életkora,
társadalmi származása,
vagyoni helyzete,
foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve
határozott időtartama,
●● érdekképviselethez való tartozása,
●● egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője.
2009-ben a hatóság által megállapított 47 jogsértés közül a legtöbb (12 eset) az életkorral volt kapcsolatos, ezt
követte a fogyatékosság (8 eset) és a nemzeti-etnikai kisebbséghez tartozás (7 eset) miatti hátrányos megkülönböztetés.
2008-ban a legtöbb jogsértés az ún. egyéb helyzet, a fogyatékosság, az életkor, az anyaság és az etnikai származás,
2010-ben pedig az egyéb helyzet, az etnikai származás és a fogyatékosság alapú diszkrimináció terén volt a leggyakoribb. 2009-ben az életkor alapú hátrányos megkülönböztetés magas arányát az magyarázza, hogy ebben az évben
igen sok pénzintézettel szemben folyt eljárás, mert az idősebb, nyugdíjas korosztálytól az egyéni hiteltörlesztési képesség előzetes vizsgálata nélkül, automatikusan megtagadták még a kis összegű hitelek nyújtását is.
Önmagában az, hogy egy védett tulajdonsággal rendelkező személyt vagy személyek csoportját hátrány ér, nem
feltétlenül alapozza meg az egyenlő bánásmód sérelmét. Amennyiben ugyanis az eljárás során bebizonyosodik, hogy
a sérelem nem a személyes tulajdonságra, hanem más okra vezethető vissza, nem diszkrimináció, hanem esetleg más
jogsértés megállapítására lehet alkalmas. 5

5
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Kikre vonatkozik az Ebktv.? – Az egyenlő bánásmód megtartására kötelezettek
Az Ebktv. 4. §-a felsorolást tartalmaz azokról a szervezetekről, amelyek intézkedéseik során kötelesek megtartani az
egyenlő bánásmód követelményét. Mivel az Alkotmány 70/A. §-ában megfogalmazott diszkriminációtilalom alapvetően állami kötelezettséget fogalmaz meg, a felsorolás 13 pontban a valamilyen közfeladatot ellátó, közszolgáltatást
végző szervezeteket nevezi meg ilyenként.6
Mivel a felsorolás nem példálózó, hanem zárt, a törvény a hatóság látszólag tág hatáskörét az eljárások lefolytatására nagyban behatárolja. Ez azt jelenti, hogy a hatóság nem folytathat olyan szervezettel szemben eljárást, amely
nem szerepel a felsorolásban.
A hatóság gyakorlatában eddig leggyakrabban a társasházi együttélés során előforduló – egyes védett tulajdonsággal rendelkező lakók – hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos eljárásnak volt akadálya az, hogy a törvény
hatálya nem terjed ki a társasházakra. A konkrét ügyben tehát nem volt hatásköre a hatóságnak arra, hogy a mozgáskorlátozott panaszosnak a lakóház bejáratának akadálymentessé tétele ügyében eljárást indítson a társasházzal
szemben.
Az Ebktv. 5. §-a az előbbiekben felsoroltakon felül az egyenlő bánásmód követelménye megtartásának kötelezettségét egyes jogalanyok és jogviszonyok tekintetében tágítja, kiterjesztve a törvény tárgyi hatályát a privát szféra
néhány területére.
Nevezetesen az a) pont szerint köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét, aki előre meg nem határozott személyek számára szerződés kötésére ajánlatot tesz vagy ajánlattételre felhív. Az Ebktv. indokolása szerint
ebben az esetben a jogviszony nyilvános jellege indokolja a követelmény megtartásának kötelezettségét.
Ha az ajánlattétel vagy az ajánlat nem nyilvános, akkor nem lehet hivatkozni a hátrányos megkülönböztetésre,
mert ez nem állna összhangban a szerződéses szabadság elvével. Például ha valaki bérlőt, albérlőt nem nyilvános
úton (hirdetés) keres, és bizonyos védett tulajdonsággal rendelkezőket kizár, vele szemben nem lehet eljárást folytatni. Ha azonban ugyanezt nyilvános hirdetésben teszi, nem állíthat diszkriminatív követelményt a jelentkezők elé.
Ezért kellett elutasítani például azt a kérelmet, amelyben a roma származású kiskereskedő azt sérelmezte, hogy
a nagykereskedő etnikai hovatartozására tekintettel nem kötött vele beszerzési-értékesítési szerződést.
Az 5. § b) pontja azokat kötelezi az egyenlő bánásmód követelményének megtartására, akik az ügyfélforgalom
számára nyitva álló helyiségben szolgáltatást nyújtanak, vagy árut forgalmaznak. A kötelezettség alá vonást itt is a jogviszony nyilvános jellege indokolja. Ezek az ügyek a hatóság gyakorlatában korábban tipikusan a vendéglátóhelyeken,
diszkókban előforduló, elsősorban a cigány származású vagy bőrszínük alapján különböző emberek hátrányos megkülönböztetését megvalósító jogsértések vizsgálatát jelentették. Az utóbbi két évben azonban a banki szolgáltatásokkal kapcsolatban több panaszt vizsgált a hatóság, amikor a bankok – a valódi teljesítőképesség vizsgálata nélkül
– bizonyos életkor felett nem nyújtottak hitelt a kérelmezőknek.
6

Magyar állam, helyi és kisebbségi önkormányzatok és szerveik, hatósági jogkört gyakorló szervek, rendvédelmi szervek, közalapítványok közszolgáltatók, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szociális intézmények, közművelődési intézmények, önkéntes biztosítópénztárak, egészségügyi szolgáltatók, pártok és minden egyéb költségvetési szerv
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Végül az 5. § d) pontja a hátrányos megkülönböztetés leggyakrabban előforduló területén, a foglalkoztatási jog
viszonyokban kötelezi a munkáltatókat az egyenlő bánásmód megtartására, mégpedig mindenféle foglalkoztatási és
munkavégzésre irányuló jogviszonyban.
A hatóság minden évben a jogsértést megállapító döntései többségében a foglalkoztatás körében állapított meg
hátrányos megkülönböztetést.
Az Ebktv. törvény 6. §-a határozza meg azon jogviszonyokat, amelyekre nem terjed ki az egyenlő bánásmód követelménye. A jogszabályhoz fűzött miniszteri indokolás szerint a családjogi jogviszonyok, a hozzátartozók közötti jogviszonyok, valamint egyes esetekben a szervezetek belső jogviszonyai olyan szorosan függenek össze a természetes
személyek vagy a szervezetek magánéletével, hogy e jogviszonyok tekintetében az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülésénél nagyobb érdek fűződik a magánélet által védett szféra háborítatlanságához. Számos olyan
körülmény és motiváció lehet jelen egy család belső viszonyaiban, aminek feltárása gyakorlatilag lehetetlen kívülálló
személyek számára.
Nem lehet például az egyenlő bánásmód megsértése miatt eljárást indítani, ha a szülő nem részesíti egyenlő bánásmódban különböző nemű gyermekeit, de azokban az ügyekben sem, amikor az egyházak hitéleti tevékenységével összefüggésben merül fel a megkülönböztetés. Például nyilvánvaló, hogy hitoktatónak az adott vallási közösséghez tartozó személyt vesznek fel. Ugyanakkor ha egy egyházi intézmény kertészt, konyhalányt vagy takarítót keres,
nem szabhatja az alkalmazás feltételéül a hitbéli meggyőződést.

A bizonyítás: az egyenlő bánásmód megsértése
miatt induló eljárás lefolytatása
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok többnyire nincsenek abban a helyzetben, hogy a sérelmükre elkövetett
jogsértés bizonyításához szükséges tényeket, adatokat a hatóság rendelkezésére bocsássák. Ezért a Faji Egyenlőségi
Irányelv 8. cikkének (1) bekezdése és a Foglalkoztatási Keretirányelv 10. cikke is előírja a tagállamok számára a bizonyítási teher „megfordulására” vonatkozó szabályok megalkotását. E követelménynek a magyar szabályozás azzal tesz
eleget, hogy a panaszosnak az eljárás megindításakor csak azt kell valószínűsítenie, hogy hátrány érte, valamint hogy
ténylegesen vagy a jogsértő feltételezése szerint jellemezhető a 8. §-ban felsorolt védett tulajdonságok valamelyikével.
A jogsérelmet szenvedett félnek nem azt kell valószínűsítenie, hogy a vele szembeni bánásmód valamely tételes
jogi szabályba ütközött, hanem azt, hogy az neki valamilyen – hétköznapi értelemben vett – hátrányt okozott, amit
a lehető legkonkrétabban meg kell jelölnie.
A korábban ismertetett fogalommeghatározásoknak megfelelően a közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés esetében a sérelmet szenvedett személynek meg kell jelölnie egy személyt vagy csoportot, amellyel összehasonlítva őt ismeretei szerint hátrány érte vagy éri. A jogellenes elkülönítés, a zaklatás és a megtorlás esetén nem
szükséges összehasonlítható helyzetben lévő személyt vagy csoportot meghatározni, de az elkülönítés jellemzőit,
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az emberi méltóság megsértésének módját, illetve megtorlás esetén azt, hogy erre miért került sor, meg kell jelölni
a panaszban.

A közérdekű igényérvényesítés
Az egyenlő bánásmód megsértése miatt nemcsak az érintett diszkriminációt elszenvedő személy indíthat eljárást, hanem olyan érdek-képviseleti, civil szervezetek is, amelyek az adott hátrányos helyzetű társadalmi csoport érdekeinek
védelmére jöttek létre (közérdekű igényérvényesítés). Ennek azonban további feltételei vannak: a közérdekű eljárást
indító szervezetnek az előbbiekkel ellentétben azt kell valószínűsítenie, hogy az egyenlő bánásmód követelményének sérelme bekövetkezett, vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn. Minden esetben valószínűsítenie kell továbbá,
hogy azon csoport védett tulajdonsága, amelynek érdekében fellép, a személyiség lényegi vonása, és végül, hogy
a jogsérelem személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érinti. Amikor ezen szervezetek nem
közérdekű igényérvényesítőként járnak el, tehát egyéni panaszosok érdekében lépnek fel, az eljárásban – a sértett
meghatalmazása alapján – képviselőként vehetnek részt.

A kimentési bizonyítás
Ha a kérelmező az előbbi valószínűsítési kötelezettségének eleget tett, a bepanaszolt, más néven az eljárás alá vont
személynek, szervezetnek kell bizonyítékokat szolgáltatni arra, hogy
●● a kérelmező által valószínűsített körülmények nem álltak fenn; vagy
●● az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, illetve az adott jogviszony tekintetében nem volt köteles azt
megtartani.
A fajon, bőrszínen, nemzetiségen, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozáson alapuló közvetlen hátrányos
megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés esetén nincs helye az általános szabályok szerinti kimentésnek. Az általános szabályok szerint ugyanis lehetne hivatkozni például ésszerű indokként a cigány tanulókat elkülönítetten oktató
iskolában arra, hogy ők rontják az osztály tanulmányi átlagát. A törvény azonban ilyen esetekben az ésszerű indokra
hivatkozást még akkor sem engedi meg, ha egyébként az valós tényeken alapul. Ilyen esetekben csak a különös
rendelkezéseknél ismertetett indokokra lehet hivatkozni, például az önkéntesen választott nemzeti, etnikai kisebbségi oktatásra. A foglalkoztatás területén nem lehet továbbá mentesülni az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének
a nemen, a fajon, bőrszínen, nemzetiségen, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozáson alapuló megsértése
esetén sem. Ez azt jelenti, hogy a bérkülönbségek – egymással összehasonlítható munkavégzés esetén – ezeken
a tulajdonságokon jogszerűen nem alapulhatnak.
Az eljárás alá vont háromféle módon mentesülhet a jogi felelősség alól:
●● bizonyíthatja, hogy a kérelmező által valószínűsített körülmények nem állnak/nem álltak fenn;
●● amennyiben nem vitatja a tényeket, bizonyíthatja, hogy teljes mértékben hiányzik az okozati összefüggés az adott
diszkriminációs forma két eleme (pl. a hátrány és a védett tulajdonság) között, tehát valójában megtartotta az
egyenlő bánásmód követelményét;
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●● az eljárás alá vontnak lehetősége van arra is, hogy a tények és az oksági összefüggés elismerése mellett azt bizonyítsa: nem volt köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét; például ha a különbségtételre jogszabályi felhatalmazása vagy kötelezettsége volt. Ez a helyzet a jogszerűen végrehajtott előnyben részesítő intézkedések esetében, amikor az eljárás alá vont nem volt köteles, vagy számára megengedhető volt a különbségtétel,
vagyis az egyenlő bánásmód követelményét nem volt köteles megtartani.
Például a vallásos szellemiségű, illetve a nemzeti vagy etnikai kisebbségekhez kapcsolódó szervezetek számára
megengedett, hogy az általuk foglalkoztatott személyek esetében vallási vagy más világnézeti meggyőződésen,
illetve nemzeti vagy etnikai hovatartozáson alapuló különbségtételt alkalmazzanak. Ha a betölteni kívánt munkakör
miatt az adott világnézeti meggyőződés vagy nemzeti etnikai hovatartozás valós foglalkoztatási követelmény, és ezt
bizonyítja, mentesül a felelősségre vonás alól.

A hatóság rendelkezésére álló bizonyítási eszközök
Tárgyalás
A hatóság a diszkriminációs kérelmek többségében a tényállást tárgyalás keretében köteles tisztázni. Amennyiben
ettől eltekint, azt indokolnia kell. A tárgyaláson a kérelmező (képviselője), az eljárás alá vont nyilatkozatot tehetnek,
kérdéseket intézhetnek egymáshoz, bizonyítási indítványokat, bizonyítékokat terjeszthetnek elő. A hatóság szakértőt
és tanúkat is igénybe vehet a tényállás tisztázásához. Az igényérvényesítést segíti elő, hogy a tárgyalás fő szabályként
a kérelmező lakhelye szerinti önkormányzatnál történik, illetve hogy a meghallgatandó tanúk kérhetik személyes
adataik zártan való kezelését, illetve az ügyfelek kérhetik személyes meghallgatásukat, valamint bizonyos iratok zártan való kezelését is. Különösen a munkáltatókkal szemben lefolytatott eljárásokban gyakori, hogy olyan személyeket
kell tanúként meghallgatni, akik maguk is a bepanaszolt munkáltató munkavállalói, így amennyiben az ügy jellege
megengedi, adataik zárt kezelése elősegítheti, hogy ne váljanak beazonosíthatóvá.

A statisztikai bizonyítás
Mint láttuk, a bizonyítás körében nagy jelentősége van annak, hogy tényekkel támassza alá a hatóság: a panaszossal
összehasonlítható helyzetben lévők, akik nem tartoznak a védett csoporthoz, nem szenvedték el a diszkriminációt.
Különösen a foglalkoztatás területén megvalósuló hátrányos megkülönböztetés egyes eseteiben sor kerülhet a megkülönböztetés statisztikai adatokkal történő bizonyítására. Ilyenkor vagy a rendelkezésre álló hivatalos statisztikák,
vagy az eljárás alá vonttól bekért adatok alapján alkalmazza a hatóság az összehasonlítás módszerét. Például csoportos létszámleépítés esetén vizsgálja az adott munkáltatónál foglalkoztatottak korösszetételét a leépítés előtt és után,
és ezzel adatokat gyűjthet annak igazolására, hogy elsősorban az idősebb korosztályt érintő intézkedést hozott-e
a munkáltató (természetesen a kimentési lehetőség az eljárás alá vont számára ez esetben is biztosított). Ugyancsak alkalmazható ez a módszer a női és a férfi dolgozók munkabérének összehasonlítására egy adott munkáltatónál
a nemi alapú hátrányosan megkülönböztető gyakorlat feltárására. A legnagyobb hibalehetőség a statisztikai bizonyí-
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tás esetén abban rejlik, ha nem homogén jellemzőkkel rendelkezők adatai képezik az összehasonlítás alapját, mert
ebben az esetben rossz következtetésekre juthatunk.

A tesztelés és a helyszíni szemle mint bizonyítási eszköz
A tesztelési módszert az Egyesült Államokban már az 1960-as évektől alkalmazták peres eljárásokban a diszkrimináció bizonyítására, kezdetben a lakhatás, majd a foglalkoztatás, később a szolgáltatások nyújtása területén. Ezeket
a teszteket érdekvédelmi és civil jogvédő szervezetek végezték, majd ezekre alapozva indítottak eljárásokat; jelentőségük abban kiemelkedő, hogy a bíróságok elfogadták a tesztek eredményét bizonyítékként.
Az utóbbi években az Európai Unió tagállamainak egy részében is teret nyert a tesztelési módszer, azonban ennek
lehetőségét csak Magyarország, Franciaország és Belgium rögzítette jogszabályban. Az Ebktv. hatálybalépését és az
Egyenlő Bánásmód Hatóság megalakulását megelőző években amerikai tapasztalatok felhasználásával a Nemzeti és
Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI) kezdte alkalmazni a módszert a romák hátrányos megkülönböztetésének
bizonyítására, elsősorban a szolgáltatásokból történő kizárási, illetve foglalkoztatási diszkriminációs esetekben. Bár
a módszerrel kapcsolatban sok jogi aggály megfogalmazódott, a Legfelsőbb Bíróság számos precedensértékű döntésében befogadta az így nyert bizonyítékokat.7
Az Egyenlő Bánásmód Hatóságot a 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 13. §-a hatalmazza fel tesztelés alkalmazására. E szerint a hatóság az egyenlő bánásmód megtartásának ellenőrzésére tesztelést végezhet, amelynek során
valamely személyt, aki nem rendelkezik a diszkriminált személy védett tulajdonságával, de egyéb tekintetben hozzá
hasonló tulajdonságokkal jellemezhető, azonos helyzetbe hoz, mint amely körülmények között a megkülönböztetés
történt, és megvizsgálja, hogy az eljárás alá vont ebben a szituációban megtartotta-e az egyenlő bánásmód követelményét. Az eljárás eredménye az egyenlő bánásmód megsértése miatt indult eljárásokban bizonyítékként felhasználható. A tesztelés módszerére nézve a jogszabály további eligazítást nem ad, a hatóság többnyire a NEKI tapasztalatait
felhasználva alkalmazza a tesztelést.
A diszkriminációtesztelési módszernek egyrészt az eljárások megindításának ténybeli megalapozásában, másrészt
a megindult eljárásban a sértett, illetve az eljárás alá vont állításainak alátámasztásában vagy éppen cáfolatában lehet
jelentősége.
Az eljárás megindítása előtt jellemzően a diszkrimináció sértettjét képviselő civil szervezetek végeznek tesztelést,
s ennek eredményét tárják a panasszal egyidejűleg a hatóság elé. A jogvédő szervezetek vagy a sértett személytől
szereznek tudomást a hátrányos megkülönböztetésről, vagy különböző antidiszkriminációs programok keretében
saját elhatározásukból tesztelnek (konkrét sértett ilyenkor nincs, van viszont egy védett tulajdonsággal rendelkező,
hátrányos társadalmi helyzetű csoport, amely tagjai érdekében történik a tesztelés).
Az eljárás megindítása után a tesztelési módszert a jogsértés igazolására akkor alkalmazzuk, ha a panasz szerint
a hátrányos megkülönböztetésnek nincs tanúja, vagy csak egy, elfogulatlannak nem mondható tanú volt jelen a magatartás tanúsításakor, s a panaszos sérelmének igazolására további bizonyítékra van szükség. Ilyenkor a hatóság
jelöli ki a tesztszemélyeket, lehetőleg két-két személyt. Közülük az egyik pár ugyanazzal a védett tulajdonsággal ren7
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delkezik, mint a panaszos (pl. a roma kisebbséghez tartozik), a másik kora és neme szerint, kinézetében, öltözékében,
beszédstílusában, iskolai végzettségében, munkatapasztalatában stb. szintén hasonló tulajdonságú, de nincs védett
tulajdonsága. A tesztelés végrehajtásánál arra kell törekedni, hogy az a lehető legnagyobb hasonlóságot mutató körülmények között történjék, mint a bepanaszolt esetben. A tesztelő párokat a tesztelés megkezdése előtt alaposan fel
kell készíteni a tanúsítandó magatartásra, a várhatóan felvetődő kérdésekre adandó válaszok tartalmára vonatkozóan. A védett tulajdonsággal nem rendelkező tesztelőnek „minden esetben semlegesen kell eljárniuk, nem szabad kiprovokálniuk a jogsértést”.8 A tesztelés eredményéről minden esetben jegyzőkönyvet kell készítenie a tesztelőknek,
akiket a hatóság az eljárás során tanúként hallgat meg.
A tesztelés minden részletre kiterjedő előkészítésének fontosságára hívja fel a figyelmet a következő eset:
a hatóság munkatársai azt tesztelték egy vidéki nagyváros bevásárlóközpontjában, hogy a játékterembe beengedik-e a cigány kisebbséghez tartozó személyeket. A tesztelés nem támasztotta alá a panaszt, a roma tesztszemélyt ugyanolyan kiszolgálásban részesítették, mint a nem roma személyeket. A játékteremből távozóan a
hatóság munkatársa egy roma kisebbséghez tartozó csoportra lett figyelmes, akik épp arról beszéltek, hogy
nem engedték be őket a játékterembe. Kérdésre elmondták, hogy a bejáratnál azért tartóztatták fel őket, mert
szabadidőruhában voltak, ami nem felel meg az üzletszabályzat előírásainak. A hatóság nyilatkoztatta ezt követően a panaszost, milyen ruhát viselt, amikor be akart menni a játékterembe; kiderült, hogy munkából jött, és
szabadidőruha volt rajta. A hatóság ebben az ügyben elutasító döntést hozott.
Mint az előbbiekben ismertettük, a diszkrimináció bizonyítását nagyban megkönnyítette a bizonyítási teher áthárulása, az ún. kimentési bizonyítás intézménye. A hatóság azonban egy-egy ügy vizsgálatánál köteles a tényállást
teljes egészében felderíteni, a jogsértés megállapításához az esetek egy részében nem elégedhet meg azzal, hogy
az eljárás alá vont nem tudta megfelelően kimenteni magát. Ráadásul ritkaságszámba megy, hogy a bepanaszoltak – ha elismerik is a különbségtételt – arról nyilatkoznának, hogy magatartásuk a védett tulajdonsággal van/volt
összefüggésben. A tesztelés azonban nem hoz eredményt, ha arra nem a megkülönböztetést követő legrövidebb
időn belül kerül sor, valamint ha az után kezdeményezi ezt a hatóság, hogy a bepanaszoltat értesítette az eljárás
megindításáról.
Nem sorolható a fentiek szerinti tesztelés körébe, de ahhoz hasonló eredménnyel járhat, amikor feladatkörükben
eljárva hivatalos személyek szereznek tudomást a védett tulajdonságú személy hátrányos megkülönböztetéséről, és
maguk közreműködnek a jogsértés feltárásában.
Ez történik például, ha egy munkaügyi kirendeltségen megjelenő roma álláskereső arról tájékoztatja az EBH ügyintézőjét, hogy a kiközvetített munkahelyen elutasították a foglalkoztatását, amikor a telefonos bejelentkezésnél elmondta, hogy roma származású. Az ügyintéző jelenlétében egy cigány hangzású névvel ismételten bejelentkezett
a megadott telefonszámon, ahol azonnal letették a telefont.
8
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A hatóság előtti eljárásokban viszonylag ritkán kerül sor helyszíni szemle lefolytatására, mivel egy már megtörtént
eset nyomait utóbb lehetetlen megtekinteni. Különös jelentősége van ennek a szakértői vélemény elkészítésében,
illetve az akadálymentesítési kötelezettség elmulasztása, valamint a jogellenes elkülönítés, konkrétan a szegregáció
miatti eljárásokban. Ez utóbbi esetben a cigány kisebbséghez tartozó tanulók jogellenes elkülönítéséről kell meggyőződnie a hatóságnak; a helyszíni szemle alkalmával általában a helyi kisebbségi önkormányzat képviselője vagy
szószólója jelenlétében, a rasszjegyek alapján alakítja ki véleményét a jogellenes elkülönítéssel kapcsolatban.
A hatóság képviselője a kirendelt szakértővel együtt az eljárás alá vont cégnél helyszíni szemle keretében megtekintette azokat a présgépeket, amelyeken a panaszos is dolgozott. A kérelmező (nő) az egyenlő munkáért egyenlő
bért elvének érvényesülésének hiányát sérelmezte. A hatóság, a szakértői véleményre is figyelemmel, egymillió forint
bírsággal sújtotta a munkáltatót.
Ha az eljárás során rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a hatóság megállapítja, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, a törvényben meghatározott szankciókat alkalmazhatja vele szemben.
A hatóság azonban minden esetben megkísérli az eljárás során az ellenérdekű felek közötti egyezség létrehozását,
szükség esetén a felek kérelmére ennek érdekében határozott időre felfüggeszti az eljárását. Ha az egyezség tartalmában egyetértés alakult ki, a hatóság megvizsgálja, hogy az jogszerű vállalásokat tartalmaz-e, majd határozattal
hagyja jóvá. E formának az a jelentősége, hogy ily módon a végrehajtását is ki lehet hatósági eszközökkel kényszeríteni, ha a későbbiekben az eljárás alá vont nem teljesít. Az egyezségek jelentős részében azonban erre nincs szükség,
mert a felek megállapodásának lényege, hogy a panaszos elfogadja az eljárás alá vont bocsánatkérését, valamint
azon ígéretét, hogy a jövőben tartózkodik az emberi méltóságot sértő magatartástól. Az egyezségek továbbá lehetőséget nyújtanak az eljárás alá vontnak arra, hogy elkerülve a peres eljárást, valamilyen kompenzációt nyújtsanak
a kérelmezőnek. Például béremelést az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének megsértése esetén a sérelmet szenvedett dolgozónak, vagy munkahely felajánlását a korábban elutasított munkavállalónak.

Szemelvények az Egyenlő Bánásmód Hatóság által vizsgált ügyekből
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés
Szolgáltatásban nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozás, bőrszín miatt
A hatósághoz egy jogvédő civil szervezet beadványt jutatott el, melyben leírta, hogy 2009. június 10. napján este
tesztelést hajtottak végre egy budapesti szórakozóhelyen, mivel korábban diszkrimináció gyanúját felvető jelzések
érkeztek hozzájuk. A tesztelésen részt vevő színes bőrű tesztelő kiszolgálását az alkalmazott megtagadta, mondván,
ez a főnök utasítása.
A hatóság közérdekű igényérvényesítés keretében indított eljárása keretében az eljárás alá vont szórakozóhely jogi
képviselője előadta, hogy az üzletvezető kifejezetten arra utasította az alkalmazottakat, hogy azokat a vendégeket
ne szolgálják ki, akik korábban problémásan viselkedtek. Ezt maga az ügyfélként meghallgatott üzletvezető is megerősítette azzal, hogy a személyleírásokat szóban adta meg a pultosok számára. Egyúttal elismerte, hogy történt már
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olyan eset, amikor a pultos összekeverte a személyeket, és más személyektől tagadta meg a kiszolgálást, mint akit
a személyleírás takart.
A hatóság az eljárása során tanúként hallgatta meg a tesztelésben részt vevő személyeket, illetve a kiszolgálást
megtagadó alkalmazottat is. A hatóság nem vitatta az eljárás alá vont jogát arra, hogy a szórakozóhelyen biztosítsa a
vendégek személyi biztonságát, zavartalan szórakozáshoz való jogát. Az alkalmazott módszer azonban – mint ahogy
az a tesztelés során bebizonyosodott – nem kizárólag a korábban problémásan viselkedő személyek, hanem olyan
vendégek kiszolgálásának a megtagadásával is járt, akikkel szemben ez indokolatlan volt. A hatóság a döntésében
arra az álláspontra helyezkedett, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg a szórakozóhely területére betérő, törzsvendégnek nem számító
személyekkel szemben a bőrszínük alapján. A hatóság az eljárás alá vontat az egyenlő bánásmód követelményébe
ütköző magatartás jövőbeni tanúsításától való eltiltása mellett ötszázezer forint összegű bírság megfizetésére is kötelezte, valamint elrendelte határozatának nyilvánosságra hozatalát 90 napra.

Szolgáltatásban fogyatékosság miatt
Egy látássérült kérelmező Budapestről Rómába utazásához az interneten jegyet váltott az egyik légitársaság járatára,
utazása azonban a társaság vak utasokra vonatkozó speciális feltételei miatt meghiúsult. A légitársaság üzletszabályzata szerint az utas a helyfoglaláskor köteles tájékoztatást adni mozgáskorlátozottságáról, a vakok pedig mozgásukban korlátozott személyeknek minősülnek. Így a kérelmező helyfoglalását a légitársaság felé a helyfoglalással egy
időben jelezni kellett volna, erre azonban csak az utazás előtt tíz nappal került sor. A légitársaság honlapja továbbá
azt tartalmazta, hogy vak vagy siket utasok csak egészséges felnőtt kíséretében utazhatnak. Kérelmező szerint utóbbi
előírás arra kényszerítette a vak és siket utasokat, hogy kísérőt vigyenek magukkal, még egy jegyet vásároljanak.
Az eljárás során a légitársaság arra hivatkozott, hogy csak későn értesült az utas speciális igényéről, így, mivel
nem volt kísérője – megfelelő létszámú utaskísérő hiányában – biztonsági kockázatot jelentett volna. Mivel az angol
nyelvű tájékoztatója nem tartalmazta a kísérővel utazás feltételét, hibás fordításra hivatkozva már az eljárás alatt sor
került a tájékoztató korrigálására. A hatóság megállapította, hogy a légitársaság ésszerű indokkal nem támasztotta
alá, hogy a biztonsági előírásoknak a kérelmező esetén miért nem tudott eleget tenni. Továbbá a honlapján olyan
téves tájékoztatást tett közzé, amely a vak és siket utasok vonatkozásában az utaztatás hátrányosabb feltételeit jelölte
meg az egészséges, illetve más jellegű fogyatékossággal élő személyekéhez képest. Az internetes jegyigénylésnél
viszont nem szerepelt arra vonatkozó, jól érzékelhető felhívás, hogy a fogyatékosságot a helyfoglalással egy időben
feltétlenül jelezni kell.
A hatóság a döntésében értékelte ugyanakkor a légitársaság azon pozitív hozzáállását, hogy a probléma felmerülését követően azonnal intézkedéseket kezdeményezett a jogsértő gyakorlat megváltoztatása érdekében, ezért
a jogsértés jövőbeni tanúsítását megtiltotta, és elrendelte határozatának nyilvánosságra hozatalát 30 napra, de bírság
kiszabását nem tartotta indokoltnak.
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Foglalkoztatásban életkor miatt
Egy jogvédő szervezet azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy az egyik hirdetési újságban olyan szövegű álláshirdetés jelent meg, amely életkoruk alapján hátrányosan megkülönböztette a jelentkezőket. A hirdetés szövege az
volt: „Ruházati boltokba vagyonőröket keresünk Budapest területére, 40 éves korig”.
A kérelemben, illetve a becsatolt álláshirdetésben foglaltak alapján a hatóság közérdekű igényérvényesítés keretében eljárást indított az azt közzétevő céggel szemben, mely írásbeli nyilatkozatában félreértésre hivatkozott
a hirdetéssel kapcsolatban. Előadta azt is, hogy az eljárás megindításának időszakában is különböző életkori generációhoz tartozó munkavállalókat foglalkoztat. A hatóság az eljárás során tárgyalást tartott, melynek során a felek
egyezséget kötöttek. Az egyezségben az eljárás alá vont elismerte, hogy az általa megjelentett álláshirdetés tartalmában sértette az egyenlő bánásmód követelményét, ez azonban nem állt szándékában, és kinyilvánította, hogy
a jövőben közzétételre kerülő álláshirdetéseiben és az azok alapján történő kiválasztási folyamatok során tiszteletben
tartja az egyenlő bánásmód elvét. Az eljárás alá vont vállalta egynapos antidiszkriminációs tréning megrendelését
egy emberi jogi diszkrimináció témájában akkreditációval rendelkező szervezettől, az egyezség aláírásától számított 45 napon belül, amelyen a cég felsővezetői, illetve a vidéki kirendeltségek vezetői vesznek részt. A kérelmező
tudomásul vette az eljárás alá vont nyilatkozatát, és ezzel jelen eljárást lezárnak tekintette. A hatóság az egyezséget
határozattal jóváhagyta.

Foglalkoztatásban életkor miatt
Egy pedagógus házaspár (az intézkedéskor 56 és 58, a jogviszony megszűnésekor 57 és 59 évesek) sérelmezte, hogy
munkáltatójuk, egy általános iskola, életkoruk miatt megszüntette a közalkalmazotti jogviszonyukat. A vizsgált időszakot megelőzően felmentettek közül a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének időpontjában öt fő az 57.
életévét betöltötte, további két fő pedig a 49., illetve az 51. életévét töltötte be. A kérelmezőkkel egy időben elbocsátott további három fő 48, 56 és 60 éves volt.
Az eljárás alá vont előadta, hogy a két tanító munkaviszonyának megszüntetésére a tanulócsoportok megszűnése
miatt, a fenntartó önkormányzat által elrendelt létszámleépítés keretében került sor. A kérelmezőket hátrány érte,
mivel egyfelől közalkalmazotti jogviszonyuk megszűnt, és életkoruk miatt nagy valószínűséggel végleg kikerülnek
a munkaerőpiacról, másfelől csak előrehozott öregségi nyugdíjra voltak jogosultak, melynek összege alacsonyabb,
mint az öregségi nyugdíjé. A hatóság nem fogadta el az eljárás alá vontnak a képviselő-testület létszámleépítést elrendelő határozataira való hivatkozását, tekintettel arra, hogy abban a létszámleépítés végrehajtásának módja nem
volt meghatározva, és azt az igazgató is elismerte, hogy ő döntött a felmentett alkalmazottak személyéről. Az eljárás
alá vont az eljárás során nem tudta bizonyítani, hogy megtartotta az egyenlő bánásmód követelményét, ugyanis
a létszámleépítéssel érintett dolgozók túlnyomó része 55 éves feletti volt, ahogy a kérelmezők is. Az eljárás alá vont
egy automatikus gyakorlatot alakított ki, mely során elsősorban a nyugdíj előtt állók jogviszonyát szüntette meg
felmentéssel. A hatóság megállapította, hogy az általános iskola megsértette az egyenlő bánásmód követelményét
a kérelmezőkkel szemben, és megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását.

50

Elemzések – 2. Az egyenlő bánásmód Magyarországon

Foglalkoztatásban anyaság miatt
A kérelmező azért fordult a hatósághoz, mert egy kereskedelmi céghez jelentkezett eladónak, s véleménye szerint
három kiskorú gyermekére tekintettel elutasították. Sérelmezte azt is, hogy fizikai teherbíró képességét is kétségbe
vonták, mindezt „ránézésre” állapították meg.
Az eljárás során a munkáltató különböző indokokra hivatkozott az elutasítás jogszerűségét igazolandó: a kérelmező rendelkezésre állásával kapcsolatos problémákra, a lakóhelye és a munkahelye közötti távolságra, munkatapasztalat hiányára. A hatóság a felek és a tanúk nyilatkozatai alapján megállapította, hogy ezek a kifogások a munka
jellege vagy természete alapján nem elfogadhatóak. A lakóhely távolsága nem akadályozta volna a napi munkába
járást, és nem is jelentett volna aránytalan anyagi terhet a munkáltatónak. Az a védekezés sem volt elfogadható, hogy
„aki távolabb lakik, lemorzsolódhat”. A fizikai állóképesség hiányát semmilyen orvosi alkalmassági vizsgálat nem támasztotta alá. A hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét
a kérelmező anyaságával összefüggésben. Határozatában megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását, és
elrendelte a jogsértést megállapító határozatának nyilvánosságra hozatalát, valamint kétmillió forint bírság megfizetésére kötelezte a munkáltatót.

Foglalkoztatásban anyaság és terhesség miatt
Egy fiatal hölgy azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy munkáltatója, egy kereskedelmi bt. vezetője, miután tudomást szerzett terhességéről, munkaviszonyát a próbaidőre tekintettel indokolás nélkül megszüntette. A kérelmező
2009. január 7-én egy bt.-nél helyezkedett el eladóként, február 17-én szerzett tudomást terhességéről; munkahelyi
felettesével megbeszélték, hogy a munkáltatói jog gyakorlójának csak akkor jelentik be, amikor a terhesség 12. hetét
betölti. A munkáltató azonban ezt megelőzően tudomást szerzett a várandósságról, és április 1-jével megszüntette
a munkaviszonyt. Ennek következtében a panaszos gyesre sem tudott jogosultságot szerezni, pedig egészségi állapota lehetővé tette volna a terhesség alatti munkavégzést.
A munkáltató az eljárás során arra hivatkozott, hogy nem a védett tulajdonsággal összefüggésben szüntette meg
a próbaidő alatt a kérelmező jogviszonyát, hanem a munkavégzésével szemben merültek fel kifogások. A tanúk nyilatkozatai alapján azonban a hatóság megállapította, hogy az adott időszakban, majd a kérelmező jogviszonyának
megszüntetése után is több dolgozóval kapcsolatban merültek fel munkavégzési hiányosságok, esetükben azonban a figyelmeztetésen kívül más jogkövetkezményt nem alkalmaztak. A munkáltató – egyetlen eset kivételével –
nem tudott olyan kimentési bizonyítékokat rendelkezésre bocsátani, melyből az elbocsátásnak a munkavégzéssel
összefüggő okára lehetett volna következtetni. A Munka törvénykönyve 97. §-ának (2) a) pontja ugyan rendelkezik
a munkaviszony indokolás nélküli megszüntetésének lehetőségéről, azonban az egyenlő bánásmód követelményét
ebben az esetben is meg kell tartania a munkáltatónak. A kimentési bizonyítás sikertelenségére tekintettel a hatóság
megállapította a jogsértést, és a munkáltatót ötszázezer forint pénzbírságra kötelezte, valamint elrendelte a határozat nyilvános közzétételét is.
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Foglalkoztatásban szexuális irányultság miatt
A kérelmező korábban két évet dolgozott ápolónőként egy kórházban, majd 2009 májusában párjával és élettársával (aki szintén hölgy) együtt ismét jelentkezett ugyanezen kórház üres ápolói státusára. Az ápolási igazgató előbb
mindkettejük számára felajánlotta az intenzív osztályra való felvétel lehetőségét, mikor azonban szerelmi kapcsolatukat előzetes beszélgetés keretében őszintén felfedték, az ápolási igazgató és az osztályos főnővér magatartása
hirtelen elutasítóvá vált. Az ápolási igazgató éreztette, hogy semmilyen kontaktusba nem kíván velük bocsátkozni,
a főnővér pedig kijelentette, hogy „akkor sem dolgozhatnak egy osztályon, ha csak egy helyen laknak”. Kérelmező
élettársát a kórház végül mégis alkalmazásba vette, a kérelmezőt viszont szakmai megfelelősége ellenére sem, miközben az ápolói álláshirdetés továbbra is szerepelt a kórház honlapján.
A kórház úgy nyilatkozott, hogy a kérelmező jelentkezését nem azért utasították el, mert a vele azonos neműekhez
vonzódik. Kérelmező 2006–2008 között dolgozott már az intézményben, és korábban a betegek többször jelezték
nem megfelelő hangnemét és viselkedését, amiért egy alkalommal szóbeli figyelmeztetésben részesült. Az ügyben
tanúként meghallgatott élettárs megerősítette, hogy amíg az interjún nem hozták szóba kapcsolatukat, az ápolási
igazgató pozitívan állt hozzájuk, a főnővér pedig a kapcsolat felfedése után azonnal elköszönt tőlük. A hatóság megállapította, hogy a kórház a kérelmező jelentkezése idején, majd elutasítását követően is keresett szakképzett ápolókat, kérelmező pedig rendelkezett az állás betöltéséhez szükséges végzettséggel, és a területen összesen mintegy
ötéves gyakorlata volt. Az egyszeri szóbeli figyelmeztetésnek kérelmező munkaviszonya során következménye nem
volt, fél évvel később ő mondott fel, súlyosabb munkavállalói kötelességszegést nem követett el. Ismételt jelentkezésekor sem hivatkozott senki arra, hogy a kérelmező munkájával szemben kifogás merült volna fel, őt szexuális
irányultsága felfedéséig felvétellel biztatták, majd hirtelen váltak elutasítóvá vele szemben. A kérelmező jelentkezése
idején felvételt nyert ápolók szakképzettség és gyakorlat tekintetében túlnyomóan gyengébb feltételekkel bírtak,
mint a kérelmező. A munkáltató képviselője által tett azon kijelentés, hogy a kérelmező és társa nem dolgozhatnak egy helyen, ha együtt laknak, ellentmond annak a ténynek, hogy a nővérszállón is többágyas szobákban laknak
együtt a munkatársak. Az a körülmény, hogy a kórház a kérelmező és élettársa közül egyiküket nem alkalmazta,
a hatóság szerint azért valósít meg diszkriminációt, mert együttes alkalmazásuk, azonos nemű párkapcsolatuk munkahelyi megjelenése, tehát a szexuális irányultságukkal összefüggő helyzetük jelentette a kizáró körülményt. A hatóság megállapította, hogy a kórház megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, a jogsértő magatartás jövőbeni
tanúsítását megtiltotta, és az eljárás alá vontat 100 ezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezte.

Közvetett hátrányos megkülönböztetés
Bérezésben egészségi állapot miatt
A kérelmező azért fordult a hatósághoz, mert munkáltatója új teljesítményértékelési rendszert vezetett be, ezért
a munkaszerződéseket úgy módosították, hogy az addigi keresetüket megosztották személyi alapbérre és teljesítménybérre. Akik féléves időszakban a munkaidő 85 százalékánál rövidebb időt töltöttek munkában, azok csak
a személyi alapbérüket kapják meg. Akik tehát betegségük vagy kiskorú gyermekük betegsége miatt táppénzes
állományba kerültek, a korábbi illetményüknek csak a személyi alapbérre eső táppénzben részesültek. A hatóság
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megállapította, hogy a látszólag semleges, minden dolgozóra vonatkozó intézkedés aránytalanul súlyos bércsökkenést jelentett az önhibájukon kívül táppénzes állományba kerülőknek.
A hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont a 2006. szeptember 1-jén hatályba léptetett új teljesítmény
értékelési rendszer alapján kialakított gyakorlatával, amely szerint a legalább 85 százalékos munkában töltött jelen
létet nem teljesítő munkavállalókat kiegészítő bérben – a munkavégzésük alapján elkészített teljesítményértékeléstől
függetlenül – nem, vagy csak csökkentett mértékben részesíti, megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. Az
eljárás alá vont ezzel a gyakorlatával közvetett hátrányos megkülönböztetésben részesítette a kérelmezőt, és azon
munkavállalók csoportját is, akik betegségük, illetve gyermekük révén táppénzes állományba vételük miatt adott fél
évben nem teljesítették a 85 százalékos jelenlétet.
A hatóság az eljárás alá vontat eltiltotta a jogsértő magatartás további folytatásától, illetőleg a jogsértő állapot 15
napon belüli megszüntetését írta elő, a határozat nyilvános közzétételét rendelte el, valamint 4,5 millió forint bírságot
szabott ki.

Egészségügyi szolgáltatásban vagyoni helyzet miatt
Az Egészségbiztosítási Felügyelet helyszíni hatósági ellenőrzés keretében vizsgált egy önkormányzat fenntartásában működő kórházat. A vizsgálat kiterjedt az egyenlő bánásmód követelményének megtartására is. Az ellenőrzés
feltárta, hogy a kórház ápolási osztályán alkalmazandó díjtételeket az önkormányzat egyik bizottságának határozata
szabályozza. Mivel a vizsgálat során felmerült annak a lehetősége, hogy az önkormányzat a határozat meghozatala
során nem vett figyelembe minden esélyegyenlőséget biztosító szempontot, az ügy ezen részét az EBH vizsgálta.
Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kórház az orvosi beutalóval érkező betegek részére nem a határozat mellékletében meghatározott részleges térítési díj ellenében biztosította a szolgáltatás igénybevételét, hanem
magasabb, a beutaló nélküli betegek számára megállapított térítést kért. Arra hivatkozott, hogy minden ápoltnak
az alapszolgáltatásnál magasabb szolgáltatást nyújt. A hatóság megállapította, hogy az önkormányzat nem volt jogosult a rendelet szerinti alapszolgáltatás orvosi beutalóval való igénybevételének kizárására, így a kórház ilyen értelmű díjtételeinek jóváhagyásával vagyoni helyzet szerinti közvetett hátrányos megkülönböztetést valósított meg.
Az intézkedés látszólag semleges, hiszen mindenkinek azonos feltételekkel teszi lehetővé az ápolási osztály szolgáltatásainak igénybevételét, valójában azonban a rossz anyagi körülmények között élő pácienseket lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hozza – de facto kizárja, hogy az ápolási osztályra felvegyék őket –, mint
amiben a náluk kedvezőbb vagyoni helyzetben lévők vannak. Az önkormányzat így a jogalkotói akarattal helyezkedik
szembe, hiszen az állami finanszírozású egészségügyi rendszernek nem lehet célja a kevésbé tehetősek kizárása az
ápolási osztály igénybe vevői köréből. A hatóság e körben nem tudta elfogadni eljárás alá vontnak a költségvetés
szűkösségére, illetve a részleges térítési díj alacsony voltára való hivatkozását. Más, tárgyilagos mérlegelés szerint az
adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű indokot pedig az önkormányzat nem tudott megjelölni. A hatóság álláspontja szerint az egészségügyi szolgáltatások területén is csak akkor teljesülhet az Ebktv. preambulumában
megfogalmazott célkitűzés, minden ember egyenlő méltóságú személyként kezelése, ha a vizsgálatok kiterjednek
azon esetekre is, amikor a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők a biztos elutasítás tudatában – szükségtelenül – nem tették ki magukat a tényleges elutasítással járó megaláztatásoknak. A hatóság ezek alapján azt állapította
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meg, hogy az eljárás alá vont önkormányzat megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. A szankciók alkalmazásával kapcsolatban a hatóság úgy döntött, hogy jelen esetben azok teljes egészségügyi szektort érintő preventív, visszatartó hatásának eléréséhez a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításának megtiltásán felül szükséges a
határozat nyilvánosságra hozatala a hatóság, valamint a kórház weboldalán is. A hatóság tekintettel volt arra is, hogy
a jogsértés potenciálisan egy igen széles réteget érintett, illetve feltételezhető, hogy hasonló probléma az ország más
önkormányzati fenntartású egészségügyi intézményeinél is felmerül, így indokoltnak látta a határozat nyilvános közzétételét. Ugyanakkor a hatóság az önkormányzat javára értékelte azt, hogy a jogsértő állapotot az eljárás folyamán
megszüntette, így nem látta szükségesnek pénzbírság kiszabását.

Zaklatás
Közoktatásban nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozás miatt
A közérdekű igényérvényesítés keretében induló ügyben az iskola két pedagógusa a jórészt roma tanulókból álló
osztályban a fegyelmezetlen gyermekeket a Magyar Gárdával riogatta. Az ügyben a hatóság megállapította, hogy
az eljárás alá vont iskola az emberi méltóságot sértő magatartásával megvalósította a zaklatás tényállását, tekintettel
arra, hogy támadó, illetve félelemkeltő környezetet alakított ki. Az eset vizsgálata során különös nyomatékkal esett
latba az a társadalmi környezet, melyben az eset történt, a térségben és a településen ugyanis hosszabb ideje a helyi cigányságot fenyegető szélsőjobboldali felvonulások voltak. A hatóság a szankció kiszabásánál vette figyelembe,
hogy a pedagógusok célja nem a gyermekek megszégyenítése, hanem az iskolai fegyelem betartása volt, amihez
helytelen eszközt választottak. Végezetül a hatóság az iskolát eltiltotta a jogsértés jövőbeni folytatásától is.

Közoktatásban nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozás és egészségi állapot miatt
A kérelmező szülő azt sérelmezte, hogy a gyermekét az eljárás alá vont általános iskolában cigány etnikai kisebbséghez tartozása, valamint egészségi állapota (hiperaktivitása) miatt bántalmazták, székhez kötözték, a napközis foglalkozásoktól rendzavaró magatartása miatt eltanácsolták. A gyermek magatartási problémáira, ön- és közveszélyességére hivatkozva nem engedélyezték, hogy a farsangi bálon és az iskolai kirándulásokon részt vegyen, illetőleg a szülő
megkérdezése és beleegyezése nélkül döntést hoztak magántanulóvá nyilvánításáról, így sérült a kiskorú integrált
oktatáshoz való joga. A panasz szerint a fentiekből kifolyólag a gyermeket zaklatás és jogellenes elkülönítés érte.
A hatóság a lefolytatott bizonyítás alapján megállapította, hogy a gyermek hiperaktivitása miatt nem részesülhetett folyamatosan a közoktatási törvény alapján kötelezően biztosítandó napközis foglalkozásban, amelyben osztálytársai, annak ellenére, hogy a napközis nevelő nyilatkozata szerint a gyermek kezelhető lett volna, társai elfogadták,
segítették. Sérült az egyenlő bánásmód követelménye az eljárás alá vont azon határozatával, mellyel engedélyezte
a gyermek magántanulói jogviszonyát. Az iskola volt igazgatója elismerte, hogy a szülő erre irányuló kérelmét előre
kinyomtatták, illetőleg utólag került sor a szülői aláírásra, így az nem tekinthető szabályszerűnek. Mindezzel a hátrányos megkülönböztetés mellett megvalósult a jogellenes elkülönítés is. A rendelkezésre álló adatok alapján a hatóság
szerint azonban nem állapítható meg, hogy az iskola által nem kötelezően biztosítandó programokon (farsangi bál,
iskolai kirándulás) a gyermek részvételét az eljárás alá vont annak hiperaktivitásával vagy cigány etnikai kisebbséghez
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tartozásával ok-okozati összefüggésben önkényesen, ésszerű indok nélkül megakadályozta volna. A gyermek programoktól való távolmaradására ugyanis a gyermek betegsége, a program elmaradása, valamint ésszerű indokon nyugvó fegyelmezési szándék szolgált alapul. A bizonyítékok értékelése után a hatóság megállapította, hogy a gyermek
bántalmazásának, székhez kötözésének vizsgálata büntetőeljárás keretében, illetőleg az érintett pedagógus közalkalmazotti jogviszonyából eredően fegyelmi eljárás során lehetséges. A fentiekre tekintettel a jogsértő magatartás
megállapításán felül a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítástól való eltiltásáról döntött a hatóság.

Szolgáltatásban vélt szexuális orientáció miatt
Kérelmező panasszal fordult egy fitneszterem üzemeltetőjével szemben, mert álláspontja szerint a fitneszterem vezetője és egyik oktatója vélt szexuális irányultsága miatt zaklatta, és megtagadta tőle a szolgáltatást. Előadta, hogy
évek óta látogatta az egyik aerobikoktató óráját, törzsvendégnek számított. Az oktatóval a viszonya az első években
normális volt, majd egyszer csak megromlott. Az órákon állandósultak a veszekedések, sértegetések, ami a többi
vendéget is zavarta. Az oktatóval a kérelmező viszonya olyannyira megromlott, hogy egy idő után titokban hangfelvételeket készített az oktató sértegetéseiről. Az egyik felvételen elhangzott, hogy az oktató szerint a kérelmező a „lányokat szereti”, és szégyellheti magát az édesanyja. Az aerobikoktató a fitneszterem vezetőjének tudtával felkereste
a kérelmező testvérét majd édesanyját is otthonukban, akiktől a kérelmező szexuális irányultsága felől érdeklődött.
A fitneszterem vezetője végül kitiltotta kérelmezőt a fitneszteremből, mert álláspontja szerint a hely jó hírét sértette
azzal, hogy a többi vendégnek az aerobikoktatóra panaszkodott.
Az eljárás során az aerobikoktató nem tagadta, hogy felkereste a kérelmező testvérét és édesanyját, viszont hangsúlyozta, hogy segítséget szeretett volna tőlük kérni ahhoz, hogy feloldódjon a közte és a kérelmező között kialakult
konfliktus. Ezzel szemben a kérelmező édesanyja az oktató látogatását támadónak ítélte meg, és nem fedezte fel
annak segítő szándékát. A fitneszterem vezetője arra hivatkozott, hogy a vendégei is megkeresték, hogy vessen véget
a folytonos vitáknak, így először csak az aerobikoktató óráiról tiltotta ki a kérelmezőt, majd a bérlete lejártával már
nem kívánt újabb bérletet adni számára. A hatóság megítélése szerint a kérelmező vélt szexuális irányultságának
családja előtt való „kiteregetése”, majd a fitneszterem területén az arra való célozgatás olyan megalázó környezet
kialakítására volt alkalmas, amely a zaklatás tényállási eleme. A kitiltás a hatóság álláspontja szerint nem volt ésszerű
és objektív lépés, még akkor sem, ha a vendégek egy részét valóban zavarta a folyamatos konfliktus. A hatóság 600
ezer forint bírságot szabott ki a jogsértő szolgáltatóval szemben, és eltiltotta a jövőbeni jogsértéstől.

Foglalkoztatásban egyéb helyzet miatt
A települési önkormányzat polgármesteri hivatalának köztisztviselői azt sérelmezték, hogy a képviselő-testület egyes
tagjai velük szemben ellenséges bánásmódot folytatnak, a településen élőket ellenük hangolják, s így az érintettek körül a lakosság körében ellenséges, támadó környezet alakult ki. A panasz szerint a képviselők azt kifogásolták,
hogy a köztisztviselők munkakörének ellátásához felesleges volt az önkormányzattal korábban megkötött tanulmányi szerződés a főiskolai tanulmányaik folytatására. Véleményük szerint az előző testület által jóváhagyott szerződés
megkötése azért is előnytelen volt a településre nézve, mert a diploma megszerzését követően a kérelmezők illetményét meg kell emelni, ami megterheli a település költségvetését.
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A zaklatást tanúsító képviselők csoportja írásbeli védekezésében tagadta a sérelem okozását, állításuk szerint éppen a kérelmezők tanúsítanak fölényeskedő, ellenséges magatartást velük szemben. A képviselő-testületet irányító
polgármester pedig azzal védekezett, hogy a felek között megkísérelte egy egyezség megkötését, az azonban nem
vezetett eredményre.
A hatóság nem fogadta el a védekezést, a képviselők érintett csoportja ugyanis a testületnek küldött közigazgatási
hivatali írásbeli jelzés ellenére sem vette tudomásul, hogy a polgármesteri hivatal dolgozói feletti munkáltatói jogokat nem a testület, hanem a jegyző gyakorolja, a polgármesternek az érintett képviselőkkel szembeni intézkedését
pedig a hatóság nem találta elégségesnek.
A hatóság álláspontja szerint az eljárás alá vont képviselő-testület által folytatott magatartás megvalósította az
Ebktv. 10. §-ának (1) bekezdésében foglalt zaklatás törvényi tényállását. A hatóság a kötelezettet eltiltotta a jogsértő
magatartás további folytatásától, és a határozat közzétételéről rendelkezett.

Foglalkoztatásban egyéb helyzet miatt
Kérelmező sérelmezte, hogy munkahelyén, ahol több éve óvónőként dolgozott, az óvodavezetői állás betöltésére
kiírt pályázaton a munkahelyi vezetője mellett maga is indult, és emiatt vele szemben a vezető részéről „lejárató hadjárat” kezdődött. A vezető etikátlan és ellenséges magatartást tanúsított vele szemben, munkatársait ellene hangolta, majd a fenntartói döntés alapján végrehajtott létszámcsökkentés során elbocsátották. Kérelmező állítása szerint
roma származása miatt szenvedte el a munkahelyi sérelmeket.
A hatóság a bizonyítási eljárás eredményeként megállapította, hogy kérelmezővel szemben nem roma származása, hanem az ún. egyéb helyzete miatt sértette meg a munkáltató az egyenlő bánásmód követelményét. A kérelmező
ugyanis maga is azt állította, hogy korábban nem merült fel sem a vezető, sem pedig a munkatársak részéről a roma
származása problémaként, erre való utalás soha nem hangzott el az érintettek részéről. Erre tekintettel a hatóság
nem a roma kisebbséghez való tartozást, hanem a kérelmező azon helyzetét értékelte védett tulajdonságként, hogy
a munkáltatói jogkört gyakorló vezető mellett maga is indult a vezetői állás betöltésére kiírt pályázaton.
A hatóság a határozatában azt állapította meg, hogy a munkáltató megvalósította a zaklatás tényállását azzal,
hogy adott időszakban a kérelmezőnek az óvodavezetői álláshelyre benyújtott pályázatával – egyéb helyzetével –
összefüggésben olyan magatartást tanúsított, amelynek hatására kérelmezővel szemben ellenséges, megalázó környezet alakult ki, majd a kérelmező közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszüntette, aki egyébként az óvoda
egyik legrégebbi, tapasztalt óvodapedagógusa volt.
A szankció megállapítása körében a jogsértő magatartás megállapításán és a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításától való eltiltáson felül a határozat nyilvánosságra hozataláról döntött a hatóság.

Foglalkoztatásban érdekképviselethez tartozás miatt
Kérelmező 2003. április 7-től dolgozott az eljárás alá vont cégnél, 2004. július 7-én lépett be a V. Szakszervezetbe,
amely akkor alakult a munkahelyén. Mindaddig nem volt probléma a munkahelyén, amíg szakszervezeti tagsága
a munkáltató tudomására nem jutott oly módon, hogy kérelmező megbízást adott a szakszervezeti tagdíj munkabéréből történő levonására.
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Kérelmező ekkor minőségbiztosítási operátor volt a termelői soron, de rövidesen új munkakörbe sorolták, ahol
egyrészt mint operátor dolgozott továbbra is, másrészt minőségellenőrként végzett munkát. Kérelmezőnek az új
beosztással másik felettese lett, aki az alatt a 10 hónap alatt, amit ebben a munkakörben eltöltött, sorozatosan zaklatta, mások előtt megalázta azzal, hogy munkáját indokolatlanul kritizálta. Emellett a munkáltató humánerőforrásmenedzsere (HR-menedzser) egy négyszemközti beszélgetés során őt is megpróbálta meggyőzni arról, hogy nincs
szükség szakszervezetre a társaságnál. A szakszervezet-ellenes hangulatot támasztotta alá az eljárás alá vontnál az
a körülmény is, hogy a munkahelyi szervezet titkárát felmentették a munkavégzés alól, és ellene polgári peres eljárást
indítottak. A titkár végül két év múlva közös megegyezéssel távozott a cégtől, ahol azóta sem lett utódja.
A tárgyalás során kérelmező beszámolt olyan esetekről, amikor a szakszervezeti tagokat a korábbi magasabb beosztásukból minden átmenet nélkül alacsonyabb beosztásba helyezték. Kérelmező a hátrányt abban jelölte meg,
hogy miután szakszervezeti tagsága a munkáltató tudomására jutott, megromlott a munkahelyi légkör közte és
a munkahelyi vezetők között. A 2005. február 10-i értékelést követően vissza akarták minősíteni, ami csak közvetlen
felettese közbenjárására nem történt meg.
A tanúvallomások szerint (V. Szakszervezeti Szövetség titkára, valamint a munkahelyi szervezet volt titkára) az
eljárás alá vont különböző módszerekkel próbálta ellehetetleníteni a szakszervezet működését. Ezt legjobban az támasztja alá, hogy a létszám folyamatosan csökkent, már csak hat munkavállalótól vonják a tagdíjat.
A HR-menedzser elismerte, hogy több tagot is megkeresett, és személyesen elbeszélgetett velük arról, hogy
a szakszervezet fölösleges, mert a munkáltató is megfelelően képes a dolgozók érdekeit képviselni. A kérelmező,
az eljárás alá vont cég képviselője, valamint a tanúk egybehangzóan állították, hogy a szakszervezeti tagság miatt
anyagi hátrány egy dolgozót sem ért, az eljárás alá vont szervezetben a dolgozók teljesítményét évente értékelik.
A kérelmező ennek ellenére a 2006-os évről nem kapott éves értékelést.
A munkáltató védekezése szerint a kérelmező munkájának értékelésére valóban nem került sor, mert a kérelmező
betegállományba került. A munkáltató védekezését nem lehetett elfogadni, mert a kérelmező 2007 nyarán ment el
betegállományba, tehát a 2006-ban végzett teljesítmény értékelésére a munkáltatónak elegendő idő állt rendelkezésére, mint ahogyan az a többi dolgozó esetében meg is történt.
A hatóság megállapította, hogy a munkáltató magatartása ellenséges, megalázó környezetet teremtett. A kérelmező betegállományba került, a házastársa pedig, aki szintén szakszervezeti tag volt, közös megegyezéssel távozott
a cégtől. Ugyancsak ily módon szűnt meg a munkahelyi szakszervezeti titkár munkaviszonya és ezzel egyidejűleg
szakszervezeti vezetőként való működése is az eljárás alá vontnál. Az eljárásban meghallgatott egyik tanú szintén
közös megegyezéssel távozott, ő is a szakszervezet tagja volt.
A hatóság az eljárás alá vont cégnek megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását, elrendelte a jogsértő
állapot megszüntetését, valamint a határozat nyilvános közzétételét.

Helyi önkormányzati (polgármesteri) működéssel összefüggésben
nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozás miatt
A kérelem szerint a roma panaszos eljárást kezdeményezett a lakóhelyén működő polgármesterrel szemben, aki állítása szerint számos esetben tanúsított iránta személyiségi jogait sértő, diszkriminatív magatartást. Kérelmező sérelD r . D emeter J udit : Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése és az esélyegyenlőség előmozdítása
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mezte a polgármester által a képviselők számára kiadott tájékoztatókban szereplő – személyére nézve sértő – kijelentéseket.
Az ügy előzményeként a kérelmező a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodát (NEKI) is megkereste panaszával, aki képviseletében eljárva a H. Megyei Bíróság előtt keresetet indított a b.-i polgármesterrel szemben személyiségi jog megsértése miatt. Erre tekintettel a hatóság az eljárást a H. Megyei Bíróság előtt indult személyiségi jogi perben
hozott jogerős bírósági döntés meghozataláig határozatával felfüggesztette.
A per lezárultával a kérelmező megküldte a hatóság részére a jogerős bírósági ítéletet. Ebben a bíróság megállapította, hogy a 2005. február 14-i képviselő-testületi ülésen B. Önkormányzatának polgármestere „a testületi tájékoztató teljes szövegkörnyezetével együtt értelmezett és értékelt kijelentéseivel a panaszost, aki a helyi cigány kisebbségi
önkormányzat elnöke volt, személyében, emberi mivoltában, faji identitásában megsértette, a polgármester kijelentési alkalmasak voltak a kérelmező hátrányos megítélésének a kiváltására”, s ezek a kijelentések a lakosság körében is
széles körben ismertté váltak.
A bíróság megállapítása szerint az emberi méltóság megsértése akkor valósul meg, ha a személyt nem önbecsülésének, az emberi érintkezési formák követelményének megfelelő elbánásban részesítik, ha emberi mivoltában
megalázzák, vagy hátrányos helyzetbe hozzák.
A hatóság – további vizsgálat nélkül – a bíróság ítéletében foglaltakat és az ott megállapított tényállást alapul véve
hozta meg határozatát. E szerint az eljárás alá vont polgármesternek a kérelmezővel szemben tanúsított magatartása
megvalósította a zaklatás tényállását, mivel kérelmezőre nézve a két testületi ülésen elhangzott kijelentései nem csak
a képviselő-testületi tagok körében váltak ismertté, így azok alkalmasak voltak az emberi méltóság megsértésére.
A kijelentések összefüggésben álltak a kérelmező roma kisebbséghez tartozásával, és hatásuk a kérelmezővel szemben ellenséges, megszégyenítő környezet alakulhatott ki.
A hatóság az eljárás alá vont polgármestert eltiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni folytatásától.

Jogellenes elkülönítés
Közoktatásban nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozás miatt
Egy hátrányos helyzetű gyermekek érdekeit képviselő alapítvány azért fordult a hatósághoz, mert a panasz szerint
pontosan meg nem határozható számú, de kb. 350 általános iskolai tanulóval szemben a helyi önkormányzat és az
oktatási intézmény szegregációt alkalmazott. A településen működő három iskolai egység közül az egyikbe csak nem
roma diákok, a másikba csak roma diákok kerültek, a harmadikban pedig az iskolán belüli két épületben való elkülönítéssel osztották be a roma és nem roma diákokat. Ráadásul a roma gyerekek által látogatott két iskolában aránytalanul magas a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya.
Az eljárás alá vont önkormányzat, illetve az iskola képviselői arra hivatkoztak, hogy nem vezetnek nyilvántartást
a roma gyermekekről, és a szülők a hozzájuk közeli iskolát választják, ezért alakulhattak így az arányok. A hatóság
megállapítása szerint az elkülönítés jogellenessége nem függ az elkövető szándékától, a bepanaszoltaknak lett volna
lehetőségük arra, hogy az elkülönítést megelőzzék, vagy a kialakult szegregációt felszámolják. Kötelezte az eljárás alá
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vontakat, hogy készítsenek esélyegyenlőségi intézkedési tervet a jogsértő állapot megszüntetésére, és azt 2012-ig
fokozatosan hajtsák végre.

Megtorlás
Foglalkoztatásban egyéb helyzet miatt
Egy tanár házaspár panasszal fordult a hatósághoz munkáltatójával, egy általános iskolával szemben, mert a munkáltató a jutalom megtagadásával és a tantestületi kirándulásból való kizárásukkal torolta meg azt, hogy jogerősen pert
nyertek a munkáltatóval szemben, mert az jogellenesen és az egyenlő bánásmód követelményét megsértve szüntette
meg jogviszonyukat.
A jutalom és a tantestületi kiránduláson való részvétel megtagadása kapcsán a munkáltató azzal védekezett, hogy
jutalmat csak az ún. aktív dolgozók kaptak, akik ténylegesen munkát végeztek, így ugyancsak nem részesültek jutalomban a tartósan táppénzen vagy gyesen lévő munkavállalók. A tantestületi kiránduláson pedig azért nem vehettek
részt a kérelmezők, mert az is a jutalom része volt. A kérelmezők arra hivatkoztak, hogy önhibájukon kívül nem voltak
aktív dolgozók, mert a három évig tartó munkaügyi per során felhalmozódott kényszerszabadságukat töltötték a
jutalom szempontjából figyelembe vett időszakban. A tantestületi kirándulás jutalomjellegét is vitatták, hiszen azon
a dolgozók családtagjai is részt vehettek.
A hatóság elmarasztalta a munkáltatót azért, mert kizárta a kérelmezőket a tantestületi kirándulásból, a jutalom
kapcsán pedig elfogadta védekezését, mely szerint jutalommal csak a ténylegesen munkát végző dolgozók teljesítményét tudta viszonozni. Tekintve, hogy a munkáltató következetesen csak az aktív dolgozókat jutalmazta, nem volt
diszkriminatív az, hogy a kérelmezők nem kaptak jutalmat. A tantestületi kirándulás jutalomjellegét azonban nem
sikerült az eljárás alá vontnak alátámasztania, így minden ésszerű indok nélkül zárta ki a kérelmezőket. A tanúk vallomása is alátámasztotta azt, hogy a kérelmezők nemkívánatos személyek voltak a kiránduláson, ami egyértelműen
arra vezethető vissza, hogy évekig perben álltak az iskolával. A hatóság kötelezte az eljárás alá vontat, hogy a kérelmezőket tekintse a jövőben ugyanolyannak, mint az iskola többi dolgozóját. Ezen felül arra kötelezte hogy szüntesse
meg azon gyakorlatát, mely a kérelmezőket hátrányos helyzetbe hozza azért, mert korábban az iskolával szemben
munkaügyi pert indítottak és megnyertek, valamint elrendelte határozata nyilvánosságra hozatalát is.
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A diszkrimináció
mérésének módszerei
Kvalitatív

megközelítések

Igazságügyi tesztelés1
A tesztelést Magyarországon elsőként a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI) alkalmazta abból a célból, hogy jogi segítséget nyújtson a Magyarországon élő, a kisebbségi törvényben felsorolt nemzeti, etnikai kisebbségek azon tagjainak, akiket etnikai hovatartozásuk miatt valamilyen jogsérelem, hátrányos megkülönböztetés ért.
A NEKI elsődleges célja a diszkrimináció alapos felderítésére szolgáló tényfeltáró munka (szükség esetén szakértők
bevonása) segítségével.
A diszkrimináció tényének megállapítása után az esetet jogi útra terelik, a sértetteket hozzásegítik a jogorvoslathoz. A NEKI évente körülbelül harminc bejelentést tekint (a kb. 150 jogtalan munkahelyi és vendéglátó-ipari megkülönböztetésből fakadó panaszból) tesztelésre méltónak, s az ilyen esetek 70-80 százalékában a tesztelés igazolja is
a bejelentő gyanúját.
Ez történt a következő esetben is. 2 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) és a RomaWeb Szerkesztősége évente több
alkalommal szervezett képzést regionális szerkesztői számára 2004-ben. Az egyik képzés megtartására Debrecenben került volna sor 2004 áprilisában. K. Mihály, a hivatal debreceni munkatársa szervezőként telefonon megkereste
a debreceni Centrum Panzió tulajdonosát, hogy árajánlatot kérjen a képzésen részt vevő személyek elszállásolására.
A telefonbeszélgetés során K. Mihály arra kérte a tulajdonost, hogy faxon küldjön számára árajánlatot az RomaWeb
Szerkesztőség címére. Miután a panzió tulajdonosa meghallotta a címet, megkérdezte, hogy „kisebbséghez tartozók
is lesznek-e a társaságban”. Miután K. Mihály tájékoztatta arról, hogy a kollégáinak több mint a fele roma származású,
a tulajdonos határozott elutasítással közölte vele, hogy „ebben az esetben sajnos nem tudnak szállást biztosítani”.

1
2

Összeállította: Sik Endre és Simonovits Bori.
www.neki.hu/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=66
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A magyar esélyegyenlőségi törvény is támogatja a tesztelést mint az igazságügyi eljárásban elfogadható bizonyítási eljárást.3

A NEKI tesztelési technológiája4
A módszert hazánkban akkor alkalmazzuk, amikor a panaszos feltehetően kisebbségi csoporthoz való tartozása (származása, bőrszíne, egészségi állapota, fogyatékossága, nemi hovatartozása stb.) miatt más elbánásban részesül, mint
más, hozzá hasonló tulajdonságokkal, adottságokkal rendelkező személyek, az eltérő bánásmód motivációja vagy
indoka azonban nem egyértelmű.
A módszer lényege, hogy a panaszossal azonos kisebbségi csoporthoz tartozó tesztelő és egy másik, a kisebbségi
csoporthoz nem tartozó, de vele egyébként azonos releváns képességekkel és tulajdonságokkal rendelkező személy
ugyanazzal a céllal, kérdésekkel, kéréssel keresi fel a bepanaszolt intézményt.
Egy etnikai alapú munkaügyi diszkriminációs panasz esetén például ugyanarra a meghirdetett munkára kiküldünk
előbb egy roma tesztelőt, majd nem sokkal később, még ugyanaznap egy nem romát. Amennyiben a roma tesztelőt
elküldik azzal, hogy már betelt az állás, a később érkező nem romát pedig ugyanarra a helyre felveszik, megalapozottnak tekinthető az etnikai alapú hátrányos megkülönböztetés gyanúja.
Mivel a módszer meglehetősen költséges, nem érdemes alkalmazni olyan esetben, amikor az egyenlő bánásmód
követelményének megtartását más eszközökkel (rendelkezésre álló tanúvallomások, okirati bizonyítékok, más úton
beszerezhető információk) is vizsgálni tudjuk.

A tesztelési koordinátor
A tesztelést minden esetben a panaszos alapos kikérdezése, a körülmények teljes körű feltárása és tisztázása előzi
meg. A tesztelést a tesztelési koordinátor vezényli le. Az ő feladata, hogy a panaszos meghallgatása vagy az alapügy
megismerése után a megfelelő tesztelő személyeket kiválassza, a tesztelési koreográfiát kidolgozza, majd a tesztelés
eredményeit feldolgozza. A koordinátor köteles a tesztelőket a feladatra megfelelően felkészíteni, részükre minden
releváns információt megadni. A koordinátor a tesztelést megelőzően tényfeltárást végez, amelynek során megismerkedik a tesztelni kívánt intézmény minden fontos tulajdonságával. Egy szórakozóhely tesztelése esetén szükség
lehet például helyszíni bejárásra annak megállapítására, hogy hol helyezkedik el a bejárat, hol állnak a biztonsági
őrök, hogyan zajlik a beengedés, mikor van nyitva tartás stb. Amennyiben a tesztelő a tesztelés során önhibáján kívül
bajba kerül, a tesztelést elrendelő szerv, szervezet feladata a teljes körű jogi védelem és képviselet biztosítása.

3

Lásd kötetünk 2. fejezetében Demeter Judit „Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése és az esélyegyenlőség
előmozdítása” című elemzését.
4
Részlet. Forrás: NEKI (2004); www.neki.hu/kiadvanyok/teszteles/Teszteles.htm
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Elképzelhető, hogy a tesztelésre nem a tesztelők lakóhelyén kerül sor. Ebben az esetben a koordinátor feladata az
oda-vissza utazás, illetve a szállás-ellátás megszervezése. A koordinátor lehetőleg mindig elkíséri a tesztelőket, hogy
bármilyen probléma esetén elérhető legyen.

A tesztelők felkészítése
A tesztelőkkel a tesztelés megkezdése előtt részletesen ismertetni kell az ügyet, aminek a kivizsgálásához a tesztelés
módszerét alkalmazni kívánjuk. Ismertetnünk kell a tesztelővel a tesztelés pontos forgatókönyvét és azt, hogy mi lesz
az ő feladata benne. A tesztelőt ki kell oktatni a következőkre:
●● a feladat elvégzése során megfelelő ruházatban jelenjen meg;
●● munkaügyi tesztelésnél a munkáltatóval mindenben működjön együtt;
●● a tesztelés során érzelemmentesen viselkedjen, és kerüljön minden provokációt;
●● feladata kizárólag az általa tapasztaltak tényszerű rögzítése;
●● a tesztelt munkahelyet, munkáltatót, vendéglátó-ipari egység dolgozóit nem minősítheti, esetleges felháborodásának nem adhat hangot;
●● az általa tapasztaltakat köteles a tesztelést követően a tesztelési kérdőíven rögzíteni;
●● szükség esetén köteles hatóság, bíróság előtt tanúként megjelenni, ott a tesztelésről beszámolni;
●● titoktartási kötelezettség betartása. A tesztelő az ügyről, illetve a tesztelés során szerzett információiról és benyomásairól harmadik személynek nem beszélhet, nyilatkozni csak a koordinátor tudtával és beleegyezésével nyilatkozhat.

A tesztelési kérdőív
A tesztelést követően a tesztelő azonnal kitölt egy tesztelési kérdőívet. A tesztelési kérdőív kérdései arra vonatkoznak,
hogy milyen információkat adott a cég alkalmazottja a tesztelőnek a meghirdetett állásról, illetve magáról az adott
munkahelyről. Vannak továbbá kérdések a munkáltató képviselőjének a tesztelővel szemben tanúsított viselkedésével kapcsolatban is: megvárakoztatták-e az interjú előtt, köszöntek-e neki a belépésekor, bemutatkozott-e a cég
képviselője, kezet fogott-e vele stb. A kérdőívekre adott tesztelői válaszok közti különbségek jól mutatják, hogy van-e
eltérés a munkáltató roma, illetve nem roma jelentkezővel szembeni hozzáállása, magatartása között. A tesztelési
kérdőív kitöltése minden esetben kötelező, hiszen előfordulhat, hogy bírósági eljárás esetén a tesztelt ügyben akár
egy év is eltelik, mire a tesztelő tanúvallomást tesz.
A tesztelési kérdőív arra is jó eszköz, hogy a tesztelő szubjektív benyomásai mellett a konkrét tények is rögzítésre
kerüljenek, illetve a tesztelő számára is elkülönüljenek. A tesztelési kérdőívet mindig kitöltetjük az eredeti panaszossal is! A tesztelési eredmények feldolgozása során nemcsak a „kisebbségi” és „többségi” tesztelő kérdőívre adott
válaszait hasonlítjuk össze egymással, hanem a panaszos által kitöltött kérdőívet is a tesztelőkével.
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A tesztelők kiküldési sorrendje
A tesztelési koreográfia felállítása során az egyik legfontosabb szempont annak eldöntése, hogy a tesztelők milyen
sorrendben kövessék egymást, esetleg szükség van-e arra, hogy a „kisebbségi” és a „többségi” tesztelő látó-, illetve
hallótávolságra legyen egymástól.
Munkaügyi tesztelés során a legfontosabb szabály az, hogy mindig a roma tesztelő menjen először a személyes
találkozóra, hiszen csak így ellenőrizhető, hogy valós-e a munkáltató azon esetleges – egyébként leggyakrabban
alkalmazott – elutasító indoka, hogy az állás már betelt. Amennyiben a kisebbségi csoporthoz tartozó tesztelőnket
ezzel a kifogással elküldik, majd egy fél-egy órán belül a másik tesztelőt fogadják, és részére az állást felkínálják, megállapíthatjuk, hogy a hátrányos megkülönböztetés alapos gyanúja fennáll.
Ezzel szemben egy vendéglátó-ipari diszkrimináció feltárása során a tesztelési helyzetet úgy kell kialakítani, hogy
a kisebbségi csoportba nem tartozó „többségi” tesztelő lehetőleg szem- és fültanúja legyen annak, hogyan viselkednek a bejáratnál a kisebbségi tesztelőkkel (beengedik-e őket), illetve bent a vizsgált szórakozóhelyen, étteremben (kiszolgálják-e őket). Amennyiben a kisebbségi tesztelők belépését megtagadják, a „többségi” tesztelő ebben az
esetben is bemegy a szórakozóhelyre, és ott szétnéz, benyomásokat szerez.
Természetesen a koreográfia kialakítása során az irányadó minden esetben az, hogy mi a beérkezett panasz, amelyet ki szeretnénk vizsgálni.

Megfigyelési szempontok a tesztelés során
●● A tesztelt intézmény (munkahely, vendéglátó-ipari egység stb.) paraméterei (címe, hogyan néz ki, hány helyiségből áll, mi hol helyezkedik el, nyitva tartás, biztonsági őrök száma stb.);
●● az intézményhez tartozó valamennyi személy neve, státusa vagy beosztása, külseje, megbecsült életkora, akivel
a tesztelő a tesztelés során találkozott, illetve akivel kapcsolatba került;
●● fenti személyeknek a tesztelővel szemben tanúsított magatartása (kedves/elutasító, udvarias/durva, előre köszönt/
nem köszönt, hellyel, kávéval kínálta/nem kínálta, magázta/tegezte, mosolygott/nem mosolygott stb.);
●● a tesztelés tárgyával (van-e felvétel a munkahelyen, van-e beengedés egy szórakozóhelyen stb.) kapcsolatban ki
mit mondott, milyen információk hangzottak el.

A tesztelőkkel való jogviszony
A tesztelőktől írásos nyilatkozatot kérünk minden esetben ahhoz, hogy különleges személyes adataikat – mint például cigány származásukat, illetve bőrük színét vagy egészségi állapotukat, szexuális orientációjukat – a szervezet vagy
hatóság kezelje, harmadik személynek (bíróságnak, hatóságnak) továbbadja. Minden tesztelés előtt a tesztelőkkel
megbízási szerződést kötünk, amelyben rögzítjük a tesztelő feladatát, a tesztelés helyszínét, a tesztelő tanúskodási
kötelezettségét, illetve a tesztelésért járó megbízási díj összegét. Vállaljuk benne továbbá, hogy amennyiben a tesztelésből adódóan a tesztelőt bármilyen hátrány, sérelem érné, részére teljes körű jogi védelmet, képviseletet biztosítunk. A tesztelőnek titoktartási kötelezettséget kell fogadnia minden, a tesztelésre, illetve az adott ügyre vonatkozó
információval kapcsolatban.
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Figyelmeztetések a teszteléssel kapcsolatban
A tesztelés alkalmazása meglehetősen költséges, és rendkívüli körültekintést, óvatosságot, és szervezést igényel.
Soha nem tesztelünk olyan helyen, ahol tudomásunk van arról, hogy előfordult már fizikai bántalmazás is. Nem
küldünk ki például tesztelőt olyan szórakozóhelyre, ahol a bejáratnál szolgálatot teljesítő biztonsági őrök bántalmaztak már romákat azért, mert azok mindenáron be akartak jutni a szórakozóhelyre.
Csak olyan tesztelővel dolgozunk, aki biztosítani tudja, hogy érzelemmentesen, elfogulatlanul viselkedik a tesztelés során, és betartja az instrukcióinkat. Amennyiben tesztelési adatbázisunkba új személyt felveszünk, meggyőződünk róla, hogy személyisége alkalmassá teszi a feladat elvégzésére.
Nem tesztelünk olyan személlyel, akinek korábban már volt konfliktusa a vizsgált szórakozóhelyen vagy munkahelyen.
Szükség esetén a tesztelésbe bevonhatjuk a területileg illetékes fogyasztóvédelmi vagy munkaügyi felügyelőséget, illetve az Egyenlő Bánásmód Hatóságot, amely a tesztelésről és annak eredményéről jegyzőkönyvet készíthet.

A tesztelők mentálhigiénéje
A tesztelés során mindkét típusú tesztelőt érzelmileg mélyen érintheti a folyamat. Különösen figyelnünk kell a „kisebbségi” tesztelőre, hiszen amennyiben a tesztelés „sikeres”, azaz a „kisebbségi” tesztelőt diszkriminálták, ő ugyanúgy átéli az eljárás megalázó, emberi méltóságot sértő voltát, mint a valódi panaszos. A tesztelési koordinátornak
minden esetben meg kell teremtenie a lehetőségét annak, hogy a tesztelést, illetve a kérdőívek kitöltését követően
a tesztelők átbeszélhessék, „kibeszélhessék” magukból a velük történteket. A tesztelést követően a tesztelők visszatérnek a koordinátorhoz, és ott, az ő jelenlétében kerül sor a kérdőívek kitöltésére, az események megbeszélésére.
A koordinátor felelőssége a tesztelő figyelmét felhívni arra, hogy ami a tesztelés során vele történni fog, az érzelmileg
hathat rá is. Amikor valakit felveszünk a tesztelői névsorba, meg kell győződnünk róla, hogy elég „stabil” személyiség-e ahhoz, hogy a rábízott feladatot ellássa majd. Természetesen a tesztelőnek is kell rendelkeznie annyi önismerettel, hogy felmérje, érzelmi kapacitása mennyit bír el.
Hazánkban a tesztelés gyerekcipőben jár még, a módszer folyamatos átalakuláson, tökéletesítésen megy keresztül, és hiányzik még a rendszer infrastrukturális háttere. Ideális esetben a tesztelést elrendelő szervnek, szervezetnek
rendelkeznie kellene akkora tesztelési adatbázissal, hogy nem mindig ugyanazokat a személyeket kelljen kiküldenie
„akcióba”. Sajnos az elmúlt évek során irodánk is arra kényszerült, hogy ugyanazzal a két-három roma tesztelővel
dolgozzon együtt. Velük tehát megtörténhet, hogy egy fél éven belül háromszor zavarják el őket – esetleg becsmérlő
szavak kíséretében – egy szórakozóhely bejárata elől, miközben több alkalommal közlik velük egy-egy munkahelyen,
hogy számukra nincs felvétel. Ugyanezen alkalmakkor a nem roma tesztelőket beengedik, sőt alkalmaznák is.

A jó tesztelő ismérvei
A tesztelési eljárás során a tesztelést elrendelő szerv, szervezet egyedül a tesztelőkre hagyatkozhat. Az ún. rejtett
diszkriminációs ügyeknél (amelyekben a diszkrimináló fél valamilyen látszólag semleges kifogást hoz fel magatartására) az eljárás végeredményét sokszor szinte kizárólag az fogja meghatározni, hogy mi lett a tesztelés eredménye,
azaz mit mondtak a tesztelők. Mivel a tesztelőkön ekkora felelősség nyugszik, elemi érdekünk olyan személyeket
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alkalmazni, akik minden szempontból alkalmasak a feladat elvégzésére. A tesztelőnek kellő önismerettel kell rendelkeznie, és képesnek kell lennie arra, hogy az indulatait kezelje. Előfordulhat ugyanis, hogy éles helyzetben szidalmazni, becsmérelni fogják. Arra is volt már eset – diszkó tesztelésénél –, hogy a biztonsági őr kezet emelt rájuk. Az
érzelemmentes viselkedésre való képesség mellett szükség lehet még kreativitásra, önálló gondolkodásra, problémamegoldó készségre. Bár a tesztelés során a koordinátor kidolgozza a koreográfiát, amely szerint a tesztelés lezajlik
majd, előfordulhat olyan előre nem látott körülmény, amelyben a tesztelő saját magára kell, hogy hagyatkozzon. A jó
tesztelő tehát az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:
●● képes objektív megfigyelésekre;
●● nincsenek prekoncepciói, vagy képes azokat háttérbe helyezni;
●● megbízható;
●● szavahihető;
●● hosszú távon lehet rá számítani;
●● elfogulatlan;
●● képes a saját érzelmeit háttérbe helyezni a tesztelés során;
●● higgadt, nem provokálható;
●● kellő önismerettel rendelkezik;
●● képes önálló gondolkodásra, döntéshozatalra;
●● kreatív;
●● lehetőleg büntetetlen előéletű.

Szubjektivitás és tesztelés
Mielőtt nekifogunk egy-egy ügyben a tesztelés megtervezésének, érdemes mindig végiggondolni az adott eset
szubjektív vonatkozásait is. Bár tudjuk, hogy a különböző kisebbségekkel szembeni diszkrimináció és az előítéletes
gondolkodás élő napi probléma, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy például egy munkaerő-válogatás során nagyon erős tényező lehet a jelentkező és a felvételiztető között kialakuló egyéni szimpátia. Természetesen a bennünk
élő előítéletek befolyásolják azt is, hogy szimpatikusnak találok-e majd valakit, aki egyébként azzal a tulajdonsággal
is bír, hogy tagja a roma kisebbségnek vagy esetleg fogyatékkal élő. Ugyanakkor az is kihat a döntésünkre, a másikkal
szembeni viselkedésünkre, ha nem tetszik nekünk, ahogy az fel van öltözve, vagy lomposnak találjuk a frizuráját. Az is
lehet, hogy valami idegesít a beszédmodorában, zavar, hogy nem néz beszélgetés közben a szemembe, vagy „kiábrándító” a kézfogása. A tesztelési tapasztalataink is azt mutatják, hogy van olyan eset, amikor a munkáltató az egyik
roma jelentkezővel elutasítóan viselkedik, a másik, ugyancsak cigány származású illetőt viszont szívélyesen fogadja,
és akár alkalmazza is. Természetesen nagyon nehéz meghúzni a határt aközött, hogy egy-egy ügyben azért került
rossz helyzetbe a panaszos vagy a tesztelőnk, mert a kisebbségi csoporthoz tartozik, vagy mert egyszerűen csak nem
volt szimpatikus, elég megnyerő a tesztelt intézmény képviselője számára.
Ugyanígy számításba kell vennünk azt is, hogy a tesztelőink benyomásai, érzései is lehetnek szubjektívek. Lehet,
hogy egyik tesztelőnk úgy érzi, az adott helyen egyértelműen éreztették vele kisebbségi hovatartozását, míg ugyanezen a helyen a másik nem találja kirívónak vagy bántónak a tesztelt intézmény képviselőjének viselkedését.
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Bár a szubjektív tényezőket teljes mértékben kizárni nem lehet, törekedhetünk arra, hogy a vizsgálatunk eredménye minél tisztább legyen. Ennek egyik eszköze a tesztelési kérdőív. Ebben olyan konkrét kérdéseket kell feltennünk,
amelyekre egyértelmű válaszok adhatók (köszöntek-e Önnek belépéskor, kínálták-e hellyel, hány percig várakoztatták stb.). Pontosabb és egyértelműbb eredményeket kaphatunk abban az esetben is, ha a vizsgált intézményt több
alkalommal teszteljük egymás után, illetve több tesztelő párost küldünk ki. Tapasztalatunk az, hogy egy tesztelés
eredménye az esetek nagy részében még nem ad pontos eredményt.

Telefonos tesztelés
Előfordul, hogy a panaszos azzal keres meg minket, hogy saját maga tesztelt egy munkahelyet. Előre közölte ugyanis
a telefonba a munkáltató képviselőjének, hogy ő egyébként roma származású. A telefon másik végén ülő erre úgy
reagált, hogy akkor inkább mégse jöjjön el az interjúra. A panaszos számára nyilvánvaló volt tehát, hogy származása
miatt diszkriminálták. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a telefonos tesztelés félrevezető lehet. Egy-egy ilyen
esetben lefolytatott személyes tesztelés hozott olyan eredményt, hogy míg telefonba a munkáltató képviselője azt
mondta a kisebbségi mivoltát felfedő jelentkezőnek, hogy ne is jöjjön be, egy személyes találkozás esetén ugyanehhez a kisebbségi csoporthoz tartozó személyt szívélyesen fogadott, és még alkalmazta is volna. Úgy tűnik, előfordulhat, hogy a jó benyomás és a személyes találkozás képes legyőzni a bennünk élő előítéletet. A telefonos tesztelést
tehát a legritkább esetben használjuk, és akkor is számolunk azzal, hogy annak eredménye nem biztosan pontos. Abban az esetben, ha a panaszos a már leírtak alapján úgy került kedvezőtlen helyzetbe, hogy előre közölte kisebbségi
csoporthoz való tartozását, és emiatt már be sem hívták, megpróbálkozunk mi is telefonon tesztelni. Olyan esetben
azonban, amikor a panaszos végigjárta a munkára való jelentkezés útját, elment a személyes meghallgatásra, nem
elégedhetünk meg annyival, hogy két tesztelővel pusztán csak felhívatjuk a céget.
Irodánk minden esetben azt tanácsolja ügyfeleinek, hogy álláshirdetésre való jelentkezéskor ne mondják előre
a telefonban, hogy ők valamely kisebbségi csoport tagjai. Ez nem szerencsés sem a tényállás tisztázása, sem a későbbi esetleges eljárás szempontjából.
Az előbbiek látszólag ellentmondásban vannak azzal az esettel, amikor minden épp fordítva történik: a kisebbségi
jelentkező nem mond semmit a telefonban, ekkor még minden rendben van, majd a személyes találkozáskor, ahogy
meglátják, elutasítóvá változik a hangnem. Ez azonban csak azt mutatja álláspontunk szerint, mennyire változatos és
előre nem kiszámítható, milyen reakciót vált ki valakiből, ha „mássággal találkozik”. Épp ezért fontos, hogy minden
diszkriminációgyanús esetet járjunk körbe minden oldalról, és ha tesztelés mellett döntünk, végigmegyünk minden
lépésen.

Konkrét lépések munkaügyi diszkrimináció esetén
●● Részletesen kikérdezzük a panaszost: mikor, kivel beszélt; milyen feladatra keresnek munkavállalót; milyen végzettséghez, egyéb feltételek meglétéhez köti a munkáltató a jelentkezést; őt milyen indokkal utasították el.
●● Beszerezzük az újságot, ahol az állást meghirdették, mert a koreográfia kidolgozásához célszerű ismernünk a hirdetés pontos szövegét.
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●● Felhívjuk a hirdetésben megadott telefonszámot név nélkül, hogy megtudjuk, aktuális-e még a hirdetés. Kizárja
a tesztelést, ha a panaszos nem időben, hanem akkor jelentkezik nálunk, amikor a hirdetés már nem aktuális, és az
állást valóban betöltötték.
●● Kiválasztjuk a megfelelő tesztelőket, majd felállítjuk a tesztelési koreográfiát.
●● A tesztelőket kioktatjuk minden szükséges információról, majd a tesztelést követően kiértékeljük a tesztelési kérdőíveket.
●● Munkaügyi diszkrimináció tesztelése esetén szükségessé válhat a tesztelés utóéletének nyomon követése. Elképzelhető ugyanis, hogy a cég mindkét tesztelőt azzal küldte el, hogy majd később fognak jelentkezni a válasszal,
hogy az illetőt kívánják-e alkalmazni, vagy nem. Ez esetben néhány nap elteltével fel kell hívnia a tesztelőknek
a céget, és rá kell kérdezniük, hogy született-e, és ha igen, milyen döntés a jelentkezésükkel kapcsolatban.
Munkaügyi tesztelésnél a panasz rögzítését követően, lehetőleg azonnal ki kell választanunk a megfelelő tesztelőket, majd fel kell őket készíteni a feladat elvégzésére. Nagyon fontos, hogy a tesztelők lehetőleg minden lényeges,
szembetűnő és a munka elvégzéséhez elengedhetetlen tulajdonságban egyezzenek, így például a nem, életkor, végzettség, nyelvtudás, korábbi gyakorlat vonatkozásában. Amennyiben sor kerül a tesztelésre, a tesztelők a terepre való
kiküldés során azt a konkrét feladatot kapják, hogy keressék meg előbb telefonon, majd személyesen a megjelölt
munkahelyet, és ott mint potenciális munkavállalók viselkedjenek.

Konkrét lépesek vendéglátó-ipari diszkrimináció esetén
●● Részletesen ki kell kérdeznünk a panaszost a következők alapján: a bepanaszolt szórakozóhely neve, címe; melyik
napon, hány órakor járt ott; van-e belépőjegy; van-e biztonsági őr, hányan vannak; mi a beengedés gyakorlata; őt
mire hivatkozva küldték el/nem szolgálták ki; kért-e panaszkönyvet, ha igen, megkapta-e; milyen szolgáltatásokat
kínál a szórakozóhely/étterem (diszkó, zártkörű klubrendezvény, kaszinó stb.); járt-e már korábban a helyen, akkor
beengedték-e; ismer-e valakit az ott dolgozók, üzemeltetők, tulajdonosok közül személyesen; korábban volt-e
bármilyen konfliktusa a szórakozóhelyen/étteremben; a szóban forgó napon fogyasztott-e alkoholt az eset előtt;
milyen ruházatban volt; volt-e a társaságában valaki; érte-e bármilyen atrocitás az intézmény dolgozói, biztonsági
őrei részéről akár szóban, akár fizikailag; a biztonsági őrök egyenruhában voltak-e, volt-e a ruhájukon bármilyen
felirat; tett-e panaszt bármilyen szervnél az eset miatt, annak mi lett az eredménye.
●● Meg kell ismernünk a helyszínt: nyitva tartás, belépőjegy, biztonsági őrök, a bejárat elhelyezkedése, beengedési
gyakorlat.
●● Utána kell járni, történt-e korábban bármilyen incidens a szórakozóhelyen a biztonsági őrök részéről, nem áll-e
fenn a veszélye annak, hogy tesztelőinket akár fizikai inzultus is érheti.
●● Ki kell választani a megfelelő tesztelőt, majd fel kell őt készíteni a feladatra.
●● A koreográfiát mindig az adott eset körülményei döntik el. Figyelembe kell venni a már említett kritériumokat:
hány biztonsági őr van, kell-e belépőjegyet venni, hol helyezkedik el a bejárat stb.
●● A munkaügyi teszteléshez hasonlóan a tesztelést követően ki kell töltetni a tesztelési kérdőíveket, majd azokat ki
kell értékelni.
3.1. Kvalitatív megközelítések – Igazságügyi tesztelés
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A tesztelés mint bizonyíték
A tesztelés bizonyítékként való elfogadása tekintetében a hazai bírói gyakorlat nem egységes. A vonatkozó jogszabály lehetőséget ad arra, hogy az adott ügyben eljáró bíróság a felek által felhozott bizonyítékokat szabadon mérlegelje. A szabad bizonyítás lehetőségével kapcsolatban a Pp.5 azt mondja, hogy bizonyítási eszközök lehetnek különösen a tanúvallomások, a szakértői vélemények, az okiratok és egyéb tárgyi bizonyítékok. Bizonyíték lehet tehát mind
a tesztelő tanúvallomása, mind pedig a kitöltött és a bíróságra benyújtott tesztelési kérdőív. A bíróság a tényállást
továbbá a felek előadásának és a bizonyítási eljárás során felmerült bizonyítékoknak egybevetése alapján állapítja
meg; a bizonyítékokat a maguk összességében értékeli, és meggyőződése szerint bírálja el. Ugyanakkor az adott ügyben a bíróságnak azt kell megállapítania, hogy a perbeli alkalommal, a perbeli jogviszony tekintetében történt-e hátrányos megkülönböztetés. Ez azonban az esetek nagy részében nem esik egybe a teszteléssel. Legtöbbször ugyanis
a felperes azt követően fordul jogvédő irodához, hogy vele vélt vagy valós diszkrimináció történt, és így arra is később
kerül sor, hogy a bepanaszolt munkáltató, szórakozóhely gyakorlata tesztelve legyen. A teszteléssel kapcsolatos jogalkalmazói vélemények jó része szerint önmagából a tesztelésből tehát még nem lehet arra visszakövetkeztetni, hogy
egy korábbi alkalommal is a felperessel ugyanaz történt, mint később a tesztelőkkel, hiszen két különálló, időben is
egymástól eltérő jogviszonyról van szó. Ugyanakkor a tesztelők és a felperes egybehangzó tanúvallomásai gyengíthetik az alperes szavahihetőségét, aki általában arra szokott hivatkozni, hogy ő soha életében még nem diszkriminált,
az ő szórakozóhelyére rendszeresen járnak roma kisebbséghez tartozó vendégek, esetleg munkáltatóként alkalmaz
cigány származású munkavállalót. A tesztelés alátámaszthatja azt is, hogy erős a gyanú a diszkriminatív gyakorlat
folytatására. Hiszen ha két alkalommal – a perbeli napon és a tesztelés alkalmával – is ugyanaz történt, feltételezhető,
hogy az alperes vagy az eljárás alá vont nem tartja meg az egyenlő bánásmód követelményét.
A NEKI tapasztalata a fenti dilemmák mellett mégis az, hogy amennyiben sikerül egy ügyben úgy eljárást kezdeményezni, hogy korábban volt egy a diszkriminatív gyakorlatot alátámasztó tesztelés, nagyobb eséllyel indul a felperes vagy kérelmező. Számos olyan hazai bírósági döntés született már, amely ítéletének indokolásában úgy hivatkozik
a tesztelésre, mint a diszkriminatív gyakorlatot alátámasztó bizonyítékra.

A tesztelés kritikája
A módszerrel szemben leggyakrabban megfogalmazott kritika, hogy az nem más, mint fizetett provokáció. Hiszen mi
is történik egy ilyen eljárás során: a jogvédő szervezetet felkeresi valaki azzal, hogy őt hátrányosan megkülönböztették, indítsunk pert, kérjünk kártérítést. A szervezet megfizet legalább két embert azért, hogy a bepanaszolt helyre elmenjen, és „leleplezze”, mi is folyik ott. A szervezet fizetett kémei az „objektumba” behatolnak, információt gyűjtenek
„álruhában”, majd visszatérnek. Írnak együtt „valami papírt” – senki nem ellenőrzi, hogy a valóságot vagy egy fikciót
–, majd „irány a bíróság”, ahol a tesztelést elrendelő és koordináló szervezet képviseli majd a felperest. A bizonyítási
eljárás során a tesztelők személyében aztán hozzuk magunkkal a „fizetett tanúkat”.
A fentiekre megnyugtató választ adni nehéz. Az természetes, hogy egy-egy ügyben az eljárás alá vont személy
úgy védekezik, ahogy tud, ebbe belefér az is, hogy a mi módszerünket provokációnak nevezi. Az már más kérdés,
5

A polgári perrendtartásról szóló törvény.
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meg tudjuk-e győzni majd az eljárást vezető bírót arról, hogy a tesztelők objektív tanúként tesznek vallomást. Segítségünkre lehet az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárásával kapcsolatos kormányrendelet. Ez a tesztelés módszerét
mint diszkriminációt feltáró eszközt definiálja. Ugyanakkor valószínű, hogy a bíróság másként tekint egy olyan tesztelésre, amit a hatóság folytat le hivatalosan, mint amit egy civil szervezet.
Hivatkozhatunk korábbi jogesetekre is, azaz olyan, már jogerős ítéletekre, amelyekben a bíróság elfogadta a módszert, illetve annak eredményét a diszkrimináció bizonyítására. Végezetül, rajtunk is áll, hogy tudunk-e hitelesek maradni, illetve olyan tesztelőket alkalmaztunk-e, akik meg tudják majd győzni a bíróságot arról, hogy céljuk kizárólag
a tények rögzítése, és nem egy ilyen vagy olyan eredmény mindenáron való kiprovokálása volt.

Függelék: A tesztelés dokumentumai6
F1. függelék: Kérdőívminták
Kérdőívminta etnikai alapú munkaügyi teszteléshez
1. A tesztelő neve:
2. A tesztelő
 nemzetisége, etnikai hovatartozása:
 életkora:
 neme:
 bőre színe:
 egyéb megkülönböztető jegyek:
3. Vizsgált munkáltató
 neve:
 székhelye:
4. A tesztelő iskolai végzettsége:
5. Milyen munkakör betöltésére kerestek munkaerőt:
6. Milyen formában, hol volt meghirdetve az állás:

6

Forrás: www.neki.hu/kiadvanyok/teszteles/mellekletek.htm
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Telefonbeszélgetés
A telefonbeszélgetés időpontja, helyszíne, a telefonszám, amelyről a beszélgetést lebonyolították:
Milyen tájékoztatást adott a munkáltató képviselője a munkáról?
Miről érdeklődött a munkáltató képviselője (végzettség, nyelvtudás, számítógépes ismeretek, előző munkahely, származás stb.)?
Mit válaszolt a feltett kérdésekre a tesztelő (végzettség, nyelvtudás, számítógépes ismeretek, előző munkahely, származás stb.)?
Bemutatkozott-e az a személy, akivel beszélt, esetleg elmondta-e a beosztását?
Mondta-e, hogy most nincs felvétel, de később érdeklődjön?
Megbeszéltek-e személyes találkozóra időpontot (hol, mikor)?
Személyes találkozó
1. A személyes találkozó hol zajlott (pontos cím, épületen belül iroda, tárgyaló stb.)?
2. Mikor került sor a személyes találkozóra?
3. Az interjút készítő személy neve és beosztása, esetleg telefonszáma:
4. A vizsgált munkáltató képviselője:

bemutatkozott:
kezet fogott:
hellyel kínálta:
kávéval kínálta:
tegezte:

igen
igen
igen
igen
igen

nem
nem
nem
nem
nem

5. A beszélgetés alatt miről érdeklődött a munkáltató képviselője (név, családi állapot, állandó lakcím, végzettség,
korábbi munkahely, szakmai gyakorlat, korábbi munkabér, nyelvtudás, szakmai gyakorlat, hobbi stb.)?
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6. Mit válaszolt Ön a feltett kérdésekre (név, családi állapot, állandó lakcím, végzettség, korábbi munkahely, szakmai
gyakorlat, korábbi munkabér, nyelvtudás, szakmai gyakorlat, hobbi stb.)?
7. Kellett-e várni az interjúra, ha igen, mennyit és hol, milyen körülmények között?
8. Hányan várakoztak még magán kívül?
9. Hány percig tartott kb. az interjú?
10. Kértek-e öntől hivatalos iratokat (bizonyítvány, erkölcsi bizonyítvány, adó- vagy tb-igazolás stb.)?
11. Mondta-e a munkáltató képviselője, hogy
 van felvétel;
 nincs felvétel;
 később lesz felvétel (ha igen, mikor?);
 most nincs felvétel, de ha leadja adatait, majd értesítik, ha lesz felvétel;
 most nincs felvétel, később érdeklődjön telefonon, hátha lesz.
12. Mondott-e valamit az Ön etnikai hovatartozásáról a munkáltatója, ha igen, mit?
13. Említette-e a munkáltató képviselője a munkabért, ha igen, mennyit mondott?
14. Kitöltött-e kérdőívet, ha igen, az mire vonatkozott?
A beszélgetés utóélete
1. A személyes találkozó után:
 telefonon megkeresték;
 Ön kereste meg őket telefonon.
2. Amennyiben Ön kereste meg őket:
 elutasították;
 alkalmazták;
 egyéb:
3. Amennyiben ők keresték meg Önt, akkor miről értesítették?
 alkalmazzák;
3.1. Kvalitatív megközelítések – Igazságügyi tesztelés
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 nem alkalmazzák;
 egyéb:
4. Amennyiben arról tájékoztatták, hogy nem alkalmazzák, milyen indokkal tették ezt?
 betelt a létszám;
 nem megfelelő a szaktudása;
 nyelvismeret, szakmai gyakorlat hiánya;
 egyéb:
Dátum: . ........................................................................
. ................................................................................
Aláírás

Kérdőívminta etnikai alapú vendéglátó-ipari teszteléshez
1. A tesztelő neve:
2. A tesztelő
 nemzetisége, etnikai hovatartozása:
 életkora:
 neme:
 bőre színe:
 egyéb megkülönböztető jegyek:
3. Vizsgált vendéglátó-ipari egység
 neve:
 székhelye:
 típusa:    diszkó   étterem   presszó   kávéház   egyéb:
4. A vizsgálat időpontja:
5. A bejáratnál köszönt-e Önnek az a személy, aki az ajtónál állt, vagy aki bent dolgozott és észlelte az Ön belépését?
 Ön előtt
 Ön után
 Önnel együtt
 nem köszönt
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6. Ön köszönt-e a bejáratnál álló személynek?
 Igen
 Nem
7. Beengedték-e a bejáratnál?
 Igen
 Nem
8. Amennyiben nem engedték be, mondtak-e valamilyen indokot arra, hogy miért nem mehet be?
 Igen
 Nem
9. Ha mondtak valamit, akkor mi volt ez az indok?
10. Ki volt az, aki feltartóztatta? Adjon róla személyleírást is!
11. Mit tett Ön azután, hogy nem engedték be?
 Elment szó nélkül
 Próbált tenni valami:
elkérte a panaszkönyvet
kérlelte a biztonsági őrt
kihívatta a főnököt
egyéb:
12. Mialatt Önt esetleg feltartóztatták a bejáratnál, látta-e, hogy közben mások bemennek?
 Igen
 Nem
13. Tettek-e valamilyen megjegyzést az Ön bőre színére, etnikai hovatartozására stb.? Ha igen, mi volt az?
14. Bántó volt-e ez a megjegyzés?
15. Ön reagált-e erre, ha igen, hogyan?
16. Amennyiben bejutott, mennyit kellett kb. várnia a kiszolgálásra?
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17. Ön szerint a várakozási idő aránytalanul sok volt-e a vendéglátó-ipari egység vendégforgalmához, személyzeti
létszámához képest?
18. Hány fő pincér szolgált ki aznap este?
19. Kb. mennyi vendég volt Önön kívül a szórakozóhelyen?
20. Látott-e roma származású vendégeket a szórakozóhelyen?
21. A fent feltett kérdéseken túl volt-e bármilyen gondja a kiszolgálással, hangnemmel, bármi egyéb mással kapcsolatban? Ha igen, mi volt az?
22. Abban az esetben, ha volt valamilyen problémája, kérte-e a panaszkönyvet?
 Igen
 Nem
23. Ha igen, mi volt erre a reakció?
 Odaadták szó nélkül
 Nem akarták odaadni
 Egyéb
24. Tettek-e ezzel a kéréssel kapcsolatban bármilyen megjegyzést? Ha igen, mi volt az?
25. Távozásakor tettek-e bármilyen megjegyzést Önnel kapcsolatban? Ha igen, mi volt az?
26. Egyéb események, megfigyelések, észrevételek a teszteléssel kapcsolatban:
Dátum: . .........................................................................
. ................................................................................
Aláírás
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F2. függelék: Minta megbízási szerződésre és belegyező nyilatkozatra
Eseti megbízási szerződés munkaviszonyon kívüli munkavégzésre
Létrejött egyrészről
szervezet neve:
címe:
képviselője:
mint megbízó – továbbiakban: Megbízó –, másrészről
tesztelő neve:
címe:
adószáma:
mint megbízott – továbbiakban: Megbízott – között az alábbi feltételekkel:
1. Megbízó főállású munkaidőn kívül történő munka elvégzésével bízza meg Megbízottat. Megbízott a megbízást
elfogadja, melynek alapján az alábbiakban részletezett munka elvégzését és egyéb kötelezettségeket vállalja.
2. Megbízott tesztelést végez a ...................................................... címen található intézményben (munkahely, vendéglátó-ipari egység stb.). Megbízott a tesztelésben mint roma/nem roma tesztelő vesz részt.
3. Megbízott vállalja, hogy mint potenciális munkavállaló/vendég megy el a fenti munkahelyre/szórakozóhelyre, ott
mint munkát kereső személy/potenciális vendég viselkedik. Tapasztalatait, megfigyeléseit, a tesztet követő egy
órán belül a Megbízó által szerkesztett kérdőív alapján leírja. Megbízott vállalja, hogy a Megbízó további, a munkáltatóra/vendéglősre vonatkozó konkrét kéréseinek eleget tesz, valamint a tesztre vonatkozó és a kérdőíven
feltett további kérdéseire is válaszol.
4. Megbízott az objektív tesztelés érdekében vállalja, hogy a tesztelésre átlagos utcai viseletben jelenik meg, a tesztelés során érzelemmentes viselkedést tanúsít, a kérdőívre a valóságnak megfelelő válaszokat ír, a Megbízó kérdéseire legjobb képességei szerint válaszol.
5. Megbízott szükség szerint konzultál Megbízóval, illetve a megbízatásával kapcsolatban felmerülő kérdésekről
haladéktalanul tájékoztatja, az esetlegesen megteendő lépésekről Megbízó véleményét kikéri.
6. Megbízó vállalja, hogy a Megbízottnak a teszteléssel összefüggésben felmerült valamennyi költségét (utazás,
szállás, étkezés, belépőjegy) megtéríti.
7. Amennyiben a megbízatás teljesítése Megbízott érdekkörébe esően hiúsul meg, részére megbízási díj nem jár.
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8. Megbízott vállalja, hogy amennyiben bírósági eljárásra kerül sor, a tesztelést követően az általa tesztelt diszkriminációval kapcsolatban, úgy az eljárásban a bíróság idézésére tanúként részt vesz, és tapasztalatait az igazságnak
megfelelően mondja el.
9. Megbízó vállalja, hogy amennyiben bírósági eljárásra kerül sor, a tesztelő tanúskodásához szükséges költségeket
(utazás és előre nem látható, a tanúskodáshoz elengedhetetlen és közvetlenül kapcsolódó költség) a tesztelő kérésére neki az utazás előtt egy nappal megelőlegezi, amelyről Megbízott egy elismervényt és utólag a számlákat
átadja.
10. Megbízó vállalja, hogy a tesztelőt a tesztelésen túl, de azzal kapcsolatban olyan helyzetbe nem hoz, amelyben
emberi méltósága csorbul, vagy személyes biztonsága veszélybe kerül. Amennyiben ilyen helyzet a teszteléssel
közvetlen kapcsolatban előáll, úgy kérésére számára jogi védelmet biztosít. Ez a jogi védelem csak a teszteléssel
kapcsolatba hozható eseményekre terjed ki.
11. Megbízott vállalja, hogy a tesztelésről harmadik személynek nem beszél, és minden tőle telhetőt megtesz, hogy
a módszer és az esemény a jogi eljárás megkezdésig titokban maradjon, kivéve, ha nyilatkozásra a Megbízó külön
engedélyt ad. Megbízott a jogi eljárás után is csak a Megbízó hozzájárulásával nyilatkozik az eseményről.
12. Megbízó vállalja, hogy a tesztelő személyéről harmadik személynek nem beszél, kivéve az elszámoltató által titkosan kezelt projektelszámolást, valamint a teszteléssel kapcsolatos jogi eljárást. Egyebekben Megbízót az ügyvédi titoktartás köti.
13. Megbízási díj: a napi kiszállás fejében a munka elvégzését követően Megbízó bruttó ………. forintot utal át
a Megbízott által megjelölt számlára vagy postacímre. Megbízó vállalja, hogy amennyiben tanúskodásra kerül
sor, úgy Megbízottnak kiesett jövedelme fejében minden érintett napért bruttó …………. forint napidíjat fizet.
14. Megbízott köteles a Megbízó képviselője által közölt konkrét eseti utasításokat figyelembe venni, és azt esetlegesen korrigálni.
Alulírott szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Dátum:
Aláírások
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Beleegyező nyilatkozat mintája a tesztelők személyes adatainak kezeléséhez
Nyilatkozat
Alulírott
név:
cím:
ezúton hozzájárulok, hogy a Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda potenciális tesztelőként
minden, így a különleges személyes adataimat is nyilvántartásba vegye, és kezelje.
Dátum:
Aláírás

3.1. Kvalitatív megközelítések – Igazságügyi tesztelés

77

A diszkrimináció kutatásának egyéb kvalitatív módszerei1
A diszkrimináció kvalitatív kutatása arra alkalmas, hogy életszerű, meggyőző, figyelemfelhívó információkat nyújtson
az olvasó számára a diszkrimináció típusairól, mechanizmusairól, hatásairól.
A lehetséges kvalitatív eljárások közül talán a legmélyebbre fúr az oknyomozó riport, amikor hosszú időre magára
ölti a diszkrimináció potenciális áldozatainak kinézetét, és a szó szoros értelmében „saját bőrén” tapasztalja meg
a diszkrimináció mechanizmusait.
A klasszikus példa Günter Wallraff oknyomozó riporter életműve, aki sok alkalommal hosszú időre élte a potenciális áldozat életét (1. kép).2

1. kép: Wallraff és leghíresebb jelmezei
A török vendégmunkásként (2. kép) eltöltött hónapok alatt szerzett tapasztalatok alapján született könyv magyar
nyelvű szövegeiből látható, hogy ez a technika valóban „mélyre hatol”, mivel a szerző résztvevő megfigyelőként tanulmányozza a diszkrimináció előfordulását a legkülönfélébb helyzetekben.

1
2
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Összeállította: Sik Endre és Simonovits Bori.
A legújabb álöltözet felöltéséről Youtube-beszámoló is megtekinthető: www.youtube.com/watch?v=ZFfPXqH00Kw

2. kép: Wallraff, a török vendégmunkás
Nem elhanyagolható tudásra tehetünk szert a diszkrimináció „működéséről” Wallraffnak a szociográfia módszerével hosszabb ideig, résztvevő megfigyelés segítségével végzett terepmunkája alapján (F1. függelék).
A német munkáltatók törökökkel szembeni eltérő bánásmódját a szerző egy szemléletes példával támasztja alá:
„Védősisakot nekünk kellett vennünk, vagy ha az embernek szerencséje van, talál egy erősen sérült, eldobott sisakot.
A német kollégák fejét védelemre érdemesebbnek és értékesebbnek tartják, mint a külföldiekét. Zentel előmunkás
két ízben is letépte a fejemről a sisakomat, hogy odaadja német kollégáknak, akik elfelejtették magukkal hozni
a sajátjukat.” (Wallraff, 1986)
Wallraff legutóbbi tényfeltáró munkája egy nemzetközi csomagküldő-szolgálatnál (GLS) dolgozók kiszolgáltatottságát és embertelen munkakörülményeit tárja fel.
„A hollandiai központú, Európa számos országában tevékenykedő társaság (…) futárjai Németországban rendszerint napi 14-16 órát robotolnak. A munkát hajnali 5 órakor kezdik, naponta több tonnányi küldeményt mozgatnak meg puszta kézzel, órabérre átszámított fizetésük pedig alig 3 euró, ami nagyságrendekkel elmarad a Néme
tországban szokásos 8 euró körüli legalacsonyabb óránként bértől” (idézi Index, 2012)
A lehetséges eljárások közül talán a legmélyebb és legalaposabb képet adják a diszkrimináció működési mechanizmusairól ezek az oknyomozó riportok, melyek keretében az újságíró vagy valamilyen ügy aktivistája hosszú időre
magára ölti a diszkrimináció potenciális áldozatainak kinézetét, s a szó szoros értelmében „saját bőrén” tapasztalja
meg a diszkrimináció mechanizmusait.
Az oknyomozó újságírás célja felhívni a közvélemény figyelmét a munkaerőpiacon megnyilvánuló hátrányos megkülönböztetésre, embertelen körülményekre, a megalázóan alacsony bérekre és a szakszervezetek hiányára. A műfajt
3.1. Kvalitatív megközelítések – A diszkrimináció kutatásának egyéb kvalitatív módszerei

79

az érintett munkáltatók érthető módon számos kritikával illetik: véleményük szerint az oknyomozó újságíró módszerével üzleti titkot sért meg, és beleavatkozik a munkáltató hatáskörébe. A bíróság végül nem ítélte el Wallraffot
a véleménynyilvánítás szabadságára és a közérdekre való hivatkozással. 3
A szociográfiai esettanulmányokként funkcionáló megfigyelésekre magyar példák is vannak. A Magyarország felfedezése sorozat számos kötetében találhatunk a cigányok, a nők, a szegények elleni társadalmi megkülönböztetés
kiváló illusztrációival. Az alábbiakban az 1980–90-es évek Magyarországán cigányokkal és zsidókkal szemben előforduló diszkriminációs esetekről és negatív sztereotípiákról olvashatunk szemelvényeket (F2. függelék).
„Gyakran előfordult, hogy a tanács vagy az IKV karhatalmi kiköltöztetést kezdeményezett még a szabályosan kiutalt lakásokból is, ha megfelelő számú aláírás igazolta az illető cigánycsalád jogcím nélküliségét, nem rendeltetésszerű lakáshasználatát, a szocialista együttélést zavaró életstílusát.” (Diósi 1990: 103)
„A sógornői. Egyik se fejezte be az általános iskolát. Se elhelyezkedésre, se továbbtanulásra semmi esélyük. Cigány
nőket sehova sem vesznek fel, még dajkának se a cigány óvodába.” (Diósi 1990: 156)
„Lina egyszer a rendőröket is megszólította Pesten. Vonatra várt a Nyugati pályaudvaron, és egy órán keresztül
figyelte az ott igazoltató rendőröket. Miután meggyőződött róla, hogy még véletlenül se igazoltatnak mást, mint
cigányt, odalépett hozzájuk. Már ne haragudjanak, ha megkérdezem, de maguk miért csak az én fajtámat igazoltatják?” (Diósi 1990: 160)
Az esélyegyenlőség és a diszkrimináció témája gyakran jelenik meg az elektronikus és az írott sajtóban is. A Strucc4
című esélyegyenlőségi televíziós magazin 2004 őszétől 2005 elejéig – hosszabb-rövidebb szünetekkel – foglalkozott
a diszkrimináció különböző csoportjait érintő esélyegyenlőtlenség problémáival. Rendszeresen tudósított a romákat,
homoszexuálisokat, fogyatékkal élőket sújtó esélyegyenlőtlenségről, az akadálymentesítés hiányosságairól, valamint
olyan hazai pozitív gyakorlatokról, mint a gyengén látók részére készült tapintható kiállítás vagy a nehezen kezelhető
gyermekek számára létrehozott speciális iskolák. A műsorban gyakran alkalmazták a tesztelés módszerét is, amelyek
során valós helyzeteket mutattak be és ismételtek meg, illetve hoztak létre a diszkrimináció tesztelésre. A Strucc valós
vagy kitalált helyzeteket egyaránt kidolgozott, amelyekkel a diszkrimináció mechanizmusait illusztrálta.
Valós helyzetre példa annak a roma fodrásztanulónak az esete, akit gyakorlatra felvettek ugyan, de elküldték, mert
a tulajdonos szerint a vendégek nem fogadnák szívesen. Ez az eset ihlette meg azt a teszteléssorozatot, melynek során roma és nem roma „vendégek” érkeztek különböző fodrászüzletekbe, és kértek személyesen időpontot vágásraszárításra. A különbség a két lány fogadtatásában döbbenetes volt: míg a hosszú szőke hajú lányt kedvesen fogadták,
és szinte rögtön találtak neki időpontot, a roma lány legtöbbször elutasításra talált, és különböző „kibúvókkal” („be
vagyok táblázva”, „nézzen be később” stb.) küldték őt el. Egy másik valós eset Alexandra története: a roma származású
3
4

Forrás: Günter Wallraff Wikipédia oldala: http://en.wikipedia.org/wiki/Wallraff
http://tv2.hu/strucc?m=search&channel_id=56&orderby=addate
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lány modell szeretett volna lenni, és a Strucctól kért segítséget; az ő esetében viszonylag pozitív eredményről számolt
be a műsor: három ügynökséget jártak végig rejtett kamerával, sehol sem voltak elutasítóak vele szemben, viszont
visszahívást az adás idejéig sehonnan sem kapott.
Szimulált tesztekre példaként egy roma egyetemista lány albérletkeresésének végigkísérését említhetjük, illetve
az ún. „szolidaritástesztet”. Roma és nem roma középkorú hölgy kért segítséget mobiltelefon-használatra egy forgalmas aluljáróban, a Keleti pályaudvaron; az eredmény: húsz esetből háromszor segítettek a nem roma és egyszer sem
a roma hölgynek.
Ezek a tesztek természetesen nem hasonlíthatók a társadalomtudományi céllal végzett tesztekhez, amennyiben
a tesztekből a kontrollcsoport sokszor hiányzik (albérletkeresés); a tesztszemély és a kontrollszemély megjelenése,
beszédstílusa lényegesen eltérő; emellett a szituációk és a helyszínek szerencsétlen megválasztása is gyakran előfordul. Ettől függetlenül a széles körű nézettség miatt az ilyen diszkriminációs helyzetek bemutatása hatással lehetnek
a lakosság diszkriminációval kapcsolatos viselkedésére, nézeteire.
Hasonló módon hat a diszkriminációval kapcsolatos ismeretek és nézetek alakulására az online és offline médiában megjelenő diszkriminációs tudósítás is. A NEKI és az EBH precedensértékű pereiről a napilapokban,5 továbbá
a Magyar Narancsban számos publicisztika és riport jelent meg e témában, az utóbbi években (néhány példát az F3.
függelékben elemzünk).
Kutatások részeként is szerezhetünk kvalitatív információt a diszkrimináció típusairól és működéséről. A rendőrségi igazoltatási tapasztalatokat vizsgáló kutatássorozat lakossággal és rendőrökkel készített félig strukturált interjúi
lehetőséget teremtettek arra, hogy a rendőrségi igazoltatásokkal kapcsolatosan az igazoltatások során előforduló
diszkrimináció jelenségét az elkövetők és az áldozatok szempontjából is alaposan megismerhessük. Az összesen 80
rendőr- és 20 lakossági interjút Budapesten, Miskolcon és Pécsen készítettük6 2005. október és november folyamán.
Az F4. függelékben a rendőrökkel folytatott interjúk eredményeit tekintjük át.
Egy másik kvalitatív megoldás a fókuszcsoportos beszélgetéseken alapuló kutatás. Erre példa a Seed Alapítvány
kutatása a munkaerő-piaci diszkrimináció megismerése céljából.7 A fókuszcsoportokban összesen 48-an vettek részt,
zömmel HR-specialisták, vállalkozók, közszférabeli vezetők és egyetemisták (F5. függelék). Fókuszcsoportos beszélgetést természetesen nem csupán a potenciális elkövetők, de a potenciális áldozatok körében is szoktak végezni.
A rendőrségi igazoltatásokkal foglalkozó kutatás során három roma és három nem roma csoportban is megerősítették azt, hogy míg a romák többségét gyalogosan, addig a nem romákat jellemzően autósként igazoltatták. Mindhárom roma fókuszcsoportban egyöntetű volt az a vélemény, miszerint a rendőrök etnikai alapon és gyakrabban
igazoltatnak férfiakat, mint nőket. A roma résztvevők panaszkodtak az eljáró rendőrök udvariatlan modorára, és kifo5

Lásd például: Kiss Melinda Katalin: Nem baj, ha roma vagyok? A munkahelyi diszkriminációt alig lehet bizonyítani. Népszabadság, Állástrend, 2005. április 19.; Antidiszkriminációs jelzőrendszer. Népszabadság, 2006. január 7. (www.nol.hu/cikk/389852/);
Jászladányi iskolaügy: tiltakozás és per. Népszabadság, 2006. január 18. (www.nol.hu/cikk/391154); Agyagási Edit: Ítélet van, munka nincs. Népszabadság, 2006. május 27.
6
Pap A. L. és Simonovits B. (2007): Látható és mégsem látható előítéletesség a rendőri igazoltatási gyakorlatban – adalékok
a rendészeti jog felülvizsgálatának kérdéséhez. Rendészeti Szemle, 55 (5): 27–56.
7
www.seed.hu/files/docs/EWIV.doc
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gásolták az igazoltatások indiszkrét jellegét is. Véleményük szerint nem ritka a romákkal szembeni rendőri túlkapás,
a fizikai erőszak alkalmazása sem, de megítélésük szerint nem érdemes feljelenteni a rendőrt, mert bizonyíték nélkül
nekik senki sem hisz.
A diszkrimináció potenciális áldozataival készített mélyinterjúk módszerének a bemutatására egy olyan kutatásra
támaszkodunk, amiben a szerző, Tardos Katalin roma és nem roma munkautak feltárásával vizsgálja a foglalkozási
diszkrimináció mértékét, megjelenési formáit és okait a Nógrád megyei Szécsény kistérségben (F6. függelék). A kutatás során 20 roma és 20 nem roma foglalkoztatott, illetve nem foglalkoztatott státusú személy munkaútjáról készült
mélyinterjú.

Függelék
F1. függelék: Idézetek Günter Wallraff Legalul című könyvéből8
„Természetesen a török tehetett róla, amikor egy napon elromlott az üzemi riasztóberendezés. Hosszas vizsgálódás
után végül értesítették a bűnügyi rendőrséget, s az is engem gyanúsított. A semmibevevés nyílt ellenségeskedésbe
csapott át. Néhány hét múlva felmondtam.” (Wallraff, 1986: 13.)
„Most nekem is jólesne egy korty sör. Nem kapok semmit, a felszolgáló keresztülnéz rajtam. Magam megyek a söntéshez. De ott sem fogadják el a rendelésemet. A harmadik kísérlet után a csapos rám mordul: – Kotródj innen, de
gyorsan!” (Uo.: 21.)
„Egy török kolléganőmnek különösen nehéz sora van. Mint nőt molesztálják, mint külföldit csúfolják, néha pedig
púpozott hamutartókat vágnak a lába elé. Egyszer nekem is a lábam elé hajít valaki egy hamutartót. Amíg összesöpröm a szilánkokat, hallom, hogy már a következő is földön csörömpöl, aztán még egy, és egy következő is. Nem
látom, ki tette. A helyiségben nevetés.” (Uo.: 35.)
[Egy helybéli munkás:] „»Lassanként észrevehetnétek, hogy semmi keresnivalótok itt.« – Később rajtakapom a vécén, amint egy filctollal a falra firkája: »Halál minden tö…« Amikor kérdőre vonom, kiköp, és távozik anélkül, hogy
befejezné művét.” (Uo.: 47.)
„…a magas rangú pap előkelően, arisztokratikus módon dob ki. Ali itt sem kívánatos személy. Bár abszolút kivételnek számít – úgyszólván nem létezik olyan török, aki át akarna térni a katolikus hitre (s ez nem is csoda, ha figyelembe vesszük, Krisztus szolgái milyen nyílt vagy leplezett ellenségességben és megaláztatásokban részesítik őket) –,
8

  Günter Wallraff: Legalul. Magvető, Budapest, 1986.

82

Elemzések – 3. A diszkrimináció mérésének módszerei

semmi szín alatt nem akarják megtűrni a hivatalos egyházban, ebben a jóllakottan önelégült »keresztényi« közösségben. Elég, ha el kell tűrniük őket iskoláinkban, elővárosainkban, a pályaudvarokon; a templomaink maradjanak
tiszták és törököktől mentesek.” (Uo.: 73.)
„Apám egy katolikus kórházban feküdt vérmérgezéssel. Már lemondtak róla, és három hete egy parányi, úgynevezett elfekvő szobába dugták. Az ápolószemélyzet – apácák lévén – azzal gyötörte katolikus keresztlevéllel rendelkező apámat, hogy súlyos hibát követett el az Úristennel szemben, amiért nem katolikus nőt vett feleségül, és engem,
egyetlen fiát protestánsnak kereszteltetett.” (Uo.: 79.)
„Török barátaim mesélik, hogy az egészségre legártalmasabb munkahelyeken főként törököket foglalkoztatnak. Itt
nem érvényesek az azbesztfeldolgozásra vonatkozó szigorú munkavédelmi előírások.” (Uo.: 98.)
„A németek azt hiszik, hogy rosszakat mondunk felőlük. És néhányan úgy vélik, túl erősek vagyunk, ha törökül beszélünk egymással. Tudni akarják, miről van szó, hogy jobban parancsolgathassanak nekünk…; Németek jelenlé
tében németül kell beszélni, legalábbis ha a németekről folyik a szó; Mi itt Németországban, ha fokhagymát eszünk,
két napig nem megyünk emberek közé, és ugyanezt várjuk el vendégeinkről is.” (Uo.: 108.)
„Néhányan közülünk rosszul lettek, de tovább kellett dolgoznunk gázálarc nélkül, akár bele is dögölhettünk volna.
De őket ez nem érdekli. Őket csak az érdekli, hogy a munka el legyen végezve, semmi már.” (Uo.: 113.)
„Védősisakot nekünk kellett vennünk, vagy ha az embernek szerencséje van, talál egy erősen sérült, eldobott sisakot.
A német kollégák fejét védelemre érdemesebbnek és értékesebbnek tartják, mint a külföldiekét. Zentel előmunkás
két ízben is letépte a fejemről a sisakomat, hogy odaadja német kollégáknak, akik elfelejtették magukkal hozni
a sajátjukat.” (Uo.: 114.)
„Vannak kollégák, akik hónapokat végigdolgoznak egyetlen szabadnap nélkül. Úgy tartják őket, mint az igavonó
állatokat. Nincs magánéletük. Csak azért engedik haza őket, mert a vállalatnak olcsóbb, ha a szállásokat saját
maguk fizetik.” (Uo.: 117.)
„Általában rendkívül kedvezőtlen munkakörülmények között dolgoztatják a külföldi munkavállalókat. Nemcsak
a hírhedten piszkos munkákról, de gyakran – s ez súlyosabb következményekkel jár – olyan tevékenységekről van
szó, amelyet több órán keresztül természetellenes testtartásban kell végezni.” (Uo.: 175.)
„Az atomerőművekben az évente sorra kerülő karbantartáshoz, illetve egyéb javítási munkákhoz szívesen alkalmaznak külföldieket, főleg törököket, akiket az atomerőmű veszélyes, különösen intenzív sugárzású területeire küldenek. Többnyire rövid időre alkalmazzák őket, mert az adott munka során megkapják a legnagyobb megengedett
évi sugárdózist. Igaz valamivel magasabb munkabérért.” (Uo.: 252.)
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F2. függelék: Diszkriminációs történetek szociográfiákból9
„Gyakran előfordult, hogy a tanács vagy az IKV karhatalmi kiköltöztetést kezdeményezett még a szabályosan kiutalt lakásokból is, ha megfelelő számú aláírás igazolta az illető cigány család jogcímnélküliségét, nem rendeltetésszerű lakáshasználatát, a szocialista együttélést zavaró életstílusát.” (Diósi, 1990: 103.)
„A sógornői. Egyik se fejezte be az általános iskolát. Se elhelyezkedésre, se továbbtanulásra semmi esélyük. Cigány
nőket sehova sem vesznek fel, még dajkának se a cigány óvodába.” (Diósi, 1990: 156.)
„Lina szeretett volna a téeszben folyamatos munkaalkalmat teremteni az asszonyoknak, tárgyalt is már a vajai
téesszel arról, hogy kihelyeznének Hodászra egy melléküzemágat. A terv csak részben valósult meg, és csak magyar asszonyoknak biztosított munkalehetőséget. Lina egyszer a rendőröket is megszólította Pesten. Vonatra várt a
Nyugati pályaudvaron, és egy órán keresztül figyelte az ott igazoltató rendőröket. Miután meggyőződött róla, hogy
még véletlenül se igazoltatnak mást, mint cigányt, odalépett hozzájuk. Már ne haragudjanak, ha megkérdezem, de
maguk miért csak az én fajtámat igazoltatják?” (Diósi, 1990: 160.)
„Régi megfigyelés: akit család vár, sokkal nagyobb esélye van rá, hogy nem kerül vissza. Az idős vagy beteg család
és lakás nélküli szabadulók helyzete még reménytelenebb. Ha nyáron jött be, és télen szabadul, kaphat ruhát, télikabátot, s némi rabsegélyt is kiutalnak számára, de hogy például szociális otthonba kerülhessen, azt nagyon nehéz
elintézni. A parancsnok mondja, hogy itteni működésének tizenkét éve alatt ez csak kétszer sikerült. Kevés a hely
a »kintiek« számára is, nehezen fogadják be a börtönből érkezőt.” (Megyesi és Szále, 1990: 121.)
„Szóval nagyon problémás az én helyzetem. Lehet, hogy majd ezáltal jutok ki innet. Pedig nagyon szeretném az
életemet itten letőteni, nagyon szeretném. De ugye, ha egy cigány dógozik magyar emberek közt, akkor van egy, aki
piszkálja mindig. Hát elkeseredik az ember, és akkor van az, hogy hát inkább otthagyom.” (Csalog, 1976: 29.)
„Ű akkor elment Dunaszerdahelyre, az édesanyánkat meg a feleségit megkeresni de csak a hároméves kistestvéremet találta meg a víz szélin, a kishúgomat, agyonlűve. Levette a bátyám a nagykabátját, abba tette bele, aszt úgy
temette el a gátnak a tövibe, ott csinált neki kis gödröt, az lett a sírja, mer a temetőbe se vót szabad vinni cigánt.”
(Csalog, 1976: 74.)

9

Források: Csalog Zsolt (1976): Kilenc cigány. Kozmosz Könyvek, Budapest; Csalog Zsolt (1989): Fel a kezekkel! Maecenas, Budapest; Diósi Ágnes (1990): Szűz Mária zsebkendője. Kozmosz Könyvek, Budapest; Hajnóczi Péter (1981): Az elkülönítő. In Berkovits
György és Lázár István (szerk.): Folyamatos jelen. Fiatal szociográfusok antológiája. Szépirodalmi, Budapest; Mátyus Aliz (1980):
Holnapon innen, tegnapon túl. Szépirodalmi, Budapest; Megyesi Gusztáv és Szále László (1990): Márianosztra. In Gondos Ernő
(szerk.): Félmúlt. Társadalomrajzok. Szépirodalmi, Budapest.
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„Hiába akarna rendes viselkedést egy gyerek felvenni, nem létezik, hogy meg bírja tartani. Olyan van, hogy bemegy
akármelyik mulatóba, belekötnek. Nem vitás. Belekötnek. Nem számít, hogy fiatal vagy idős, legyen az nő, legyen
az férfi, odamennek és csibészkednek. Vannak azok a harmincévesek, azok gorombák. És nagyon csúnyán néznek
a cigánygyerekekre, ha szépen fel vannak öltözve. Látják, hogy százasból fizetnek, akkor odamennek, szemtelenkednek, és ebből vannak a diferenciák.” (Diósi, 1984: 11.)
„…aki ugyanolyan gyerek, mint a többi, élhetne is ugyanúgy, ha a körülményei másképp alakulnak. Ha például
a tanítója nem veri mindannyiszor fejbe, ahányszor a padsorok között elmegy mellette, mivel cigány.” (Diósi,
1984: 24.)
„Egyes kollégáimnak az a véleménye, hogy »ezeket injekcióval kellene elaltatni«, »mindet le kellene géppisztolyozni« és hasonlók.” (Diósi, 1984: 25.)
„– Hogy élnek itt a cigányok?
– Dolgoznak, anyukám. Ki helybe, ki a szomszéd faluba, ki Pestre jár. Az örkényiek is, meg akik Szabolcsból jöttek,
azok is. Mind dolgoznak. Mégis ki van dobva a cigány. A parasztok lopnak, gyilkolnak, millomokat sikkasztanak, az
el van törülve. De ha egy cigány valamit csinál, pedig nem olyan nagy nem tudom mit, a cigány egy kalap alá van
véve.” (Diósi, 1984: 228.)
„Ilyen kis epizódok, hogy a koncert alatt elkaptak kábé olyan nyolc-tíz fiatalt, csak amiér szegecselt, fekete bőrdzseki
volt rajtuk, elhurcolták őket az egészségügyi busz mellé és ott rugdosták szét őket a sötétbe – az ilyesmi már úgy
napirenden van, ez teljesen megszokott apróság.” (Csalog, 1989: 21.)
„Mer amikor 85-be kedvezménnyel szabadultam, bevésték az igazolványom »különleges bejegyzések« rovatába
a pártfogóm nevét, és azt még azóta se sikerült kivarázsolnom onnan. Márpedig ha ezt meglátja a közeg – és ez
csak némi lapozgatás kérdése –, én attól kezdve nem vagyok ember előtte: egy hullarabló vagyok, egy anyagyilkos,
egy féreg, aki a pöcegödörből mászott elő, egy senki, és akkor aztán már bármi megtörténhet velem!” (Csalog,
1989: 24.)
„Igaz, hogy vannak cigányba is rendes családok, akik tisztességesen dógoznak a kis pénzükér, mint egy becsületes
állampolgár – de köze a nyócvan százaléka a bűnözésnek mégis őbelőlük jön, rablásnak, csalásnak, gyilkosságnak,
lopásnak, mindennek a nyócvan százaléka!” (Csalog, 1989: 87.)
„Mi állandóan igazoltassuk a cigányokat, ez persze nem tetszik nekik, akkor rögtön gorombák – viszont lelkileg nagyon meg lehet zavarni őket. De azt se úgy, mint egy másik állampolgárt! Mer ha egy magyar emberrel lekezelően
beszélek, őt az sérti; ha viszont egy cigánynak mondom, hogy »te hülye«, vagy »te disznó«, például – az föl se veszi!
Ővele másképpen lehet – és nekem ezeket a dógokat mind tudni kell!” (Csalog, 1989: 87.)
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„A tanácshoz meg hiába megyek segélyért, mert nem adnak. Mert inkább a cigányoknak adják, akik virágot árulnak az aluljáróban és hülyére keresik magukat, utána meg még odaállnak segélyért is – azok kapnak! (Csalog,
1989: 162.)
„Ottfogtak akkor másnapig, másnap meg még az orvos kért elnézést, amér először nem hitte a szavamat – szóval
tényleg rendes volt. Na hát így megy ez. Hogy aztán ez minek szólt, én nem tudom. Biztos annak, hogy intézetis voltam – habár nem tudom, hogy azt ki tudták-e olvasni az igazolványomból. Azt viszont egyből látják rajtam, hogy
cigány vagyok! Ha meg cigány, akkor már biztos kurva is – ez így megy!” (Csalog, 1989: 192.)
„…Magyarországon is azt mondják, hogy vallásszabadság van, csak közbe még sincs. Hát hányszor van, hogy amikor így házról házra járnak a Jehova tanúi és prédikálnak, vagy az utcán megszólítsák az embereket, akkor jön
a rendőr, és azt mondja, hogy »botrányt okozunk«, hogy »háborgassuk« az embereket, vagy mit csinálunk velük
– és akkor egyből kész a probléma. Meg hányszor van, hogy házkutatást tartanak Jehova tanúinál, a könyvekér!”
(Csalog, 1989: 242.)
„Amikor az embernek nincs hol aludni, kinn kell lenni egész éjjel az utcán, hát az elég szar. Főleg a rendőrök miatt.
Mer le kell feküdni velük, hogy be ne vigyenek – nem egyszer így jártam.” (Csalog, 1989: 262.)
„Utána dolgoztam az Autókernél, ott is kompjúter mellett – csupa fiatal lány körülöttem, hű de jó lesz, szuper! Hát
nem kiutáltak onnan is? »A kis intézetist már megin zabáltatni kell«, meg hogy »nézzétek meg a nyakát, mosdott
ez?« meg ilyen szövegek mentek – két hét után már így voltam mindegyikkel, úgyhogy a végin szépen kibasztak
onnan is.” (Csalog, 1989: 267.)
„A Fekete újfasiszta. De rendes fiú, van munkahelye is – mutatta a személyijét, bele van írva. Ezek az újfasiszták
a cigányokat akarják irtani, amér nem dolgoznak, vagy hát legalább elrakni őket másik országba, a Fekete magyarázta, hogy hogyan – tudomisén, lehet, hogy igazuk van. Csak a zsidókat ne akarják kiirtani! (…) Mer én is félzsidó
vagyok.” (Csalog, 1989: 277.)
„És az is lehet, hogy ha jól tanulok, továbbmegyek. De még semmi nem biztos. Csak az a fontos, cigányok ne legyenek. Nálunk vannak, nem olyan sokan, de vannak. Én nem szeretem a cigányokat. Gyűlölöm őket. Nálunk az
osztályban is volt cigány, és volt, amelyik lopott. S volt, amelyik rendes volt, nem lopott, csak annak meg a ruházata
volt piszkos.” (Mátyus, 1980: 110.)
„Azelőtt egy helyen laktak, de most már nem. Aki elköltözött rendes ember, nem cigány a faluból, az otthagyta
a házát, és abba beköltöztek. Ezt sokan kifogásolják, de nem lehet mit csinálni. Mondták is, hogy a cigányokat
beköltöztetik a magyarok közé, hogy megváltozzanak. Azelőtt egy soron laktak, nem volt hosszú sor, de nagyon
rendetlen cigányok voltak.” (Mátyus, 1980: 111.)
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„– A főorvos úrtól hallom, hogy a szentgotthárdi intézetben verik a zsidókat?
– Volt ott egy Dávid nevű beteg, azt verték.
– Ő zsidó származású?
– Igen. Ez a megkülönböztetés részben a régi rendszer nevelésének eredménye, amely egyeseknél máig rögzült,
másrészt az unalom… Ötszáz összezárt ember, agresszivitásukat ilyen módon vezetik le…
– Mi volt erről az intézetvezető véleménye?
– Az, hogy a zsidóverést nem engedi meg. De nem tett semmit, hogy azokat, akik ilyen cselekményekben részt
vettek, megbüntessék.” (Hajnóczi, 1981: 72.)

F3. függelék: Publicisztikai esettanulmányok
A Magyar Narancsban megjelent írások közül Bús Lívia „Itt a kezem” című, 2005-ben közzétett írása10 áll talán legközelebb a társadalomtudományi célú elemzésekhez. A szerző – közgazdász-hallgató, a Szabadlovas Közgazdász Egylet tagja – publicisztikájában a nők munkaerő-piaci diszkriminációjának problematikáját közgazdasági szempontból
közelíti meg: megkülönbözteti és példákkal illusztrálja a formális, informális és statisztikai diszkrimináció fogalmait.
Emellett statisztikai adatokkal (KSH) és kutatási eredményekkel (Tárki) támasztja alá megállapításait. A cikk fő kérdése,
hogy hazánkban a nők miért keresnek szignifikánsabban kevesebbet, miért jutnak kisebb eséllyel a vállalati hierarchia
magasabb szintjeire, és miért jelennek meg kisebb arányban a munkaerőpiacon, mint a férfiak. A szerző – miután
végigveszi a lehetséges okokat (biológiai különbségek, gyermekszülés, eltérő célok, nemek eltérő társadalmi percepciója), és röviden áttekinti a témában megjelent közgazdasági és szociológiai írásokat – arra a következtetésre jut,
hogy:
●● a nők alacsonyabb havi keresete nem magyarázható az alacsonyabb képzettséggel, sőt a nők átlagosan iskolázottabbak a férfiaknál, és nagyobb arányban vesznek részt a felsőoktatásban;
●● sem pedig azzal, hogy olyan iparágakat vagy szakmákat választanak, ahol alacsony az átlagfizetés;
●● az okot a szerző – elsősorban Galasi Péter írásaira támaszkodva – abban látja, hogy a nők azért keresnek kevesebbet, mint a férfiak, mert kevesebb időt töltenek fizetett munkával, mint férfi társaik. Ha ugyanis a férfiak és nők
foglalkozásra, beosztásra, gyakorlatra, életkorra vetített bérhozamait hasonlítjuk össze, akkor a nők bére nemhogy
alacsonyabb, hanem magasabb, mint a férfiaké. Tehát a nők alacsonyabb bérét nem a tényleges vagy a statisztikai
diszkrimináció okozza, hanem a magyar nők családi munkamegosztáson belül betöltött helye magyarázza. Mivel
Magyarországon a nők végzik a háztartási és gyermeknevelési munkák túlnyomó részét, azaz a nők társadalmilag
kötött ideje 30 százalékkal több, mint a férfiaké, nem meglepő hogy a nők nagyobb mértékben maradnak távol
a munkaerőpiactól.
Jó példa továbbá Kempf Zita „Befogadó nemzet” című írása,11 amely a romák munkaerő-piaci diszkriminációjával
foglalkozik. A cikk szerzője röviden bemutatja a hazai diszkriminációtesztelés történetét a NEKI és az RSK (Roma Sajtó10
11

Bús Lívia: Itt a kezem: A nők munkaerő-piaci diszkriminációja. Magyar Narancs, 2005. július 28.
Kempf Zita: Befogadó nemzet. A romák munkaerő-piaci diszkriminációja. Magyar Narancs, 2004. december 9.
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központ) ügyein keresztül. Az írásból kiderül az a megdöbbentő adat, hogy 1998-ban még hazánkban is olvashattunk
olyan újsághirdetést az Expresszben, miszerint „antialkoholista, fehér bőrű kőművest felveszek”. Az újság munkatársa
azzal az álságos magyarázattal indokolta, hogy elfogadták ezt a megfogalmazást, hogy a „fehér bőrű” nem utal negatív megkülönböztetésre; azt, hogy „barna bőrűt nem veszünk fel”, nem fogadták volna el. A cikk több szempontból
járja körül a munkaerő-piaci diszkrimináció kérdését: megszólaltatják a NEKI, az RSK, valamint a fővárosi Munkaügyi
Bíróság munkatársai is.
Kempf Zita „Az Elutasítás csendje” című cikke12 a siketek és hallássérültek munkaerő-piaci helyzetével és diszkriminációjával foglalkozik. A cikkben megszólal számos érintett, és a szerző áttekinti a hatályos jogszabályokat, a munkaerő-piaci helyzetet, kilátásokat is. Úgynevezett „ajánlott siketszakma” 1990-ig létezett Magyarországon, amelynek
legfőbb kára az volt, hogy képességeiktől függetlenül a siketeket és nagyothallókat arra presszionálták, hogy a fiúk
asztalosnak vagy nyomdásznak, a lányok pedig bőrdíszművesnek vagy varrónőnek tanuljanak. Ma a hatályos törvények ugyan biztosítják, hogy a fogyatékos személy állapotának és életkorának megfelelő iskolai oktatásban vegyen részt, az elhelyezkedés a megszerzett végzettség ellenére is nagyon problematikus. Nyírő Zsoltné, a Siketek
és Nagyothallók Országos Szövetségének irodavezetője szerint ők a piacgazdaság abszolút vesztesei, akiket először
küldenek el, és utoljára találnak munkát. A szakértő hozzáteszi, hogy hazánkban bevett gyakorlat a siketeket abból az
álhumánus megfontolásból leszázalékolni, hogy ne kerüljenek az utcára. Hiába egyértelmű a siketek és nagyothallók
munkaerő-piaci diszkriminációja Magyarországon, esetükben nehéz a diszkrimináció bizonyítása, ezért ritkán érdemes munkaügyi pert indítani.
Barna Erika 2005 decemberi, „Gyakorlati foglalkozás” című írásában13 bemutatja a diszkriminációtesztelés módszerét, a cikk megjelenésekor életbe lépő egyenlő bánásmód törvényt, és sorra veszi azokat a szervezeteket, intézményeket, amelyek a tesztelés módszerét alkalmazzák, illetve a fogyatékkal élők érdekképviseletét látják el. A Double
Decker PR ügynökség azzal a céllal szervezett információkampányt „Sokszínűségért, a diszkrimináció ellen” címmel,
hogy a tesztelés módszerét egyre szélesebb körben megismerjék a civil szervezetek. A cikk részletesen bemutatja a
NEKI tevékenységét és a tesztelés módszerének hazai adaptálását. A jogvédő iroda 2000 óta teszteli a romák sérelmére munkahelyeken és vendéglátó-ipari helyeken elkövetett diszkriminációgyanús eseteket, az évi körülbelül 150
panaszból mintegy 30 esetben végeznek tesztelést, és az esetek 70-80 százalékában sikerül bizonyítani a diszkriminációt. A megnyert ügyekben 100-200 ezer forint nem vagyoni kártérítést ítél meg a bíróság, ami az ügyfél lelki sérelmét
hivatott kompenzálni. A diszkriminációtesztelés állami kulcsintézménye az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH), amely
2005 februárja óta működik, és egyetlen beérkezett panaszt sem tehet félre, a benyújtástól számított 75 napon belül határozatot kell minden ügyben hoznia. Varga Réka, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
(MEOSZ) munkatársa alapvető problémának látja azt, hogy a mozgáskorlátozottakkal szemben elkövetett diszkrimináció nem kap kellő nyilvánosságot, véleménye szerint az ő ügyfeleik részére a tesztelés inkább távoli, elméleti
lehetőség. Nagy István, a Háttér Társaság a Melegekért aktivistája is támogatja a tesztelés módszerét, de véleménye
szerint a szexuális orientáció miatti megkülönböztetéseket a legnehezebb bizonyítani. A civil szervezetek mindezek
12
13
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ellenére egyetértenek abban, hogy a tesztelés módszerének legnagyobb előnye a demokratikusságában, kölcsönösségében rejlik, mivel nem célja a diszkrimináció mindenáron való bizonyítása, mivel az nemcsak az elkövetőt leplezheti le, de a panaszos esetleges rosszhiszeműségére is fényt deríthet.

F4. függelék: A rendőrségi igazoltatás gyakorlata14
A rendőrség esetében a Tárki és az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) együttműködött az interjúalanyok kiválasztásában; a mintába kerülés feltétele volt az igazoltatási gyakorlat. A hivatásos állományból 80 rendőr került be
a mintába, mind olyanok, akik igazoltatással is foglalkoznak. A 80 megkérdezettből 74 férfi és 6 nő (92% férfi, 8% nő),
ami közel tükrözi a rendőrség hivatásos állományának nemek szerinti megoszlását (82% férfi és 18% nő). A rendőrök
életkorát vizsgálva kiderül, hogy átlagosan 30 évesek, a legfiatalabb a mintában 22, a legidősebb megkérdezett pedig
44 éves.
A megkérdezettek 83 százaléka szerint az igazoltatás segíti a munkájukat; emellett döntő többségük helyesnek
(80%), hatékonynak (63%) és indokoltnak (89%) tartja az eljárással kapcsolatos szabályozást. Azok pedig, aki részben
vagy egyáltalán nem helyeslik a szabályozást, nagyobb hatáskörrel ruháznák fel az igazoltató rendőrt.
Azt, hogy hajlamosak-e a rendőrök bizonyos csoportokat gyakrabban igazoltatni, mint másokat, több kérdéssel
mértük. Az első arra irányult, hogy a megkérdezett mit gondol a kollégáiról. E szerint a 80 megkérdezett 47 százaléka
vélte úgy, hogy van olyan, aki hajlamos bizonyos csoportokat gyakrabban igazoltatni. Magukról már sokkal kevesebben állítják ugyanezt: a rendőrök 23 százaléka vallotta be magáról, hogy hajlamos erre. Választ is csak az előző
kérdésre válaszolók mindössze fele adott.
A megkérdezettek majdnem fele nevesítette a rendőrtársai által kiemelten kezelt csoportokat. A 37 válaszolóból
26 említette a romákat, legtöbbjük általuk objektívnek tekintett okokra hivatkozott (pl. bűnöző életmód), és racionálisan érvelt e gyakorlat mellett.
Arra a kérdésre, hogy a rendőrök aránytalanul sok romát igazoltatnak-e, a megkérdezettek 92 százaléka válaszolta
azt, hogy nem. Ugyanez a kérdés más, számarányát tekintve kisebb etnikai csoportra (arab, kínai vagy fekete), illetve
a bevándorlókra vonatkozóan még szélsőségesebb eloszlást mutat, esetenként a válaszadók 100 százaléka állítja,
hogy nem aránytalanul sok a nem roma kisebbségi igazoltatottak száma.
A rendőrök becslése szerint ezer igazoltatásból átlagosan 177 esetben kerül sor előállításra és büntetőeljárásra.
Ha az igazoltatott roma, akkor – a rendőrök becslése szerint – másfélszer nagyobb annak az esélye, hogy előállítják –
ezer igazoltatásból átlagosan 260 esetben. Még kirívóbbak ezek a számok, ha a beosztás szerinti bontásban nézzük:
ezek szerint a közrendvédelemben átlagosan majdnem minden harmadik roma igazoltatottat előállítanak, ugyanúgy
másfélszer nagyobb eséllyel, mint akkor, ha nem roma származású az illető, míg a közlekedésieknél egy romának
ugyanakkora esélye van a büntetőeljárásra, mint bárki másnak. A többi kisebbséggel kapcsolatban feltűnően sokkal
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A kutatást a Tárki végezte 2005–2006 folyamán a New York-i székhelyű OSJI (Open Society Justice Initiative) megbízásából.
A kutatásról részletesebben lásd: Pap A. L. és Simonovits B. (2006): Ahogy a lakosság, és ahogy a rendőr látja. Az igazoltatási gyakorlat tapasztalatai. Fundamentum, 2: 125–135.
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kisebb előállítási arányokat becsültek a rendőrök, és nagy részük nem gondolja, azt, hogy több bűncselekményt
követnének el, mint a magyarok.
A kriminalitás és az etnikai hovatartozás összekapcsolása a romák esetében minden más etnikai csoportnál magasabb arányú; a megkérdezett rendőrök 79 százaléka gondolja azt, hogy több bűncselekményt követnek el, mint
a nem roma magyarok. 73 százalékuk szerint pedig a roma bűnelkövetők aránya lényegesen magasabb, mint a hasonló társadalmi helyzetű népességen belül.
Az előítéletesség a szakirodalomban szokásos mérőeszközei közül csak néhány szerepelt a kérdőívben. Megkérdezték például azt, hogy ma Magyarországon a rendőrök mekkorának tartják a roma népesség, illetve a különböző bevándorló etnikum arányát. A roma népességre vonatkozó becslések megdöbbentő eredményeket mutattak:
a rendőrök átlagosan 21 százalékra (!) teszik a legnagyobb kisebbség arányát a magyar lakosságon belül, a körülbelül
6 százalékos valós arány helyett. A legtöbben a 10, 15 és 20 százalékos arányt jelölték meg, de közel harmaduk 30
százalékot vagy annál is nagyobb arányra tippelt.
A bevándorlók magyarországi arányait ugyanígy felülbecsülték: az arab és fekete népességet a kérdezett rendőrök fele gondolja külön-külön többnek, mint 1 százalék, míg a kínaiak arányát a magyar lakosságon belül átlagosan
5 százaléknak vélik, de a megkérdezettek majdnem kétharmada 5 százalékot vagy annál nagyobb arányt becsült
rájuk vonatkozóan. (Valójában a lakosság körülbelül 1 százaléka volt migráns 2005-ben.)
A megkérdezettek ötöde azon az állásponton volt, hogy a romák is negatívan ítélik meg a rendőröket, mert velük
szemben gyakoribb az intézkedés.

F5. függelék: Fókuszcsoportos kutatás a munkaerő-piaci esélyegyenlőtlenségről15
A megkérdezettek többsége komoly egyenlőtlenségeket lát férfiak és nők között, elsősorban a munkavégzés – mind
az otthoni munka, mind a pénzkereső tevékenység – tekintetében. A sztereotip gondolkozás szerint egy nőtől eleve
nagyobb teljesítményt várnak el ahhoz, hogy ugyanannyi megbecsülést, illetve előre lépési lehetőséget kapjon, mint
egy férfi:
„…a fiatal férfiak gyakran sokáig bent maradtak, dumáltak, tettek-vettek – csak azért, hogy ott lássák őket. Ráértek
karriert és csapatot építeni. Ezt egy családos nő nem teheti meg.” (48 éves nő, HR-előadó)
„…a férfiak ráállnak a munkára, erre fókuszálnak, és az energiájuk többsége is idemegy. De a nőknek sok karjuk
kell, hogy legyen, mint Siva istennőnek. Egy nőnek sokkal többfelé oszlik az energiája, és a gondolkodása is szerteágazóbb. Ha szülés után hamar vissza is megy dolgozni, akkor sem fog tudni 10-12 órát dolgozni, tehát az ő szempontjukból nem lesz teljes értékű, nem úgy fog dolgozni, mint egy hasonló végzettségű fiatalember.” (34 éves nő,
marketingvezető, jelenleg gyeden van)
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Forrás: SEED (2006): Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon – különös tekintettel a nemek közötti
esélyegyenlőségre. SEED Alapítvány, Budapest.
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„Két szoptatás között mentem felvételi beszélgetésre. Megkérdezték, hogy van-e gyerekem, mondom, igen. Felkészültem rá, hogy ha megkérdezi, mennyi idős, azt mondom: tíz. És nem térek ki arra, hogy tízhetes, és nem tízéves.
Nem kérdezte, felvett. Majd később a felvételiztetőm meglátta a képernyőmön a gyerekemet, és csodálkozott: nem
gondoltam, hogy magának ilyen problémája van. Mondtam, hogy legkevésbé sem probléma. Nyilvánvaló volt,
hogy ha ő ezt előbb tudja, nem vesz fel. Ennyit az egyenlőségről: én abszolút képes és alkalmas voltam arra a munkára (tíz évig maradtam ott), de ha ő tud a gyerekem koráról, nem ad esélyt.” (48 éves nő, HR-előadó)
„Azért keresek bizonyos pozícióra munkaerőt, mert szeretném azt valamilyen távra biztonságban tudni. Ez nem
lenne lehetséges, ha nem kérdezném meg, hogy mikor akar gyereket. Persze van ennek egy jó ízlés határa, de
a problémát nem lehet a munkaadó nyakába varrni.” (30-as férfi, ügyvezető igazgató)
„Az interjúk során feltehető kérdésekről – a cégnek az érdeke elsőrendűen fontos, ezért meg kell kérdezni, hogy mire
számíthatsz. Nem lehet olyan munkaerőt választani, akire hosszú távon nem lehet számítani.” (30-as férfi, ügyvezető igazgató)
„A gyerekszülés problémáját nem lehet a munkaadók nyakába varrni. Családfenntartói fizetések kellenének. Ha
hozzám valaki bejön, és azt mondja, hogy van egy kétéves gyereke, nagyon jónak kell lennie, hogy felvegyem.”
(30-as férfi, ügyvezető igazgató)
A nők a társadalmi elvárások figyelembevételével „önkorlátozással” élnek a pálya-, illetve az állásválasztáskor. Tehát ha megkapnának is egy képzettségüknek és gyakorlatuknak megfelelő állást, előfordulhat, hogy „saját akaratukból” kénytelenek nemet mondani. Nem biztos ugyanakkor, hogy ilyenkor számolnak döntésük rövid vagy hosszabb
távú, esetleg életre szóló kihatásaival.
„Egy támogatói és adminisztratív munkakörből hamarabb elmegyek szülni – tehát ezért is választják a nők – míg
egy menedzseri pozícióból nem. Ezek persze egyben alacsonyabb fizetéssel járó és alacsonyabb presztízsű helyek.”
(48 éves nő, HR-előadó)
A nők foglalkoztatásának alapvető problémáit öt nagy kérdéskörbe sorolták a megkérdezettek:
●● jelentős különbségek a férfiak és a nők fizetése között;
●● családbarát munkahelyek – ezen belül elsősorban az alternatív foglalkoztatási formák – hiánya;
●● a gyesen töltött idő utáni visszailleszkedés támogatásának hiánya;
●● nők kettős terhelése: a férfiak és a nők közötti családi munkamegosztás hiánya;
●● korlátozott előrelépési lehetőségek a nők számára.
Az „egyenlő munkáért egyenlő bért” elv sérülését több válaszadó is említette:
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„És ugyanazért a munkáért a nő kevesebbet kap – konkrét eseteket tudok.” (46 éves nő, tanácsadó cég tulajdonosa)
„Egy nőnek kevesebbet kell fizetni Magyarországon, sokszor ez számít. A munkaadó 20 százalékkal kevesebb bérért
ugyanolyan jó munkát kap, ha nőt vesz fel a feladatra. Ez nyomós ok!” (39 éves férfi, vállalkozó)
„Érzékelem informálisan, és látom a folyamatokat: a nők nálunk inkább megmaradnak, mert állami cég vagyunk,
a munkahely biztonsága nagyobb, így a nők – és az idősebbek – kevesebb pénzért is itt maradnak, nem mennek
a versenyszférába, ahol nagyobb a kockázat.” (36 éves nő, vezető támogató)
„Sokszor egy nő azért fogadja el eleve a felajánlott fizetést – nem úgy, mint a férfiak jó része, aki hajlamos rá, hogy
többet kérjen –, mert nagyobbat kockáztat, ha többet kér: a munkáltató azt mondja: »Többet kérsz? Hát ennyiért
már férfit is kapok.«” (38 éves nő, HR-specialista)
Ennél a kérdésnél külön hangsúlyt kapott a gyesen töltött idő, illetve az utána való visszailleszkedés támogatása.
Többen is kifejtették, hogy a nők jelentős munkaerő-piaci hátránya akkor kezdődik, amikor megszületik a gyerekük.
A kvantitatív elemzés is megerősítette ezt az állítást.
„A gyerekszülés: az iskola és a munkahely megszerzésekor még egyenlők az esélyek. A gyerekszüléskor csúsznak el.”
(Huszonéves nő, horizontális témafelelős)
„Az esélyegyenlőtlenség a család megjelenésekor lesz halmozott. Ha a nő szülés után nem megy vissza rögtön,
akkor onnantól kezdve az esélyei lényegesen romlanak. És nem a képességei miatt.” (38 éves nő, ügyvezető igazgató)
„…ha az anyuka elmegy 3-4 év gyesre, ami akkor még modern volt, mára elavult. A tudása megkopik, innentől
kezdve hátrányos helyzetben van.” (54 éves férfi, ügyvezető igazgató)
A férfiak és nők közötti esélyegyenlőségi problémák általános taglalása után arra kértük a beszélgetések résztvevőit, hogy számoljanak be saját munkahelyük ezzel kapcsolatos gyakorlatáról. Több cégnél – főleg a nemzetközieknél, de a nagyobb hazaiaknál is – létezik etikai kódex, amely tilt mindenféle megkülönböztetést. De abban
a tekintetben szkeptikusak a megkérdezettek, hogy az írásban létező szimpatikus elvekből vajon mennyi ültetődik
át a gyakorlatba. A kérdőíves felmérésünk alapján a munkaadói szervezetek mintegy negyede rendelkezik diszkriminációt tiltó dokumentummal.
„Deklarálva nincs, nem merül fel kérdésként. Policyként csak a cég etikai kódexében szerepel egy kitétel, hogy nemre, korra stb. tekintet nélkül foglalkoztatunk. Pozíció betöltésekor nem merül fel a különbségtétel. A gyakorlat azt
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mutatja azonban, hogy mégis több a férfi vezető. Fizetésben, képzésben, előmenetelben nem látok különbségtételt.”
(38 éves nő, HR-specialista)
„Nálunk is benne van az etikai kódexben a work-life balance. A gyakorlatban ez nem is kerül szóba. Képzésben nincs
különbség. Fizetésben nem tudom. De nálunk óriási a fluktuáció. Hogy mit lehetne tenni? Ne legyen üvegplafon
a nők számára a vezetői pozíciók felé.” (62 éves nő, HR-igazgató)
„Papíron deklarálják, leírják, hogy támogatják az esélyegyenlőséget.” (36 éves kereskedelmi vezető)
A másik véglet, amikor az elvek nincsenek feltétlenül papírra vetve – vagy ha igen, még a vezérigazgató sem tudja,
hogy hol –, „csak” működnek a gyakorlatban:
„Nálunk már több évtizede fontos az esélyegyenlőség jó szellemének érvényesülése… Nálunk – amerikai cégről
beszélek – az amerikai értékeken nyugszik a küldetés, ott nem most kezdődött, hogy a nők is a menedzsmentben,
hogyan is kezeljük őket. Aminek jó példája, hogy engem felvettek ide még az anti időben. Ugyanolyan jogokat és
lehetőségeket kaptam, és a mai napig én vagyok az egyetlen, aki fel tudott mutatni egy gyárat Közép-Európában.
Én negatívumot nem tudok mondani. (…) A hirdetésekben sem életkori határt, sem nemet nem írunk az előzetes
követelmények közé. Világcégünk nagyon nagy hangsúlyt helyez a belső továbbképzésre, ez szinte folyamatosan
zajlik széles palettán, a belső intraneten távoktatási formában. Általában érvényesül az »egyenlő munkáért egyenlő
bért« elve a női és a férfi alkalmazottak között. Nálunk már bejáratott módon érvényesül az esélyegyenlőségi policy
minden téren, azzal együtt, hogy összegyűjtött és időről időre aktualizált szabályrendszerként nem tudnám megmondani, hova van leírva mindez.” (59 éves nő, vezérigazgató)
A kisebb cégeknél ugyanakkor általában nincs etikai kódex, sőt gyakran azzal sincsenek tisztában, hogy mely kérdéskörökkel kellene foglalkoznia egy munkahelynek esélyegyenlőség címszó alatt.
A munkaerő-felvétel során a férfiak és nők fizetése közötti különbség miatti nehézségekről szól a következő idézet
is, csak ellentétes előjellel:
„Nálunk huszonhét dolgozóból öt férfi van. Szeretnénk, de nincs pénzünk fiút találni. A másoddiploma szerzése
kötelező, erre a lányok hajlamosabbak. Fizetésben nincs különbségtétel, és a férfiakat nagyobb fizetéssel lehetne
odavonzani.” (59 éves nő, főorvos)
„…nálunk órabér van, nincs indokolatlan különbségtétel. Nők-férfiak bére nem viszonyítható az eltérő munkavégzés miatt.” (38 éves nő, HR-es)
„Ezt a technikai segítségnyújtás forrásból meg lehetne oldani, nálunk van erre példa, nagy szakmai tapasztalatú
munkatársnő 8 hónapos kisbabával rugalmasan dolgozik, a főnökségnek szüksége volt a munkájára, nem tudott
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róla lemondani – vezetői hajlandóság függvénye, és gyakran ez nincs meg.” (Huszonéves nő, horizontális témafelelős)
„Azt hiszem, szakmai alapon válogatják a munkatársakat, de egészen biztos, hogy a felső kör egy szűk kör, és oda
nem lehet akárkinek bejutni. Az előző cégemnél is minimális volt a felső vezetésben a nők aránya. Volt egy korrekt
értékelési rendszer, de az üvegplafon megvolt. Ha nem végzel maximális mennyiségű munkát, nem juthatsz feljebb.
Egyszerűen, ha valaki több időt tud szánni a munkára, az értékesebb lesz a munkahely számára. Ez egy teljesítmény-központú világ. A szakmaiság sem elég. Azt érzékelem, hogy a munkák megszerzéséhez a jó kapcsolatok
alapvető fontosságúak.” (48 éves nő, HR-tanácsadó)
„Pozíció betöltésekor nem merül fel a különbségtétel. A gyakorlat azt mutatja azonban, hogy mégis több a férfi
vezető.” (38 éves nő, HR-specialista)
Az esélyegyenlőségi politikát akadályozó körülményként többször szóba került, hogy ha egy cég ügyfelei ragaszkodnak bizonyos hagyományos sztereotípiákhoz, illetve azok alapján előnyben részesítik a férfiakat, akkor ehhez üzleti megfontolásból mindenképpen alkalmazkodni kell.
„Már említettem, hogy az ügyfeleink gyakran férfit akarnak. Szerintem a tanácsadásban nem érdemes ezekkel
a sztereotípiákkal harcolni – inkább megnézni, hogyan lehet együtt élni velük és finomítani rajtuk lassan.” (46 éves
nő, tanácsadó cég tulajdonosa)
„Nekem nagyon sokféle tapasztalatom van. Jelenleg egy olyan ügyvédi irodában dolgozom, ahol hat férfi ügyvéd
van, és én vagyok az egyedüli nő. Természetesen titkárnők vannak, de diplomás nő nincs más. Csak az eredményeimet és a magas fokú nyelvtudásomat nézték, és nem azt, hogy nő vagyok-e, vagy férfi. Ennek ellenére pokoli nehéz
volt beilleszkednem. Fél éven keresztül „Józsi” – a Zsófit így tudták fiúsítani a kollégák – voltam, és idő kellett mire
újra nő lehettem. (…) Fogalmam sincs, hogy mennyit keresnek a férfi kollégáim, de szerintem jó lenne ezzel tisztában lenni. Elvárnám, hogy ugyanazért a munkáért hasonló fizetést kapjak, de ez most még lehetetlen, mert
kezdő vagyok. (…) Az interjún azt mondtam a béremmel kapcsolatos kérdésre, hogy álmom a minimálbér. Végül
azt kaptam.” (25 éves nő, ügyvédjelölt)

F6. függelék: Mélyinterjús kutatás a munkaerő-piaci diszkriminációról16
A munkautak elemzése alapján a szerző, Tardos Katalin arra a következtetésre jut, hogy a legnagyobb számú diszkriminációs esemény az állásszerzéshez kapcsolódik, de nem a roma és nem roma származásúak, hanem a jelenleg

16

Tardos Katalin (2005): Foglalkozási diszkrimináció egy magyarországi kistérségben. In Landau Edit és Vince Péter (szerk.): Munkanélküliség, inaktivitás, munkahelyteremtés, foglalkoztatáspolitika. Tanulmányok és körkérdés. Kopint-Datorg, Budapest.

94

Elemzések – 3. A diszkrimináció mérésének módszerei

foglalkoztatottak és nem foglalkoztatottak között van jelentős eltérés a munkahelyi felvételhez kapcsolódó diszkriminációs esetek említésében.17
„Voltam már felvételen nagyon sok helyen… Pesten el se tudom mondani, hányszor. Hát ez szerintem, szerintem
a származás miatt nagyon sok minden volt olyan példa, hogy telefonon azt mondták, hogy várnak (…), mikor megjöttünk ránk néztek, és azt mondták, hogy nincs.” (Nagylóc, roma férfi)
„Most bemegy egy roma a felvételre, észreveszik rajta, hogy roma, akkor egyből azt mondják, betelt ez az állás,
nincs felvétel. (…) Az újonnan felvetteknél inkább a nem romákat veszik fel, mint a romákat.” (Endrefalva, 40 éves
roma férfi)
„…ezen a környéken nagyon nehéz munkát találni. (…) Épül egy gyár, de oda is csak fiatalokat vesznek föl, aki tudja
magát fejleszteni! De már inkább úgy 40 éves korig vesznek fel.” (Endrefalva, nem roma nő)
„Az idősebbeknek legnehezebb elhelyezkedni. Mondjuk, engem már nem vennének föl sehova. Sehova. Régen is
volt kivételezés, meg szerintem máskor is volt. Engem se akartak felvenni [közhasznú munkára]. (…) Szerintem
azért, hogy régen ittam és gondolom, hogy azért. (…) De azért fölvett.” (Szécsény, nem roma nő)
Kevesebben idéztek fel olyan eseményt, amely a fizetéssel kapcsolatos diszkriminációra utalt volna: a nem romák
gyakrabban panaszkodtak a fizetés terén hátrányos megkülönböztetésre, mint a romák.
„Most (…) olyanokat is csinálnak, hogy lássa az ember, hogy a romákat felveszik 55 ezer forinttal, a nem romákat,
pedig már 65 ezerrel veszik fel. (…) A romáktól többet elvárnak, sokkal többet munkában is, meg mindenben is.
Persze minimum a kétszeresét kell teljesíteni, mintha nem roma lenne.” (Endrefalva, 40 éves roma férfi)
„Én az akkori osztálytársammal együtt mentem oda dolgozni, és ő férfi, és őt mindig jobban csípte a főnökas�szony… Jutalomban, amikor ő kapott tízezret, akkor én nem kaptam, csak hatot. ” (Szécsény, nem roma nő)
A munkaköri besorolással kapcsolatban a romák és a nem foglalkoztatottak emlegettek leggyakrabban diszkriminatív eseményt, s a romák körében sokkal gyakoribb volt a „rugalmas” foglalkoztatás, mint a nem romák körében.

17

A kutatás eredményei nem reprezentatívak, hiszen az interjúk az ország egyetlen kistérségében készültek, és a mintaválasztás alapja egy speciális intézmény – a szociális földprogram – általi kedvezményezettség volt. A szerző az interjúkban a foglalkozási diszkrimináció öt lehetséges módját elemzi: az állásszerzést, a fizetés nagyságát, a munkaköri besorolást és az előremenetelt,
a munkaviszony jellegét és végül az elbocsátási döntésekhez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetést.
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„Volt olyan, hogy például felvettek két embert dolgozni. Egyiknek meghosszabbították a szerződését, a másiknak
3 hónap után le kellett számolni. Az egyik nap leszámolt, a másik nap felvették megint ugyanannyival. A nem romát
pedig alkalmazták végig. És ottan, amikor megvan a határozatlan idejű szerződés, rögtön emelik a bérét is felfelé.
A romának pedig ugyanúgy végig kell dolgozni a 3 hónapot, és ha megint le kell neki számolni, másik nap megint
mehet felvételre. Egy-kettőnél tudom, hogy így volt.” (Endrefalva, 40 éves roma férfi)
Az elbocsátásokkal kapcsolatos hátrányos megkülönböztetés polarizálta a két csoportot. A romák egynegyede
hozott erre a jelenségre példát, míg a nem romák kevesebb, mint egytizede. Hasonló volt a helyzet a munkaerő-piaci
státus szerint: a nem foglalkoztatottak egynegyede, míg a foglalkoztatottak csoportjában senki sem számolt be ezen
a területen megkülönböztetésről.
„A rongyosoknál dolgoztam. Beteg voltam, másfél hónapig nem jártam dolgozni, aztán megbeszéltük, hogy írassam ki magam az orvossal, aztán majd leszámoltat. Mert vagy elküld fegyelmivel, vagy írassam ki magam. (…)
Csak az a helyzet, hogy rászorul az ember, főleg ugye télen… dolgoznak sokan (…) itt a faluban más lehetőség
nincs, azt’ pláne télen, mikor a férfiak már nem járnak dolgozni (…) Most például engem felvett könyvvel, megkapta rám a támogatást, és 6 hónapig ennyit nem szólt hozzám! Aztán letelt a 6 hónap, már mindjárt, hogy ennyi
keveset vágol, annyi keveset! Úgy is volt már, hogy leszámoltat, de közben meg beteg lettem…, azt akkor elmentem
táppénzre, megbeszéltük, hogy kiíratom magam, aztán… Nekik csak addig jó az ember, míg ki tudja őket használni, aztán kész! Meg mindenki úgy van szerintem, az egész gazdagok!” (Endrefalva, roma nő)
„Hát mondjuk a CBA-ban, onnan azért küldtek el, mert 90 nap volt a próbaidő, és el kellett menni betegállományba, mert ott a munkahelyemen beakadt a lábam, kicsit rándultam csak, nem is éreztem, csak másnap reggel nem
bírtam felkelni, idegszál-becsípődés és izomszál-húzódás… Hat hétig le voltam bénulva a bal felemre. Én ugyan
kiírattam magam, mert bottal eljártam itthonról, hogy majd megleszek, és akkor mondták, hogy »ha a pult mögött nem tudsz, akkor majd a pénztárban elleszel, hogy ne kelljen emelni, és akkor majd helyrejössz!« Ezt mondták
a szemembe, a hátam mögött meg azt mondta az új főnökasszony, hogy fel kell venni valakit helyettem, mert nem
fog helyettem senki dolgozni… És akkor el is küldtek.” (Szécsény, nem roma nő)
Azt interjúkból a diszkrimináció mechanizmusairól tudhatunk meg részleteket. Kiderülhet, hogy
●● a diszkrimináció tárgyai összekeverednek (etnikum, kor);
●● nem minden visszautasítás diszkrimináció (a munkavállaló speciális tudása szerepet játszhat az elutasításban);
●● a bérdiszkrimináció mértékének szubjektív érzetét csökkenti az elvárt bér alacsonyabb szintje a potenciális diszkrimináltak körében.
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Survey- vizsgálatok
A diszkrimináció érzékelése1
A 2007. évi esélyegyenlőségi év keretei között sor került egy olyan kutatásra is, amely a diszkrimináció elterjedtségét
vizsgálta az EU 25 tagországában és a két csatlakozás előtt álló országban. Az 1. táblázat hat védett tulajdonsággal
szembeni diszkriminációt a saját országban elterjedtnek vélő megkérdezettek arányát mutatja.
1. táblázat: Hat védett tulajdonsággal szembeni diszkriminációt érzékelő megkérdezettek aránya, 2007 (%)

Legmagasabb
EU-25 átlag
Magyarország
Legalacsonyabb

Etnikum

Fogyatékosság

Szexuális
orientáció

Életkor

Vallás

Nem

Svédország
(85)

Olaszország
(68)

Olaszország
(73)

Magyarország
(66)

Franciaország
(63)

Olaszország
(56)

64

53

50

46

44

40

66

58

36

66

19

45

Litvánia
(23)

Dánia
(32)

Bulgária
(25)

Írország
(30)

Lettország
(10)

Lettország
(21)

Noha ezek a számok – mivel három egymástól szét nem választható hatásra (a diszkrimináció elterjedtsége, az
ezzel kapcsolatos társadalmi érzékenység, illetve a politikai-jogi intézményrendszer és annak működése) vezethetők
vissza – nem értelmezhetők úgy, mint a diszkrimináció elterjedtségének mértéke az EU tagországaiban, de arra alkalmasak, hogy illusztráljuk:
●● a diszkrimináció elterjedtsége és/vagy az erre való érzékenység különösen magas Olaszországban, illetve az etnikum és a vallás esetében Svédországban és Franciaországban;
●● Magyarországon az életkor esetében igen magas, a vallás esetében igen alacsony a diszkrimináció észlelésének
mértéke.
A következő három térkép a diszkrimináció észlelésen alapuló kutatásának három megoldását mutatja, amelyek
sok, de eltérő sebből véreznek. Az F1. térkép bármilyen okból (általános), az elmúlt 12 hónapban (jelen idejű) és más
1

Összeállította: Sik Endre és Simonovits Bori, felhasználva korábbi tanulmányukat, ami eredetileg megjelent: uők (2009):
A diszkrimináció mérése kérdőíves és tesztmódszerekkel. In Fazekas Károly, Lovász Anna, Telegdy Ákos: Munkaerőpiaci Tükör 2009.
MTA KTI–OFA, Budapest, 118–132. http://econ.core.hu/file/download/mt09/hu/kozelkep.pdf
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valaki (közvetett) diszkriminációs tapasztalatának érzékelésének elterjedtségét mutatja be az EU országaiban. A F2.
és az F3. térkép már egyetlen diszkriminációs okra fókuszál: az előbbi egy adott időpontra, az utóbbi a változásra összpontosít. A diszkrimináció már említett érzékelésen keresztüli mérésének gondjain túl ezek a példák további sajátságos megoldásokat alkalmaznak, különösen az első (a sokféle diszkriminációs ok aggregált érzékelése) és a harmadik
(a változás érzékelése) megoldások kétségesek.

Függelék: Három példa a diszkriminációérzékelés mérésére
Kérdés: Az elmúlt 12 hónapban Ön észlelt-e valakivel szembeni diszkriminációt bármilyen okból?
Mi volt a diszkrimináció oka?
Válasz: Igen (legalább egy okból).
Svédország
Ausztria
Hollandia
Dánia
Németország
Egyesült Királyság
Magyarország
Szlovákia
Belgium
Finnország
Cseh Köztársaság
EU-27
Franciaország
Olaszország
Luxemburg
Ciprus
Észtország
Spanyolország
Írország
Lettország
Görögország
Szlovénia
Bulgária
Portugália
Litvánia
Lengyelország
Románia
Málta

46%
42%
36%
35%
33%
32%
32%
32%
30%
30%
30%
29%
29%
29%
29%
27%
27%
26%
26%
26%
25%
24%
20%
19%
19%
19%
18%
14%

Jelmagyarázat
41–100%
36–40%
26–35%
21–25%
0–20%

Forrás: Eurobarometer, 2008.

F1. térkép: Közvetett, jelen idejű és általános diszkriminációérzékelés, 2008
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Kérdés: Az elmúlt 12 hónapban Ön észlelt-e valakivel szembeni diszkriminációt bármilyen okból?
Mi volt a diszkrimináció oka?
Válasz: Igen, etnikai okból.
Dánia
Svédország
Hollandia
Görögország
Írország
Spanyolország
Ausztria
Németország
Franciaország
Egyesült Királyság
Belgium
Ciprus
EU-27
Luxemburg
Magyarország
Szlovákia
Finnország
Észtország
Olaszország
Szlovénia
Portugália
Bulgária
Románia
Cseh Köztársaság
Lettország
Málta
Lengyelország
Litvánia

35%
25%
24%
22%
17%
17%
17%
16%
16%
16%
15%
14%
14%
14%
13%
13%
12%
12%
11%
11%
10%
10%
9%
8%
8%
5%
4%
3%

Jelmagyarázat
22–100%
17–21%
13–16%
8–12%
0–7%

Forrás: Eurobarometer, 2008.

F2. térkép: Közvetett, jelen idejű és speciális (származás alapú) diszkriminációérzékelés, 2008
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Kérdés: Az 5 évvel korábbihoz képest Ön szerint elterjedtebb vagy ritkább lett az etnikai
diszkrimináció (a saját országában)?
Válasz: Igen, sokkal/némileg elterjedtebb.
Hollandia
Dánia
Magyarország
Olaszország
Belgium
Egyesült Királyság
Franciaország
Írország
Szlovákia
Németország
Ausztria
EU-27
Spanyolország
Luxemburg
Svédország
Málta
Görögország
Szlovénia
Finnország
Portugália
Cseh Köztársaság
Észtország
Románia
Bulgária
Lettország
Ciprus
Litvánia
Lengyelország

71%
69%
61%
56%
56%
55%
53%
53%
51%
50%
49%
48%
48%
48%
48%
45%
43%
41%
38%
37%
37%
32%
30%
26%
25%
23%
20%
17%

Jelmagyarázat
22–100%
17–21%
13–16%
8–12%
0–7%

Forrás: Eurobarometer, 2008.

F3. térkép: Közvetett, időbeli változást követő, speciális (származás alapú) diszkriminációérzékelés, 2008
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A diszkriminációs tapasztalat1
A diszkriminációs tapasztalat az egyént érő diszkriminációs hatások gyakoriságán keresztül becsüli a diszkrimináció
elterjedtségét, összetételét, illetve teszi megválaszolhatóvá a két alapvető szociológiai kérdést:
●● melyek azok a társadalmi csoportok, amelyek esetében az átlagosnál nagyobb (vagy kisebb) a diszkrimináció bekövetkezésének esélye;
●● milyen tényezők növelik a diszkrimináció esélyét?
A diszkriminációs tapasztalat kutatása vagy a lakosság általános és reprezentatív mintáján vagy potenciális áldozatok célzott mintáján készülhet.

A lakosság diszkriminációs tapasztalata
Az általános mintán végzett diszkriminációs tapasztalat nemzetközi összehasonlító változatára példa az 1. térképen
látható kutatási eredmény, amely az EU valamennyi országában mutatja a megkérdezettek diszkriminációs tapasztalatának elterjedtségét az adatfelvételt megelőző 12 hónapban.
A Központi Statisztikai Hivatal munkaerő-felvételének egy 2008-as kutatása a lakosság munkaerő-piaci diszkriminációs tapasztalatának elterjedtségét hasonló technikával vizsgálta. A kutatás két munkaerő-piaci helyzetben – álláskeresés és elbocsátás, illetve leépítés esetében – vizsgálta, hogy származás, iskolai végzettség, egészségi állapot,
nem, életkor és családi állapot miatt érezték-e magukat diszkriminálva a 19–64 éves korú megkérdezettek.2 A válaszadók 16,1 százaléka érzett (legalább egy okból) diszkriminációt az álláskeresés, 7,8 százaléka az elbocsátás során.
A diszkrimináció leggyakrabban vélt oka3 az álláskeresés és elbocsátás során egyaránt az életkor (6,4%, illetve 2,9%),
valamint a családi állapot (4,1%, illetve 1,7%) volt. Az álláskeresés során a férfiak a diszkrimináció okaként az átlagosnál
gyakrabban említették a származást, a nők a családi állapotot és az életkort.

1

Összeállította: Sik Endre és Simonovits Bori, felhasználva korábbi tanulmányukat, ami eredetileg megjelent: uők (2009):
A diszkrimináció mérése kérdőíves és tesztmódszerekkel. In Fazekas Károly, Lovász Anna, Telegdy Ákos: Munkaerőpiaci Tükör 2009.
MTA KTI–OFA, Budapest, 118–132. http://econ.core.hu/file/download/mt09/hu/kozelkep.pdf
2
Mivel a kérdés időtávja nem volt megadva, a válaszadó úgy értelmezhette azt, hogy életében valaha volt-e diszkrimináció
áldozata.
3
Az iskolai végzettség, az egészségi állapot és az egyéb okok nélkül, mivel ezek alig értelmezhetők a munkaerő-piaci diszkrimináció szempontjából.
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Kérdés: Az elmúlt 12 hónapban Ön tapasztalt-e maga ellen irányuló diszkriminációt bármilyen okból?
Válasz: Igen (legalább egy okból).
Ausztria
Olaszország
Cseh Köztársaság
Magyarország
Svédország
Belgium
Luxemburg
Egyesült Királyság
Szlovákia
Dánia
Franciaország
Észtország
EU-27
Finnország
Litvánia
Szlovénia
Ciprus
Lettország
Németország
Spanyolország
Hollandia
Portugália
Málta
Bulgária
Írország
Lengyelország
Románia
Görögország

25%
19%
19%
19%
18%
17%
17%
17%
17%
16%
16%
16%
15%
15%
15%
15%
14%
14%
13%
13%
13%
11%
11%
11%
10%
10%
10%
7%

Jelmagyarázat
22–100%
19–21%
15–18%
12–14%
0–11%

Forrás: Eurobarometer, 2008.

1. térkép: A diszkriminációs tapasztalat elterjedtsége az EU-ban, 2008 (%)
A Tárki egy 2009 áprilisában végzett kutatása az aktív – 18–62 éves, nem nyugdíjas és nem nappali iskolában tanuló – népesség körében vizsgálta a munkaerő-piaci diszkrimináció tapasztalatának elterjedtségét. A munkaerő-piaci
diszkriminációs tapasztalatot több kérdésből képzett három összevont mutató segítségével mértük (lásd F1. függelék:
A munkaerő-piaci diszkrimináció mutatói). Első mutatónk az álláskeresés, illetve állásvesztés során érzékelt diszkrimináció aránya az aktív népességen belül (1. táblázat). A változót a munkaerő-piaci helyváltoztatás diszkriminációs
tapasztalatának nevezzük, kumulált értéke 6 százalék. Külön-külön vizsgálva az érték nagyobb az álláskeresés, kisebb
az elbocsátás során (5%, illetve 2%).4 Második mutatóként az alkalmazottak esetében vizsgáltuk, hogy tapasztaltak-e
4

Az álláskeresés során érzékelt diszkrimináció mértéke értelemszerűen azért sokkal alacsonyabb a KSH által mérthez képest,
mert a válasz csak az adatfelvételt megelőző egy évre vonatkozott.
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diszkriminációt a bérezésben, a beosztásban, illetve a munkakörülményekben. A változót a munkahelyi diszkriminációs tapasztalatnak nevezzük, értéke 9 százalék. A diszkriminációs tapasztalat aránya 6 százalék volt az alacsonyabb
jövedelem, 3 százalék az alacsonyabb beosztás és 2 százalék a rosszabb munkakörülmények esetében. Végül az alkalmazottak körében kiszámoltuk az ötféle helyzetben érzékelt diszkrimináció teljes aránymutatóját. A változót teljes
munkaerő-piaci diszkriminációs tapasztalatnak nevezzük, értéke 11 százalék. Ennek aránya az álláskeresésnél 3 százalék, az állásvesztésnél 1 százalék volt.
1. táblázat: A munkaerőpiac legfontosabb csoportjainak diszkriminációs tapasztalata, 2009 (%)
Munkaerő-piaci helyváltoztatás
diszkriminációs tapasztalata
(aktív korúak)
Összesen

N

arány

603

6

Munkahelyi diszkriminációs
tapasztalat
(alkalmazottak)

Teljes munkaerő-piaci
diszkriminációs tapasztalat
(alkalmazottak)

N

arány

N

arány

405

9

405

11

5

217

8

217

10

8

188

11

188

Nem
Férfi

310

Nő

293

Szignifikancia (χ2)

0,128

0,329

12
0,410

Korcsoport
18–27 éves

84

15

X

X

X

X

28–37 éves

213

7

141

11

140

13

38–47 éves

154

5

114

5

114

6

7

110

8

48–62 éves
Szignifikancia (χ2)

154

3

110

0,002

0,025

0,014
Iskolai végzettség

Legfeljebb nyolc osztály

84

13

X

X

X

X

Szakmunkásképző

209

6

150

9

149

11

Középfok

202

7

134

11

135

13

110

2

87

7

88

8

Felsőfok
Szignifikancia (χ )
2

0,016

0,662

0,743

Származás
Roma
Nem roma
Szignifikancia (χ2)

50

12

X

X

X

X

10

386

11

551

6

386

0,085

0,194

0,496
folytatódik
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Munkaerő-piaci helyváltoztatás
diszkriminációs tapasztalata
(aktív korúak)
N

Munkahelyi diszkriminációs
tapasztalat
(alkalmazottak)
N

arány

Teljes munkaerő-piaci
diszkriminációs tapasztalat
(alkalmazottak)

arány

N

arány

18

90

20

Településtípus
Budapest

115

4

Megyeszékhely

102

9

68

4

68

7

Város

213

6

143

10

142

11

174

7

104

5

105

6

0,507

0,007

0,009

Közép-Magyarország

182

6

139

16

139

17

Közép-Dunántúl

71

6

53

9

53

9

Nyugat-Dunántúl

60

3

X

X

X

X

Dél-Dunántúl

56

7

X

X

X

X

Észak-Magyarország

68

6

X

X

X

X

Észak-Alföld

92

9

X

X

X

X

Dél-Alföld

76

7

53

2

53

2

0,923

0,031

0,052

Község
Szignifikancia (χ )
2

90

Régió

Szignifikancia (χ )
2

Megjegyzés: a szignifikáns chi-négyzet- (χ2 -) értékek dőlt betűsek, X = kis elemszám.

A munkaerő-piaci diszkriminációs tapasztalat mutatóit vizsgálva a következők állapíthatók meg5:
●● a nem önmagában nem okoz diszkriminációt;
●● a kor hatása meghatározó mind az aktívak, mind az alkalmazottak körében: a fiatalabbak esetében a diszkriminációs tapasztalat esélye igen nagy;
●● az iskolai végzettség hatása csak az álláskeresés és állásvesztés során jelentős: a legfeljebb nyolc általános iskolát
végzettek esélye a diszkrimináció érzékelésére az átlag kétszerese, a felsőfokú végzettségűeké a harmada;
●● a roma származás a munkaerőpiacra való bejutás, illetve az onnan való kikerülés esetében növeli a diszkriminációs
tapasztalatot;
●● a településtípus ezzel szemben csak az alkalmazottak körében hat, a diszkriminációs tapasztalat a budapestiek
körében a minta értékének kétszerese, a megyeszékhelyen és a községekben élők körében alig több mint fele;

5

  Az aktív korú népesség körében a munkaerő-piaci helyváltoztatás során a diszkriminációs tapasztalat leggyakoribb oka a kisgyermek (36%), ezt követi a kor (egyenlő arányban a fiatal és az idős, 14–14%), valamint a roma származás (14%). A munkahelyen
belül ezzel szemben a fiatalság a diszkrimináció leggyakoribb oka (44%), másodsorban a női nem (29%).
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●● a régió hatása szintén csak az alkalmazottak körében elszenvedett diszkrimináció érzékelése esetében kimutatható. Regionális összevetésben elmondható, hogy a munkahelyi diszkriminációs tapasztalat Közép-Magyarországon
az átlagnak majdnem kétszerese.
Két megjegyzést fűzünk az adatok értelmezéséhez. (1) Adataink feltehetően felülbecsülik a diszkrimináció mértékét, hiszen a válság okozta kínálati piacon a munkaadó jobban diszkriminálhat. (2) A diszkrimináció mértéke alulbecsült azokban a kategóriákban, ahol a munkaerőpiacról már korábban kiszorultak vagy az oda be sem lépők aránya
nagy (lásd az 1. táblázat megfelelő soraiban a romák, a fiatalok, az alacsony iskolai végzettségűek kis esetszámait), mivel ezek az értékek egy előszelektált – a munkaerőpiacra való belépés előtt már megszűrt – csoportra vonatkoznak.
Három modell segítségével vizsgáltuk, hogy a diszkriminációs tapasztalat mértékét hogyan befolyásolják a munkavállaló tulajdonságai (a függő és független változók leírását lásd az F2. függelékben). Eredményeink azt mutatják,
hogy a többi változó kontrollálása után a következő csoportok körében lelhető fel diszkrimináció érzete (2. táblázat):
●● a nők hátrányt érzékelnek a munkaerő-piaci helyváltoztatás során;
●● a kor hatása (mint azt a korábbi adatok is mutatták) meghatározó mind az aktívak, mind az alkalmazottak körében:
a legfiatalabbak (18–27 év közöttiek) esetében a munkahelyi diszkrimináció tapasztalata a középkorúakhoz (38–47
éves) viszonyítva hétszeres, a teljes munkaerő-piaci diszkrimináció esetében pedig öt és félszeres;
●● a gazdasági aktivitás hatása jelentős a munkaerő-piaci helyváltoztatás esetében: a munkanélküliek diszkriminá
ciós tapasztalata az alkalmazottakhoz viszonyítva nyolc és félszeres;
●● az iskolai végzettség, beosztás, a roma származás, a településtípus és a régió hatása nem szignifikáns.
2. táblázat: A diszkriminációs tapasztalat okai, 2009 (logisztikus regresszió)
Munkaerő-piaci helyváltoztatás
diszkriminációs tapasztalata
(aktív korúak)
Waldpróba
N

szignifi
kancia

esély
hányados

Munkahelyi diszkriminációs
tapasztalat (alkalmazottak)
Waldpróba

602

Neme (nő/(férfi)

2,610

0,106

Korcsoport
(38–47 éves között)

7,762

0,051

18–27 éves

3,193

0,074

28–37 éves

1,987

48–62 éves
Iskolai végzettség (felsőfok)

szignifi
kancia

esély
hányados

Teljes munkaerő-piaci
diszkriminációs tapasztalat
(alkalmazottak)
Waldpróba

399
1,912

0,398

0,528

12,167

0,007

2,700

10,802

0,001

0,159

2,104

2,818

0,593

0,441

0,598

2,958

0,398

Legfeljebb nyolc osztály

2,907

0,088

5,365

Szakmunkásképző

2,031

0,154

Középfok

2,217

0,136

szignifi
kancia

esély
hányados

399
1,247

0,481

0,488

1,300

7,785

0,051

7,009

7,277

0,007

5,502

0,093

2,243

1,659

0,198

1,946

1,475

0,609

0,435

1,564

1,396

0,706

0,511

0,475

2,607

0,456

2,317

0,128

3,116

0,434

0,510

3,694

1,614

0,204

2,006

1,246

0,264

1,923

3,790

1,062

0,303

1,734

1,143

0,285

1,833

1,803

folytatódik

Munkaerő-piaci helyváltoztatás
diszkriminációs tapasztalata
(aktív korúak)

Munkahelyi diszkriminációs
tapasztalat (alkalmazottak)

Teljes munkaerő-piaci
diszkriminációs tapasztalat
(alkalmazottak)

Waldpróba

szignifi
kancia

esély
hányados

Waldpróba

szignifi
kancia

esély
hányados

Waldpróba

szignifi
kancia

esély
hányados

Származás (nem roma/(roma)

0,000

0,991

1,007

0,215

0,643

1,737

0,000

0,998

0,000

Településtípus (község)

4,410

0,220

4,276

0,233

5,134

0,162

Budapest

0,798

0,372

0,513

3,624

0,057

2,981

0,084

3,595

3,800

Megyeszékhely

2,561

0,110

2,501

0,089

0,766

1,236

0,271

0,603

0,648

Város

0,029

0,864

0,920

3,047

0,081

2,685

3,225

0,073

3,032

Régió (Dél-Alföld)

6,993

0,321

4,573

0,600

6,574

0,362

Közép-Magyarország

2,716

0,099

3,495

2,536

0,111

7,036

2,179

0,140

6,076

Közép-Dunántúl

0,426

0,514

0,587

2,341

0,126

6,952

3,306

0,069

10,419

Nyugat-Dunántúl

0,268

0,605

0,604

1,261

0,261

4,276

0,776

0,378

3,291

Dél-Dunántúl

0,051

0,821

0,837

1,009

0,315

3,755

0,002

0,968

0,936

Észak-Magyarország

0,331

0,565

0,632

0,570

0,450

2,787

0,558

0,455

2,764

Észak-Alföld

0,032

0,858

1,129

2,759

0,097

7,548

1,869

0,172

5,516

Dolgozik (alkalmazott)

23,967

0,000

–

–

–

–

–

–

Önálló, vállalkozó, saját
vállalkozásában dolgozik

0,000

0,997

0,000

–

–

–

–

–

–

Alkalmi munka megbízások

3,229

0,072

4,682

–

–

–

–

–

–

Munkanélküli

21,311

0,000

8,470

–

–

–

–

–

–

Gyes, gyed, gyet

0,041

0,840

0,842

–

–

–

–

–

–

Dolgozik (más helyen)

–

–

–

0,015

0,993

0,610

0,737

Köztisztviselő,
közalkalmazott

–

–

–

0,002

0,965

1,026

0,027

0,869

1,102

Állami, önkormányzati
vállalat alkalmazottja

–

–

–

0,015

0,904

1,058

0,508

0,476

0,672

19,209

0,000

0,003

13,730

0,000

0,002

0,000

0,998

0,000

Állandó

Megjegyzés: a szignifikáns (a Wald-próba szignifikanciája 0,05-nál kisebb) értékek dőlt betűsek; zárójelben a referenciakategóriák.

A KSH vizsgálata esetében talált hibás megoldásoktól (az időtáv „végtelenségétől” és a védett tulajdonságok ros�szul definiált listájától) eltekintve a lakossági mintán végzett és a diszkrimináció tapasztalatán alapuló megközelítés
feltehetően túlbecsli a diszkrimináció mértékét, ha feltételezzük, hogy a túlérzékenység hatása erősebb lehet, mint
az elhallgatás vágyáé.
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Potenciális áldozatok diszkriminációs tapasztalata
A diszkriminációs tapasztalat mértékét a lehetséges áldozatok körében a 2009-ben végzett EU-MIDIS-kutatás során
európai összehasonlító potenciális áldozati mintán vizsgálták.6 Minden országban előzetes szakértői elemzés alapján
választották ki a legvalószínűbb áldozatok csoportját. Az 1. ábrán a diszkriminációs tapasztalat három formájának
elterjedtségét mutatjuk be az EU 27 országában kiválasztott potenciális áldozatok körében. A jobb áttekinthetőség
érdekében azonban nem tüntettük fel az összes értéket, hanem csak azoknak a kisebbségeknek a diszkriminációs tapasztalatait ábrázoltuk, amelyek a három diszkriminációs forma legalább egyikében az EU-átlag (lásd az ábra vonalai)
felett voltak. Az ábrából kiolvasható, hogy
●● a legtöbb diszkriminációs tapasztalattal rendelkező kisebbségek jó eséllyel a tapasztalnak diszkriminációt a rendőrség részéről, és válnak áldozattá is (csehországi, magyarországi és görögországi romák, olaszországi afrikaiak és
finnországi szomáliaiak);
●● de teljes átfedésről nincs szó, mert vannak sok diszkriminációs tapasztalatot elszenvedő kisebbségek, amelyek
a rendőrségi profilírozásnak nem válnak elszenvedőivé (máltai afrikaiak, lengyelországi romák, írországi afrikaiak,
portugáliai brazilok, dániai szomáliaiak és törökök, svédországi szomáliaiak vagy szlovákiai romák);
●● ugyanakkor – mint azt sok példa mutatja – az áldozattá válás és a rendőrségi profilírozás önmagában is lehet
a diszkriminációs tapasztalat forrása.
Az EU-MIDIS kutatás során hét országban, közöttük Magyarországon a romák körében is vizsgálták a diszkriminációs tapasztalat alakulását az adatfelvételt megelőző tizenkét hónapban.7 Az álláskeresés során a magyar romák harmada érezte úgy, hogy diszkriminálták, ami (a cseh romák mellett) a vizsgált országok legmagasabb értéke (2. ábra).
Egy másik nemzetközi összehasonlító kutatás során 2010-ben az EU keleti határai közelében élő kisebbségek
diszkriminációs tapasztalatait kutattuk (3. ábra).8
A diszkriminációs tapasztalat leggyakoribb oka valamennyi kisebbség esetében a származás volt, de ennek
mértéke nagymértékben eltért: kiugróan magas volt az ukrajnai magyarok, továbbá a lengyelországi ukránok és
a lettországi oroszok körében. Egyes kisebbségek esetében a kérdezettek közel tizede kora és vallása miatt is tapasztalat diszkriminációt. A legkisebb mértékű diszkriminációs tapasztalata a magyarországi szlovákoknak és a fehér
oroszországi lengyeleknek van.
A származás alapú diszkriminációs tapasztalat esetében azt is vizsgáltuk, hogy melyek azok a helyzetek, amelyek
a leginkább valószínűsítik az ilyen tapasztalat esélyét (4. ábra).

6

A kutatás rövid magyar összefoglalója: http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/EU-MIDIS_GLANCE_HU.pdf. A kutatás
módszertani összefoglalója: http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/EU-MIDIS_Techn-Report.pdf
7
A romákkal kapcsolatos összehasonlító elemzés: http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/EU-MIDIS_ROMA_HU.pdf
8
A kutatás (www.enri-east.net/en/) nyolc ország 12 nemzeti kisebbségét foglalta magában. A kutatás mintavételi eljárása és
a kutatás során használt diszkriminációs tapasztalatra vonatkozó kérdés megegyezett az EU-MIDIS technikájával.
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Forrás: EU-MIDIS alapján, 2009.

1. ábra: Az diszkriminációs tapasztalat három formája elterjedtségének átlaga az EU-ban és a legalább
egyik esetben átlag feletti diszkriminációs tapasztalattal rendelkező országok értékei, 2009 (%)
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Forrás: EU-MIDIS alapján, 2009.

2. ábra: Az álláskeresés során diszkriminációt érzékelő romák aránya, 2009 (%)
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Forrás: ENRI-EAST, 2010.

3. ábra: A diszkriminációs tapasztalat elterjedtsége a tizenkét nemzeti
kisebbség körében a diszkrimináció oka szerint, 2010 (%)
70

60

százalék

50

40

30

20

10

0

Oroszok Lettországban

Magyarok Ukrajnában

Magyarok Szlovákiában

Munkaerőpiac

Munkahely

Egészségügy

Tömegközlekedés

Vásárlás

Utca

Iskola

Szórakozóhely

Rendőrség

Szomszédság

Bíróság

Templom

Forrás: ENRI-EAST, 2010.

4. ábra: A diszkriminációs tapasztalat elterjedtsége a származás miatti diszkriminációt okozó helyzetben, 2010 (%)

Látható, hogy a munka világa, az egészségügy és a tömegközlekedés mindhárom kisebbség esetében gyakran,
a templom, a bíróság és a szomszédság ritkán válik diszkriminációs tapasztalat forrásává. Az is látható, hogy vannak
eltérések a kisebbségek között abban, hogy milyen helyzetben nagyobb a származás alapú diszkriminációs tapasztalat esélye; például az ukrajnai magyarok esetében ilyen hely az iskola.
Egy 2008-as nemzetközi kutatás9 során három migráns csoport diszkriminációs tapasztalatainak mértékét hasonlítottuk össze a budapestiek által tapasztaltakkal. A három csoport: a határon túli magyarok, akik bármelyik szomszédos országból jöhettek; a kínaiak (jöhettek Tajvanból, de a diaszpórából bárhonnan), valamint a muszlimok, akik
zömmel arabok vagy törökök.
A 3. táblázatban látható, hogy a migráns lét általában növeli a diszkriminációs tapasztalat mértékét. A munkahelyi
diszkrimináció értéke mindhárom migráns csoport esetében sokkal magasabb, mint a kontrollcsoporté (akik maguk
is a munkahelyen és a munkahelykeresés során érzékelik magukat leginkább diszkrimináltnak). Ugyanez érvényes a
munkahelykeresésre is, kivéve a kínaiakat, akik feltehetően azért nem érzékelnek diszkriminációt, mert alig lépnek be
a többségi munkaerőpiacra.
3. táblázat: A diszkriminációs tapasztalat mértéke a „helyzet” függvényében a budapestiek
(mint kontrollcsoport) és három migráns csoport esetében, 2008 (%)
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Egészségügy

2
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1

34
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Rendőrség

7

9

26
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0
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4

5

Étterem, bár

7

9

34

20
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5

9
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21

Szomszédság

2

8

14

9

Bolt

4

5

33

19

Utazási eszköz

3

6

38

27

17

71

88

65

Kumulált diszkriminációérzet
Forrás: LOCALMULTIDEM, 2008.

9

  LOCALMULTIDEM (www.um.es/localmultidem).
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Függelék
F1. függelék: A munkaerő-piaci diszkrimináció mutatói
F1. táblázat: A három diszkriminációs tapasztalat változó érvényességi köre és összetétele, 18–62 évesek, 2009
Munkaerő-piaci
helyváltoztatás

Munkahelyi

Teljes
munkaerő-piaci

diszkriminációs tapasztalat változó
Aktívak

Alkalmazottak

Alkalmazottak

Álláskeresés során érte-e diszkrimináció?

X

X

Elvesztette-e állását diszkrimináció miatt?

X

X

Alacsonyabb-e a jövedelme azonos
munkakörben dolgozó kollégáinál?

X

X

Alacsonyabb beosztásban dolgozik-e, mint az
azonos képzettséggel rendelkező kollégái?

X

X

Rosszabbak-e munkakörülményei, mint
a munkatársainak?

X

X

F2. függelék: A munkaerő-piaci diszkriminációs tapasztalat modelljei
1. Munkaerő-piaci helyváltoztatás diszkriminációs tapasztalata: a modell függő változója az aktív népességre kiszámított álláskeresés, illetve állásvesztés során érzékelt diszkrimináció kétértékű mutatója (0 és 1);
2. munkahelyi diszkriminációs tapasztalat: a modell függő változója az alkalmazottakra kiszámított munkahelyi diszkriminációérzet kétértékű mutatója (0 és 1);
3. teljes munkaerő-piaci diszkriminációs tapasztalat: a modell függő változója az alkalmazottakra kiszámított teljes
munkaerő-piaci diszkriminációérzet kétértékű mutatója (0 és 1).
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F2. táblázat: A munkaerő-piaci diszkriminációs tapasztalatot mérő regressziós
modellek magyarázó változói és értékei
Értékek*

Alkalmazhatósági
kör

Mely modellekbe
vonható be?

Nem

1. (férfi)
0. nő

aktív korúak

1., 2., 3.

Korcsoport

1. 18–27 éves
2. 28–37 éves
3. 48–62 éves
4. (38–47 év)

aktív korúak

1., 2., 3.

Iskolai végzettség

1. legfeljebb 8 általános iskola
2. szakmunkásképző
aktív korúak
3. középfok
4. (felsőfok)

1., 2., 3.

Származás

1. (roma)
0. nem roma

Településtípus

1. Budapest
2. Megyeszékhely
3. Város
4. (község)

aktív korúak

1., 2., 3.

Régió

1. Közép-Magyarország
2. Közép-Dunántúl
3. Nyugat-Dunántúl
4. Dél-Dunántúl
5. Észak-Magyarország
6. Észak-Alföld (Dél-Alföld)

aktív korúak

1., 2., 3.

Dolgozik

1. köztisztviselő/
közalkalmazott
2. állami/önkormányzati
vállalat alkalmazottja
3. (más helyen dolgozik)

dolgozók

2., 3.

Gazdasági
aktivitás

1. (alkalmazott)
2. önálló/vállalkozó
3. alkalmi munka,
megbízások
4. szülési szabadság, gyeden,
gyesen, gyeten van
5. munkanélküli

aktív korúak

1.

* Zárójelben a referenciakategóriák.
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Simonovits Bori

Magyarországi munkavállalók diszkriminációs
tapasztalatai 2010-ben1
A Munkahelyi foglalkozási viszonyok (2010) című kutatássorozat csaknem tízezer munkavállaló munkahelyi diszkriminációs tapasztalataira kérdezett rá a versenyszférában, a közszférában és a civil szférában. A munkahelyeken kiosztott
önkitöltős kérdőív öt védett tulajdonságra rákérdezve – életkor, etnikai hovatartozás, nem, egészségi állapot és családi állapot – vizsgálta a hátrányos megkülönböztetés meglétét három munkahelyi dimenzióban. Az 1. ábra a kor miatt
tapasztalt diszkrimináció kérdését tartalmazza, a többi kérdés az aláhúzott részben különbözött csupán.
1. Érte-e hátrányos megkülönböztetés életkora miatt
(azért mert túl fiatal vagy túl idős) az elmúlt évben
a munkahelyén?
Soronként egyet jelöljön!
bérezésemben
munkakörülményeimben
előmenetelemben

ért

nem ért

nem tudom













1. ábra: A munkavállaló kor miatt tapasztalt diszkriminációjára irányuló kérdés

A védett tulajdonságok szerinti diszkriminációs
tapasztalat elterjedtsége szféránként
A 2010-es adatfelvételt megelőző évben a legnagyobb eséllyel koruk miatt érezték a munkavállalók diszkrimináltnak
magukat mind a bérezés, mind a munkakörülmények, mind az előmenetelük tekintetében (2. ábra).
Az életkor miatti diszkrimináció valószínűsége legalacsonyabb volt a civil szférában dolgozók között: mind a bérezés, mind a munkakörülmények, mind az előmenetel esetében durván fele a versenyszférában tapasztalható értéknek.
Az etnikai hovatartozás alapján érzékelt diszkrimináció csekély mértékű: mindhárom dimenzióban és mind a négy
vizsgált szférában egy százalék körüli, vagy az alatt maradt (3. ábra).
1

A kutatás a Egyenlő Bánásmód Hatóság megbízásából, a TÁMOP-5.5.5/08/1 „A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi
szemléletformálás és hatósági munka erősítése” című projekt keretében valósult meg.
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százalék

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Bérezés

Előmenetel

Munkakörülmények

Versenyszféra (N = 7934)

Civil szféra (N = 327)

Köz - vagy kormánytisztviselők (N = 475)

Közalkalmazottak (N = 567)

Bármely módon

2. ábra: Az életkor miatt tapasztalt diszkrimináció elterjedtsége a bérezésben,
a munkakörülményekben és az előmenetel során a munkavállalók körében,
szféránként, 2010 (%)
1,4
1,2

százalék

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Bérezés

Munkakörülmények

Előmenetel

Bármely módon

Versenyszféra (N = 8196)

Civil szféra (N = 336)

Köz- vagy kormánytisztviselők (N = 494)

Közalkalmazottak (N = 584)

3. ábra: Az etnikai hovatartozás vagy bőrszín miatt tapasztalt diszkrimináció elterjedtsége a bérezésben,
a munkakörülményekben és az előmenetel során a munkavállalók körében, szféránként, 2010 (%)
Nemük miatt leginkább a versenyszférában érezték magukat megkülönböztetve a megkérdezett munkavállalók az elmúlt évben, de arányuk itt sem haladja meg a 2 százalékot. A különböző dimenziókat összevetve elmondható, hogy a bérezés során tapasztalták a legnagyobb arányban a hátrányos megkülönböztetést a megkérdezettek
(4. ábra).
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3,0

százalék

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Bérezés

Munkakörülmények

Előmenetel

Bármely módon

Versenyszféra (N = 8207)

Civil szféra (N = 336)

Köz- vagy kormánytisztviselők (N = 491)

Közalkalmazottak (N = 584)

4. ábra: A nem miatt tapasztalt diszkrimináció elterjedtsége a bérezésben, a munkakörülményekben
és az előmenetel során a munkavállalók körében, szféránként, 2010 (%)
Egészségi állapotuk miatt egy-két százalék érezte magát megkülönböztetve, a munkakörülmények tekintetében
legnagyobb arányban a köz- vagy kormánytisztviselők számoltak be erről (5. ábra). A civil szervezetek dolgozói elhanyagolható mértékben említették az egészségi állapotuk miatt tapasztalt diszkriminációt.
3,0

százalék

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Bérezés

Munkakörülmények

Előmenetel

Bármely módon

Versenyszféra (N = 8276)

Civil szféra (N = 338)

Köz- vagy kormánytisztviselők (N = 497)

Közalkalmazottak (N = 582)

5. ábra: Az egészségi állapot miatt tapasztalt diszkrimináció elterjedtsége a bérezésben,
a munkakörülményekben és az előmenetel során a munkavállalók körében, szféránként, 2010 (%)
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százalék

Családi állapota, anyasága, apasága vagy gyermekei száma miatt szintén csekély mértékű diszkriminációt tapasztaltak a megkérdezettek: alig egy százalékuk érezte magát megkülönböztetve, a munkakörülmények tekintetében
legnagyobb arányban a köz- vagy kormánytisztviselők számoltak be erről (6. ábra). A civil szervezetek dolgozói az
egészségi állapotuk miatt szerény mértékben tapasztaltak diszkriminációt.
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Bérezés

Munkakörülmények

Előmenetel

Bármely módon

Versenyszféra (N = 8227)

Civil szféra (N = 336)

Köz- vagy kormánytisztviselők (N = 491)

Közalkalmazottak (N = 586)

6. ábra: A családi állapot miatt tapasztalt diszkrimináció elterjedtsége a bérezésben, a munkakörülményekben
és az előmenetel során a munkavállalók körében, szféránként, 2010 (%)
Összességében vizsgálva a három munkaerő-piaci tényezőt (bérezés, munkakörülmények és előmenetel) a vizsgált négy szférában dolgozó csaknem tízezer munkavállaló közül viszonylag keveseket ért diszkrimináció az adatfelvételt megelőző évben. A legnagyobb eséllyel koruk miatt érzékelték magukat megkülönböztetve a munkavállalók
(7. ábra).
Az oszlopokat összevetve jól látszik, hogy a megkérdezett öt tulajdonság közül négy esetében legkevésbé a civil
szférában dolgozó munkavállalóknak kellett attól tartaniuk hogy hátrányos megkülönböztetés éri őket a munkahe
lyükön előmenetelük, munkakörülményeik vagy bérezés tekintetében.
Akit bármely felsorolt tulajdonság alapján ért hátrányos megkülönböztetés a munkahelyén, arról elmondható,
hogy míg minden tizedik versenyszférában dolgozót ért diszkrimináció a munkahelyén, és a közszférában is 9 és 10
százalék körül van ez az arány, addig a civil szférában dolgozó 100 munkavállaló közül 4 tapasztalt hátrányos megkülönböztetést.
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12
10

százalék

8
6
4
2
0
Kor
Etnikai
(mert fiatal vagy idős) hovatarozás
vagy bőrszín

Nem
(mert férfi vagy nő)

Egészségi
állapot

Családi állapot

Versenyszféra (N = 8542)

Civil szféra (N = 341)

Köz- vagy kormánytisztviselők (N = 508)

Közalkalmazottak (N = 602)

Bármely okból

7. ábra: Az életkor, az etnikai hovatartozás vagy bőrszín, a nem, az egészségi és a családi állapot miatt,
illetve bármely okból tapasztalt diszkrimináció elterjedtsége, szféránként,* 2010 (%)

A diszkriminációs tapasztalat elterjedtségének többváltozós modelljei
Ezek után többváltozós elemzési technikával vizsgáltuk a diszkriminációs tapasztalatot meghatározó munkavállalói
tulajdonságokat. Logisztikus regressziós modellek alkalmazásával vizsgáltuk, hogy melyek azok a munkavállalói jellemzők (életkor, nem, iskolai végzettség, településtípus háztartástípus, származás, egészségi állapot) és munkaerőpiaci tényezők (alkalmazás formája és ideje az adott munkahelyen, szakszervezeti tagság, múltbeli munkanélküliség,
esélyegyenlőségi terv léte, valamint hogy mely szférában dolgozik), melyek meghatározzák az egyének által érzékelt hátrányos megkülönböztetés különféle típusait a munkavállaló megítélése szerint. A modellbe csak azokat a
munkaerő-piaci változókat vontuk be, amelyre vonatkozóan egyéni munkavállalóktól származó információnk van,
az esélyegyenlőségi terv létét2 is a munkavállaló megítélése szerint értelmeztük.

2

Mivel az esélyegyenlőségi terv esetében csaknem 50% volt a nem tudom válaszok aránya, ezért a nem tudom válaszokat és
a nem válaszokat egy változóba kódoltuk, mert ez a mértékű esetszámkiesés nagy veszteség lett volna a logisztikus regresszió
elemszám-csökkenésében.
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A hat többváltozós modell függő változóit az öt védett tulajdonság alapján tapasztalt diszkriminációs tapasztalat,
illetve az ezekből képzett kumulált mutató jelentették. A logisztikus regressziós modell legnagyobb előnye, hogy úgy
mutatja egy-egy független változó hatását, hogy közben az összes többi modellbe bevont független változó hatását
kontroll alatt tartja.
A modellek által megmagyarázott hányad (R2)3 azt mutatja, hogy az általunk vizsgált tényezők összességében
mennyit magyaráznak meg a modell függő változójából, azaz a különböző védett tulajdonságok alapján mért diszkriminatív tapasztalatokból. Az, hogy ezek a tényezők összességében magyarázzák a diszkriminatív tapasztalatot (azaz
szignifikáns a modell), nem jelenti feltétlenül azt, hogy a vizsgált dimenziók mindegyike hatással van a diszkriminatív
tapasztalatokra. Az alábbi táblázatokban bemutatott modellek mindegyike szignifikáns (azaz a magyarázó változók
összességében szignifikánsan magyarázzák a függő változót), a magyarázó változók közül azonban csak azokat a tényezőket mutatjuk be, melyek hatása szignifikáns legalább az egyik vizsgált diszkriminatív mutatóra (1. és 2. táblázat),
a teljes modelleket a Függelék F1. és F2. táblázatai tartalmazzák.
1. táblázat: Az életkori, etnikai és nem szerinti diszkriminációs tapasztalatok okainak szociodemográfiai és
munkaerő-piaci modellje, 2010 (logisztikus regresszió, esélyhányadosok és szignifikanciaszint)

Neme: nő (férfi)
Korcsoport (18–30 éves)

Életkori
diszkriminációs
tapasztalat

Etnikai-származási
diszkriminációs
tapasztalat

Nemi
diszkriminációs
tapasztalat

n. sz.

0,486*

7,079***

***

n. sz.

n. sz.

0,430***

n. sz.

n. sz.

40–49 éves

0,272***

n. sz.

0,390**

50 éves vagy idősebb

0,340***

n. sz.

n. sz.

31–39 éves

Iskolai végzettség (legfeljebb 8 általános)

***

n. sz.

n. sz.

Érettségi

1,793**

n. sz.

2,425**

Felsőfok

n. sz.

n. sz.

1,999*

Származás: roma (nem roma)

n. sz.

10,644***

n. sz.

Településtípus (község)

*

n. sz.

n. sz.

Budapest

n. sz.

3,033**

n. sz.

Város

n. sz.

2,945*

n. sz.
folytatódik

3

A logisztikus regressziós modellekben a R2 -et a modellből származó becsült valószínűségek és az eredetileg mért kétértékű
függő változókból (1. életkori, 2. etnikai-származási, 3. nemi, 4. egészségi, 5. családi állapot szerinti és 6. kumulált diszkriminatív
tapasztalat) képzett lineáris regressziós kapcsolat megmagyarázott hányada (illesztett R2) alapján határozzuk meg. A lineáris regresszió R2 -e ugyanis éppen azt mutatja, hogy függő változó szóródásának hány százalékát tudjuk megmagyarázni a regresszió
által becsült értékekkel.
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Életkori
diszkriminációs
tapasztalat

Etnikai-származási
diszkriminációs
tapasztalat

Nemi
diszkriminációs
tapasztalat

**

n. sz.

n. sz.

2–5 év között

1,656*

n. sz.

n. sz.

10 évnél régebben

1,586*

0,349*

2,703*

Alkalmazás formája (állandó, határozatlan idejű)

n. sz.

n. sz.

n. sz.

Határozott idejű

n. sz.

2,463*

2,800***

Ideiglenes

n. sz.

n. sz.

6,720**

***

n. sz.

n. sz.

0,626**

n. sz.

n. sz.

Mióta alkalmazzák (1 évnél rövidebb ideje)

Szakszervezeti tagság (jelenleg tag)
Soha nem volt tag
Egészségügyi problémája volt-e? (nincs)

***

n. sz.

n. sz.

3,530***

14,459***

8,177***

Van, de nem befolyásolja a munkavégző képességét

1,427**

2,862**

n. sz.

Munkanélküliség: nem volt munkanélküli (volt munkanélküli)

0,703**

n. sz.

n. sz.

Szféra (verseny)

*

n. sz.

n. sz.

Közalkalmazotti

1,459*

n. sz.

0,197***

Modell R2

3,7%

10,1%

7,2%

Szignifikancia (modell)

0,000

0,000

0,000

Van, és befolyásolja, hogy mennyit és mit tud dolgozni

n. sz. = nem szignifikáns
Megjegyzés: Csak a szignifikáns hatású független változók bemutatásával; zárójelben a referenciakategóriák.
A Wald-statisztika: * p = 0,05 és p = 0,01 között szignifikáns; ** p = 0,009 és p = 0,001 között szignifikáns; *** p = 0,0009 alatt szignifikáns.

A modellek legfőbb tanulságait az alábbiakban foglaljuk össze.
Az életkori diszkriminációs tapasztalatot a modellbe bevont változók összességében 3,7 százalékban magyarázzák.
A korcsoportok hatását elemezve elsőként jól látszik, hogy az összhatás szignifikáns, és hogy a kor növekedésével
csökken a diszkriminációs tapasztalat: azaz az idősebb korcsoportokba tartozó munkavállalók kisebb eséllyel élnek
meg életkoruk alapján hátrányos megkülönböztetést, mint a 18–30 évesek. Legjobb helyzetben a 40–49 évesek vannak, ők a legfiatalabb korcsoporthoz viszonyítva kisebb valószínűséggel éltek meg diszkriminációt az adatfelvétel
megelőző 12 hónapban. Fontos ezzel kapcsolatban hangsúlyozni, hogy ebben az adatbázisban a munkahelyeken
dolgozókat vizsgáltuk, tehát eredményeink nem vonatkoznak a munkaerőpiacról kiszorultakra.
Az életkor mellett a következő háttérváltozók hatása szignifikáns (a modellbe bevont összes magyarázó változó
hatását lásd Függelék: F1. táblázat):
●● iskolai végzettség: a legfeljebb 8 általánoshoz képest az érettségi növeli (esélyhányados: 1,8) az életkori diszkriminációs tapasztalatot;
●● alkalmazás ideje: akik 2 évnél hosszabb ideje állnak az adott cég alkalmazásában, azokat nagyobb eséllyel éri az
életkora alapján diszkriminációs tapasztalat;
3.2. Survey-vizsgálatok – Simonovits B ori: Magyarországi munkavállalók diszkriminációs tapasztalatai 2010-ben
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●● szakszervezeti tagság: aki nem volt szakszervezeti tag soha életében, azt kisebb valószínűséggel diszkriminálták
az életkora alapján;
●● erős a magyarázó ereje az egészségügyi állapotnak: akinek van valamilyen egészségügyi problémája vagy fogyatékossága, és befolyásolja, hogy mennyit és mit tud dolgozni, 3,5 szeres eséllyel, akinek van ilyen problémája, de
nem befolyásolja a munkavégző képességét, az 1,5-szeres eséllyel tapasztalt életkori diszkriminációt;
●● a munkanélküli múlt hiánya csökkenti az életkori diszkrimináció tapasztalati esélyét;
●● a közalkalmazottak a versenyszférában dolgozókhoz képest 1,5-szeres valószínűséggel éltek meg az életkoruk
alapján a hátrányos megkülönböztetést.
Az etnikai-származási diszkriminációs tapasztalatot elsőként a roma/nem roma dimenzióban vizsgáljuk. A romák
több mint 10 és félszeres (!) eséllyel tapasztalnak hátrányos megkülönböztetést a származásuk alapján, mint a többi
vizsgált munkavállaló. Ez az egyik legnagyobb esélyhányados a hat modell mindegyikét vizsgálva, és a modell esetében a második legnagyobb megmagyarázott hányadot is ebben a dimenzióban találtunk (10,1%).
Figyelemre méltó és a további modellekkel ellentétes a nem hatása: míg általában a nők magasabb eséllyel tapasztalnak diszkriminációt a különböző védett tulajdonságok alapján, a származási-etnikai diszkrimináció kevésbé sújtja
a nőket (esélyhányados 0,49).
A származás és a nem mellett a következő háttérváltozók hatása szignifikáns:
●● településtípus: a budapestiek és a városokban élők a községekben élőknél durván háromszoros eséllyel tapasztalnak etnikai-származási diszkriminációt;
●● alkalmazás ideje: akik 10 évnél hosszabb ideje állnak az adott cég alkalmazásában, azokat kisebb eséllyel éri
a származása vagy etnikai hovatartozása alapján diszkriminációs tapasztalat, mint akik egy évnél rövidebb ideje
dolgoztak az adott cégnél;
●● alkalmazás módja: aki határozott idejű szerződéssel dolgozik, azt nagyobb valószínűséggel diszkriminálták származása vagy etnikai hovatartozása alapján, mint aki állandó határozatlan idejű szerződéssel dolgozik;
●● egészség állapot: akinek van valamilyen egészségügyi problémája vagy fogyatékossága, és befolyásolja, hogy
mennyit és mit tud dolgozni, az 14,5-szeres eséllyel, akinek van, de nem befolyásolja a munkavégző képességét,
az 2,8-szoros eséllyel tapasztalt etnikai-származási diszkriminációt.
A nemi diszkriminációs tapasztalatot a modellbe bevont független változók 7,2 százalékban magyarázzák. A meghatározó tényezőket elsőként a férfiak és nők összevetésében vizsgáljuk. A nők körülbelül hétszeres eséllyel tapasztalnak hátrányos megkülönböztetést nemük alapján, mint a férfiak.
A nem mellett a következő háttérváltozók hatása szignifikáns (a modellbe bevont változók hatását lásd Függelék:
F1. táblázat):
●● iskolai végzettség: az érettségizett és felsőfokú végzettségűek esélye a nemi diszkriminációra nagyobb, mint
a legfeljebb 8 általános végzetteké;
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●● korcsoportok: a 40–49 éves munkavállalók vannak a legkedvezőbb helyzetben: a legfiatalabb korcsoporthoz
viszonyítva kisebb valószínűséggel (esélyhányados: 0,39) éltek meg nemi diszkriminációt az adatfelvétel megelőző 12 hónapban;
●● alkalmazás ideje: akik 10 évnél hosszabb ideje állnak az adott cég alkalmazásában, azok csaknem háromszoros
(esélyhányados: 2,7) eséllyel tapasztalnak nemi alapú diszkriminációt, mint akik egy évnél rövidebb ideje;
●● alkalmazás módja: azt, aki határozott idejű szerződéssel dolgozik, 2,8-szer nagyobb valószínűséggel diszkriminálták a neme alapján, mint aki állandó határozatlan idejű szerződéssel dolgozik. Az ideiglenesen foglalkoztatottakat
6,7-szeres eséllyel diszkriminálták nemi alapon;
●● ebben az esetben is erős a magyarázó ereje az egészségügyi állapotnak: akinek van valamilyen egészségügyi
problémája vagy fogyatékossága, és befolyásolja, hogy mennyit és mit tud dolgozni, nyolcszoros eséllyel tapasztal
nemi diszkriminációt.
●● mely szférában dolgozik: a közalkalmazottak között kisebb az esélye a nemi alapú diszkrimináció tapasztalatának.
Az esélyegyenlőségi terv létének munkavállalói megítélése, a kérdezett családi állapota és kiskorú gyermekeinek
száma (van-e 18 éven aluli) nem befolyásolja szignifikánsan egyik mutatót sem, ezért nem szerepeltettük a táblázatban. Az, hogy a kérdezett munkahelye melyik szférában található, csak a közalkalmazottak esetében hat: a versenyszférában dolgozókhoz képest a közalkalmazottaknál nagyobb esélye az életkori, és kisebb az esélye a nemi alapú
diszkrimináció tapasztalatának.
A 2. táblázatban az egészségi és családi állapot miatti, illetve a kumulált diszkriminációs tapasztalat magyarázó
modelljeit látjuk (a modellbe bevont összes magyarázó változó hatását lásd Függelék: F2. táblázat).
2. táblázat: Az egészségi és a családi állapot szerinti, illetve a kumulatív diszkriminációs
tapasztalatok okainak szociodemográfiai és munkaerő-piaci modellje, 2010
(logisztikus regresszió, esélyhányadosok és szignifikanciaszint)
Egészségi
állapot szerinti
diszkriminációs
tapasztalat

Családi állapot
szerinti
diszkriminációs
tapasztalat

Összesített
(kumulatív)
diszkriminációs
tapasztalat

Neme: nő (férfi)

n. sz.

2,582***

1,424**

Korcsoport (18–30 éves)

n. sz.

n. sz.

***

31–39 éves

n. sz.

n. sz.

0,562***

40–49 éves

n. sz.

n. sz.

0,297***

50 éves vagy idősebb

n. sz.

n. sz.

0,396***
folytatódik
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Iskolai végzettség (legfeljebb 8 általános)

Egészségi
állapot szerinti
diszkriminációs
tapasztalat

Családi állapot
szerinti
diszkriminációs
tapasztalat

Összesített
(kumulatív)
diszkriminációs
tapasztalat

*

n. sz.

n. sz.

Érettségi

n. sz.

n. sz.

1,639**

Felsőfok

0,453*

n. sz.

n. sz.

Családi állapot (nőtlen, hajadon)

n. sz.

n. sz.

n. sz.

Elvált, külön él

n. sz.

n. sz.

1,443*

Van-e 18 éven aluli gyermeke?
van (nincs)

n. sz.

2,312**

n. sz.

Településtípus (község)

n. sz.

n. sz.

n. sz.

Budapest

n. sz.

2,025*

n. sz.

Város

2,154*

n. sz.

n. sz.

Alkalmazás formája (állandó)

n. sz.

**

*

Határozott idejű

n. sz.

2,744

1,411*

Ideiglenes

n. sz.

7,095

n. sz.

***

n. sz.

n. sz.

0,543*

n. sz.

0,618***

***

***

***

Van, és befolyásolja, hogy mennyit és mit tud dolgozni

35,274***

7,114***

6,226***

Van, de nem befolyásolja a munkavégző képességét

Szakszervezeti tagság (jelenleg tag)
Soha nem volt tag
Egészségügyi problémája volt-e? (nincs)

4,534***

n. sz.

1,534***

Munkanélküliség: nem volt munkanélküli (volt munkanélküli)

n. sz.

0,475**

0,667***

Szféra (verseny)

n. sz.

n. sz.

*

Civil szféra

n. sz.

n. sz.

0,364**

Közalkalmazotti

1,965*

n. sz.

n. sz.

16,4%

8,4%

3,7%

0,000

0,000

0,000

Modell R

2

Szignifikancia

n. sz. = nem szignifikáns
Megjegyzés: Csak a szignifikáns hatású független változók bemutatásával; zárójelben a referenciakategóriák.
A Wald-statisztika: * p = 0,05 és p = 0,01 között szignifikáns; ** p = 0,009 és p = 0,001 között szignifikáns; *** p = 0,0009 alatt szignifikáns.

Az egészségi és családi állapot szerinti, illetve a kumulatív diszkriminációs tapasztalatok modelljei közül az egészségi állapot alapján történő hátrányos megkülönböztetést magyarázzák legnagyobb arányban a szociodemográfiai
és munkaerő-piaci tényezők. A megmagyarázott hányad 16 százalék, amiben nem meglepő módon a munkavégzést
befolyásoló egészségi állapotnak a legnagyobb az esélyhányadosa. Akinek van valamilyen egészségügyi problémája
vagy fogyatékossága, és befolyásolja, hogy mennyit és mit tud dolgozni, 35-szörös, akinek van ilyen problémája, de
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az nem befolyásolja a munkavégző képességét, 4,5-szeres eséllyel tapasztalt egészségi állapota alapján diszkriminációt azokhoz viszonyítva, akinek nincs egészségügyi problémájuk.
Az egészségi állapot alapján történő hátrányos megkülönböztetést növeli továbbá:
●● a városi lét: a diszkrimináció esélye a községben élőkének a kétszerese;
●● a szakszervezeti tagság: ha nem volt sosem szakszervezeti tag, a diszkrimináció esélye feleakkora, mint a jelenlegi
szakszervezeti tagoké;
●● közalkalmazotti lét: a diszkrimináció esélye a versenyszférában dolgozókhoz képest kétszeres.
Az egészségi állapot alapján történő hátrányos megkülönböztetést csökkenti a felsőfokú végzettség (az általános
iskolai végzettségűekhez képest annak körülbelül a fele).
A legnagyobb esélyhányados a munkavégzést befolyásoló egészségi állapothoz köthető: akinek van valamilyen
egészségügyi problémája vagy fogyatékossága, és befolyásolja, hogy mennyit és mit tud dolgozni, 7-szeres eséllyel
tapasztalt egészségi állapota alapján diszkriminációt azokhoz viszonyítva, akiknek nincs egészségügyi problémájuk.
A családi állapot szerinti diszkriminációs tapasztalat modelljében a megmagyarázott hányad 8,4 százalék, a magyarázó változók közül a munkavállalók neme, kiskorú gyermeke, lakóhelye, alkalmazási formája és korábbi munkanélkülisége önálló hatású.
A családi állapot alapján történő hátrányos megkülönböztetést növeli továbbá:
●● ha a munkavállaló nő (2,6-szer nagyobb eséllyel diszkriminálják családi állapota – apasága, anyasága, gyermekei –
miatt, mint ha férfi);
●● ha van 18 éven aluli gyermeke (2,3-szeres esélyhányados a kiskorú gyermeket nem nevelőkhöz képest);
●● a budapesti lét (a diszkrimináció esélye a községben élők kétszerese);
●● az atipikus alkalmazási formák (a határozott idejű munkavállalók esélyhányadosa 2,7-szerese, az ideiglenesen foglalkoztatottaké 7-szerese a határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatottakéhoz képest);
●● a munkanélküliség: ha a munkavállaló sosem volt munkanélküli, körülbelül feleakkora eséllyel tapasztalt családi
állapot szerinti diszkriminációt azokhoz képest, akik voltak korábban munkanélküliek
Végezetül a kumulatív diszkriminációs tapasztalat (a vizsgált öt diszkriminációs alap összesített mutatója) alapján
tapasztalt hátrányos megkülönböztetést a bevont háttérváltozók mindössze 3,7 százalékban magyarázzák.
A kumulatív diszkriminációs tapasztalatot növeli:
●● ha a munkavállaló nő (1,4-szer nagyobb eséllyel diszkriminálják, mint ha férfi lenne, kontrollálva a modellbe bevont többi változó hatását);
●● ha érettségizett (a diszkrimináció esélye 1,6-szeres a legfeljebb 8 általánost végzettekhez képest);
●● ha elvált vagy külön él (a diszkrimináció esélye 1,4-szeres a nőtlen hajadonokéhoz képest);
●● ha határozott idejű szerződéssel dolgozik (a diszkrimináció esélye 1,4-szeres ahhoz képest, hogy határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatják);
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●● ha van olyan egészségi probléma vagy fogyatékosság, mely befolyásolja a munkavégző képességét: akinek van
ilyen problémája, és befolyásolja, hogy mennyit és mit tud dolgozni, 6,2-szeres, akiknek van, de nem befolyásolja
munkavégző képességét, 1,5-szeres eséllyel tapasztalt egészségi állapota alapján diszkriminációt azokhoz viszonyítva, akinek nincs egészségügyi problémájuk.
A kumulatív diszkriminációs tapasztalatot növeli:
●● ha a munkavállaló nő: 1,4-szer nagyobb eséllyel diszkriminálják, mint ha férfi lenne, kontrollálva a modellbe bevont többi változó hatását;
●● ha érettségizett (esélyhányados: 1,6; referenciakategória: max. 8 általános);
●● ha elvált vagy külön él (esélyhányados: 1,4; referenciakategória: nőtlen hajadon);
●● ha határozott idejű szerződéssel dolgozik (esélyhányados: 1,4; referenciakategória: határozatlan idejű szerződéssel
foglalkoztatják);
●● ha olyan egészségi probléma vagy fogyatékosság, ami befolyásolja a munkavégző képességét: akinek van ilyen
problémája, és az befolyásolja, hogy mennyit és mit tud dolgozni, az 6-szoros, akinek ugyan van, de az nem befolyásolja a munkavégző képességét, az 1,5-szeres eséllyel tapasztalt egészségi állapota alapján diszkriminációt
azokhoz viszonyítva, akiknek nincs egészségügyi problémája.
A kumulatív diszkriminációs tapasztalatot befolyásolja továbbá:
●● életkor: ha a munkavállaló kora 40–49 éves között van, körülbelül harmadakkora eséllyel diszkriminálják, mint
a legfiatalabbakat;
●● szakszervezeti tagság: ha sosem volt tag, akkor a diszkrimináció esélye kisebb (esélyhányados: 0,618), mint ha
jelenleg tagja szakszervezetnek.
●● munkanélküli státus: ha nem volt munkanélküli, akkor az esélye arra, hogy diszkriminálják kisebb, mint azok esetében, akik voltak korábban munkanélküliek (esélyhányados: 0,667);
●● szféra: ha a kérdezett a civil szférában dolgozik, egyharmad az esély, hogy tapasztal bármilyen diszkriminációt
a versenyszférában dolgozókhoz képest.
Önmagában (azaz kontroll alatt tartva a többi változó hatását) tehát a roma származás és az esélyegyenlőségi terv
létének munkavállalói megítélése egyik diszkriminációs tapasztalat változója esetében sem hatott. A családi állapot
hatása érdekes módon a családi állapot szerinti diszkriminációnál nem csak a kumulált mutató esetén hat az elvált,
külön él kategóriában (az együttélés és az özvegység önmagában nem befolyásolja egyik mutatót sem). A szakszervezeti tagság esélynövelő hatását a diszkriminációra leginkább a tagság fokozott tudatossága magyarázhatja. Feltételezhetjük, hogy ha valaki szakszervezeti tag, nagyobb eséllyel ismeri fel az őt ért sérelmeket.
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Következtetések
A tanulmány fő célja a védett tulajdonságú munkavállalók munkahelyen belüli helyzetének megismerése volt. A tanulmány záró fejezetének két fókusza a különböző szférákban található munkahelyeken tapasztalható diszkrimináció
értelmezése a korábbi kutatási eredmények függvényében és a munkahelyeken elérhető rugalmas munkavégzési
formák eredményeinek továbbgondolása.
A versenyszférában és a közszférában azon dolgozók aránya, akiket ért bármilyen alapon diszkrimináció a munkahelyükön (akár bérezés, akár munkakörülmények, akár előléptetés esetén) magas: 9 és 10 százalék közötti (vö. 7. ábra).
Ezzel szemben a civil szférában ennél jóval kevesebben tapasztaltak munkahelyükön hátrányos megkülönböztetést:
100 dolgozó munkavállaló közül négyen tapasztaltak hátrányos megkülönböztetést egy év alatt.
Ezek az értékek megerősítették az elmúlt években hasonló témában végzett kutatások eredményeit, melyek nem
kifejezetten a munkavállalók körében, hanem lakossági mintán belül mérték a diszkriminációs tapasztalat elterjedtségét. A lakosság aktív korban lévő tagjainak 6 százaléka tapasztalt diszkriminációt a 2009-es felvételt megelőző 12
hónapban, míg a foglalkoztatottak körében a diszkriminációt tapasztalók aránya 9 százalék volt, amelynek nagy része
bérhátrányt jelentett (Sik és Simonovits, 2009).
A diszkrimináció érzékelésének európai összehasonlító vizsgálata (Discrimination in the EU, 2008) – minden módszertani gyengesége ellenére – szintén megerősíteni látszik adatainkat. Az összehasonlító vizsgálat rámutatott arra,
hogy a vizsgált diszkriminációs okok közül (bőrszín, nem, kor, fogyatékosság, dohányzás, név, vallás, külső megjelenés) a magyarok a kor miatti diszkriminációt érzékelték a legnagyobbnak (Sik és Simonovits, 2008).
A diszkrimináció alapját tekintve a 2009-es hirdetésmonitor is egybecseng a kérdőíves kutatások eredményeivel,
miszerint Magyarországon a hátrányos megkülönböztetés döntően nemi és életkori megkötést jelentett, illetve ezek
kombinálódását és kiegészítését a külső megjelenés jellemzőivel (Bihary, Simonovits és Udvari, 2009).
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a romák több mint 10-szeres eséllyel tapasztalnak hátrányos megkülönböztetést
származásuk alapján, mint a többi vizsgált munkavállaló. (Ehhez fontos adalék a munkavállalók nemzetiségek szerinti
megoszlása: míg a romák aránya a munkavállalók között 2,3% körül van, 1% német nemzetiségű, 0,5% román és 0,3%
szlovák nemzetiségű került be a csaknem tízezres munkavállalói mintába önbevallás alapján). Figyelemre méltó és
a további modellekkel ellentétes a nem hatása a származási diszkrimináció esetében: míg általában a nők magasabb
eséllyel tapasztalnak diszkriminációt a különböző védett tulajdonságok alapján, a származási-etnikai diszkrimináció
kevésbé sújtja a nőket. (Általában ugyanis a nemi diszkriminációs tapasztalatot a nők körülbelül hétszeres eséllyel
élték meg, mint a férfiak a bérezést, a munkakörülményeket és az előléptetést együttesen vizsgálva.)
Ezt a szokásossal fordított összefüggést alátámasztja egy korábbi telefonos diszkriminációtesztelés tapasztalata,
amely szintén azt mutatta, hogy a roma férfiak munkához jutási esélye a legrosszabb a képzettséget nem igénylő
munkakörök esetében. A 2006-os telefonos tesztelés eredménye szerint a férfiak és a roma származásúak elutasításának nagyobb esélye azt jelzi, hogy a munkaerőpiac e részterületén a nem és a származás hatása össze is adódik. Az
elutasítás esélye a roma férfiak esetében a nem roma nők tizenötszöröse volt (Sik és Simonovits, 2008).

3.2. Survey-vizsgálatok – Simonovits B ori: Magyarországi munkavállalók diszkriminációs tapasztalatai 2010-ben
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Függelék
F1. táblázat: Az életkori, etnikai és nem szerinti diszkriminációs tapasztalatok okainak
szociodemográfiai és munkaerő-piaci modellje* (logisztikus regresszió)
A kora miatt
diszkriminálták
Waldérték

Szign.

Exp (B)

Az etnikai hovatartozása
vagy a bőrszíne miatt
diszkriminálták
Waldérték

A neme miatt
diszkriminálták

Szign.

Exp (B)

Waldérték

Szign.

Exp (B)

Neme: nő (férfi)

0,617

0,432

1,089

5,775

0,016

0,486

63,468

0

7,079

Korcsoport (18–30 éves)

49,635

0,000

n. sz.

3,444

0,328

n. sz.

10,123

0,018

n. sz.

31–39 éves

26,223

0,000

0,43

0,037

0,847

0,921

0,404

0,525

0,825

40–49 éves

47,856

0,000

0,272

2,272

0,132

0,465

7,236

0,007

0,39

50 éves vagy idősebb

30,066

0,000

0,34

0,107

0,743

0,84

3,054

0,081

0,535

Iskolai végzettség (legfeljebb 8 általános)

15,624

0,001

n. sz.

0,67

0,88

n. sz.

9,588

0,022

n. sz.

Szakmunkásképző

1,495

0,221

1,273

0,187

0,666

0,836

1,431

0,232

1,507

Érettségi

9,356

0,002

1,793

0,002

0,961

0,979

7,573

0,006

2,425

Felsőfok

1,084

0,298

1,243

0,396

0,529

0,739

3,718

0,054

1,999

Családi állapot (nőtlen, hajadon)

6,664

0,083

n. sz.

4,66

0,198

n. sz.

7,527

0,057

n. sz.

Házas, együtt él

0,257

0,612

0,924

1,02

0,313

0,649

0,065

0,798

1,076

Elvált, külön él

2,623

0,105

1,406

0,257

0,612

1,331

3,605

0,058

1,926

Özvegy

0,002

0,966

1,016

2,228

0,136

0,17

1,968

0,161

1,945

Van-e 18 éven aluli gyermeke?: van (nincs)

0,385

0,535

1,081

1,89

0,169

1,622

0,044

0,835

0,955

folytatódik
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A kora miatt
diszkriminálták
Waldérték

Az etnikai hovatartozása
vagy a bőrszíne miatt
diszkriminálták

A neme miatt
diszkriminálták

Szign.

Exp (B)

Waldérték

Szign.

Exp (B)

Waldérték

Szign.

Exp (B)

0,553

34,556

0,000

10,644

3,006

0,083

0,08

14,25

0,003

6,7

0,082

5,329

0,021

0,756

0,385

1,288

Származás: roma (nem roma)

2,038

0,153

Településtípus (község)

10,21

0,017

Budapest

0,437

0,509

0,894

Megyeszékhely

0,867

0,352

0,862

0,4

0,527

0,68

0,581

0,446

0,793

Város

2,413

0,12

1,251

5,501

0,019

2,945

1,664

0,197

1,413

Mióta alkalmazzák (1 évnél rövidebb ideje)

13,718

0,008

n. sz.

5,194

0,268

n. sz.

7,65

0,105

n. sz.

1–2 év óta

0,234

0,628

0,882

2,92

0,087

0,394

0,427

0,514

1,332

2–5 év óta

5,138

0,023

1,656

2,458

0,117

0,497

3,753

0,053

2,083

5–10 év óta

2,61

0,106

1,461

1,13

0,288

0,605

3,611

0,057

2,112

10 évnél régebben

3,681

0,055

1,586

3,866

0,049

0,349

6,203

0,013

2,703

Alkalmazás formája (állandó)

7,152

0,067

n. sz.

6,031

0,11

n. sz.

20,225

0,000

n. sz.

Határozott idejű

0,998

0,318

1,23

5,382

0,02

2,463

12,706

0

2,8

Ideiglenes

3,051

0,081

2,226

0,337

0,562

0,411

8,846

0,003

6,72

Egyéb

3,255

0,071

0,275

0

0,996

0,000

1,39

0,238

0,321

Szakszervezeti tagság (jelenleg tag)

16,944

0,000

n. sz.

0,71

0,701

n. sz.

6,527

0,038

n. sz.

Jelenleg nem tag, de volt

0,038

0,845

1,029

0,647

0,421

0,694

0,09

0,764

1,08

Soha nem volt tag

10,356

0,001

0,626

0,513

0,474

0,744

3,227

0,072

0,621

Egészségügyi problémája volt-e? (nincs)

45,501

0,000

n. sz.

49,565

0,000

n. sz.

68,338

0,000

n. sz.

Van, és befolyásolja, hogy mennyit és mit tud dolgozni

43,228

0,000

3,53

49,021

0,000

14,459

67,379

0,000

8,177

Van, és befolyásolja, hogy mennyit és mit tud dolgozni

3,033

43,228

0,000

3,53

49,021

0,000

14,459

67,379

0,000

8,177

Van, de nem befolyásolja a munkavégző képességét

7,039

0,008

1,427

8,695

0,003

2,862

1,03

0,31

1,268

Van-e esélyegyenlőségi terv? (nincs vagy nem tudja)

2,986

0,084

0,702

0,182

0,67

0,795

0,036

0,849

0,929

Munkanélküliség: nem volt munkanélküli (volt munkanélküli)

11,034

0,001

0,703

0,013

0,911

0,967

2,071

0,15

0,765

Szféra (verseny)

9,638

0,022

n. sz.

1,648

0,648

n. sz.

17,056

0,001

n. sz.

Civil szféra

3,41

0,065

0,524

0,085

0,771

1,207

0

0,993

0,000

Köztisztviselői

0,661

0,416

1,323

0,398

0,528

1,806

0,314

0,575

0,738

Közalkalmazotti

5,043

0,025

1,459

0,991

0,319

0,425

17,053

0

0,197

Állandó

41,831

0

0,113

27,167

0

0,013

81,801

0

0,003

Modell R

2

Szignifikancia
n. sz. = nem szignifikáns.
* Zárójelben a referenciakategóriák.

3,70%

10,10%

7,20%

0,000

0,000

0,000

F2. táblázat: Az egészségi és családi állapot szerinti, illetve a kumulatív diszkriminációs tapasztalatok
okainak szociodemográfiai és munkaerő-piaci modellje* (logisztikus regresszió)
Az egészségi állapota
miatt diszkriminálták

A családi állapota miatt
diszkriminálták

Kumulatív diszkriminációs
tapasztalalat

Waldérték

Szign.

Exp (B)

Waldérték

Szign.

Exp (B)

Waldérték

Szign.

Exp (B)

Neme: nő (férfi)

0,059

0,808

0,947

14,967

0,000

2,582

13,938

0,000

1,424

Korcsoport
(18–30 éves)

6,917

0,075

n. sz.

12,154

0,007

n. sz.

54,169

0,000

n. sz.

31–39 éves

0,025

0,875

1,068

0,362

0,548

1,251

15,757

0,000

0,562

40–49 éves

2,232

0,135

0,511

3,077

0,079

0,469

51,961

0,000

0,297

50 éves vagy idősebb

1,162

0,281

0,608

0,285

0,593

0,786

27,628

0,000

0,396

Iskolai végzettség (legfeljebb 8 általános)

9,141

0,027

n. sz.

4,812

0,186

n. sz.

10,953

0,012

n. sz.

Szakmunkásképző

0,289

0,591

1,196

0,005

0,944

0,974

2,562

0,109

1,301

Érettségi

0,065

0,799

1,089

1,910

0,167

1,625

9,361

0,002

1,639

Felsőfok

3,706

0,054

0,453

1,990

0,158

1,700

3,007

0,083

1,356

Családi állapot (nőtlen, hajadon)

4,400

0,221

n. sz.

7,577

0,056

n. sz.

7,388

0,061

n. sz.

Házas, együtt él

0,028

0,867

0,940

0,000

0,997

1,001

0,009

0,926

0,987

Elvált, külön él

1,514

0,219

1,710

2,674

0,102

1,975

3,904

0,048

1,443

Özvegy

0,306

0,580

1,383

1,221

0,269

0,347

0,411

0,521

1,214

Van-e 18 éven aluli gyermeke?: van (nincs)

0,396

0,529

1,173

10,269

0,001

2,312

2,039

0,153

1,169

Származás: roma (nem roma)

3,109

0,078

2,285

0,025

0,874

0,913

1,346

0,246

1,361

Településtípus (község)

5,553

0,136

n. sz.

16,698

0,001

n. sz.

11,146

0,011

n. sz.

Budapest

2,294

0,130

1,721

4,562

0,033

2,025

0,939

0,333

1,151

Megyeszékhely

2,865

0,091

1,793

1,865

0,172

0,599

0,801

0,371

0,880

Város

5,537

0,019

2,154

1,588

0,208

1,492

3,556

0,059

1,273

Mióta alkalmazzák (1 évnél rövidebb ideje)

2,035

0,729

n. sz.

4,561

0,335

n. sz.

14,601

0,006

n. sz.

1–2 év között

1,139

0,286

1,757

0,029

0,866

0,924

1,497

0,221

0,767

2–5 év között

0,221

0,638

1,259

0,731

0,392

1,415

2,612

0,106

1,345

5–10 év között

0,408

0,523

1,371

2,300

0,129

1,872

1,697

0,193

1,287

10 évnél régebben

1,030

0,310

1,638

0,441

0,507

1,345

3,295

0,070

1,432
folytatódik
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Az egészségi állapota
miatt diszkriminálták
Waldérték

Szign.

Alkalmazás formája (állandó)

2,814

Határozott idejű

0,993

Ideiglenes

0,000

A családi állapota miatt
diszkriminálták

Exp (B)

Waldérték

0,421

n. sz.

16,473

0,319

1,419

9,965

0,997

0,000

10,331

Kumulatív diszkriminációs
tapasztalalat

Exp (B)

Waldérték

0,001

n. sz.

10,035

0,018

n. sz.

0,002

2,744

4,048

0,044

1,411

0,001

7,095

1,949

0,163

1,792

Szign.

Szign.

Exp (B)

Egyéb

1,767

0,184

0,088

0,018

0,893

1,134

4,263

0,039

0,303

Szakszervezeti tagság ( jelenleg tag)

15,378

0,000

n. sz.

4,026

0,134

n. sz.

19,126

0,000

n. sz.

Jelenleg nem tag, de volt

2,071

0,150

1,477

0,098

0,754

1,104

0,234

0,629

0,939

Soha nem volt tag

3,985

0,046

0,543

1,608

0,205

0,677

14,256

0,000

0,618

Egészségügyi problémája volt-e? (nincs)

203,050

0,000

n. sz.

49,020

0,000

n. sz.

132,628

0,000

n. sz.

Van, és befolyásolja, hogy mennyit és mit tud dolgozni

201,985

0,000

35,274

45,491

0,000

7,114

130,258

0,000

6,226

Van, de nem befolyásolja a munkavégző képességét

36,220

0,000

4,534

0,250

0,617

0,849

13,674

0,000

1,534

Van-e esélyegyenlőségi terv? (nincs vagy nem tudja)

2,548

0,110

1,646

0,012

0,914

1,041

2,330

0,127

0,767

Munkanélküliség: nem volt munkanélküli (volt munkanélküli)

1,217

0,270

0,789

11,354

0,001

0,475

19,053

0,000

0,667

Szféra (verseny)

6,373

0,095

n. sz.

1,393

0,707

n. sz.

10,575

0,014

n. sz.

Civil szféra

0,801

0,371

0,466

1,297

0,255

0,502

9,722

0,002

0,364

Köztisztviselői

2,143

0,143

2,515

0,055

0,814

0,878

0,704

0,401

0,752

Közalkalmazotti

4,146

0,042

1,965

0,171

0,679

0,878

0,027

0,869

1,025

Állandó

47,100

0,000

0,005

58,502

0,000

0,004

51,032

0,000

0,127

Modell R2

16,4%

8,4%

3,7%

Szignifikancia

0,000

0,000

0,000

n. sz. = nem szignifikáns.
* Zárójelben a referenciakategóriák.
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Sik Endre és Várhalmi Zoltán

Magyarországon élő migránsok
diszkriminációs tapasztalatai 2009-ben1
Tanulmányunk hat, Magyarországon élő bevándorló csoport diszkriminációs tapasztalatait befolyásoló tényezők
egymásba fonódó hatásmechanizmusát mutatja be. Elemzésünk egy 2009-ben lezajlott empirikus kutatáson alapul. 2
Azt vizsgáljuk, hogy milyen tényezők növelik vagy csökkentik a harmadik országból származó migráns csoportok
diszkriminációs tapasztalatának esélyét. Ennek megfelelően a diszkriminációs tapasztalat elterjedtségének és szerkezetének rövid bemutatása után egy olyan modellt ismertetünk, amely a migráns lét azon elemeit képes megragadni,
amelyekről a szakirodalom alapján feltételezhető, hogy befolyásolják a diszkriminációs tapasztalatot. A tanulmány
utolsó részében ezt a modellt alkalmazzuk a diszkriminációs tapasztalat mechanizmusának vázolására négy migráns
csoport esetében.
A tanulmánynak nem tárgya a diszkrimináció mérésének problematikája, és az ennek során használatos fogalmak
definiálása sem (Sik és Simonovits, 2008, 2009).3 A diszkrimináció érzete és tapasztalata egyaránt a diszkrimináció
percepcióját mutatja, de míg az előbbi „becslés” mások (vagyis „az ország”, „a lakosság”) vélelmezett gyakorlatán,
addig az utóbbi a kérdezett személy saját diszkriminációs tapasztalatain alapul. A kutatás során használt módszer
a viktimizációs kutatásokhoz hasonló mérési problémákkal küszködik. Nem rendelkezünk megbízható mintával, és
számolnunk kell a retrospektív kérdezés torzító hatásával is. Joggal feltételezhetjük, hogy az áldozattá válás okozta megbántottság-sértettség okozta túlérzékenység hatása erősebb lehet, mint a diszkrimináltság miatti szégyen
okozta elhallgatásé. Így a diszkriminációs tapasztalatokon alapuló kutatások feltehetően túlbecslik a diszkrimináció
mértékét.

1

Részletek. Eredetileg megjelent: Sik Endre és Várhalmi Zoltán (2010): A diszkriminációs tapasztalat forrásai. In Örkény Antal és
Székelyi Mária (szerk.): Az idegen Magyarország. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 97–122.
2
A kutatási eredmények az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet és az ICCR Budapest Alapítvány által folytatott, Bevándorlók Magyarországon elnevezésű, Európai Integrációs Alap által támogatott survey-vizsgálaton alapulnak. A vizsgálat során
hat bevándorló csoportot kerestek fel: kárpátaljai magyarokat (N = 211), ukránokat (N = 206), vietnamiakat (N = 200), kínaiakat
(N = 200), törököket (N = 223), illetve más muszlim hagyományú országokból származókat (N = 204). A megkérdezettek kvótákkal
kontrollált hólabdás mintavétel útján, túlnyomó többségükben anyanyelvi kérdezők által kerültek kiválasztásra. Az adatfelvételre
2009 júniusa és augusztusa között került sor. Az ukrán, török és arab alminták reprezentatívnak tekinthetőek kor és nem, a kínai
és vietnami alminták pedig kor, nem és munkaerő-piaci státus szerint.
3
Sik Endre és Simonovits Bori (2008): Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. In Kolosi Tamás, Tóth István György és Vukovich
György (szerk.): Társadalmi Riport 2008. TÁRKI, Budapest, 363–382.; uők (2009): A diszkrimináció mértéke a munkaerőpiacon.
Közelkép. In Fazekas Károly, Lovász Anna, Telegdy Ákos: Munkaerőpiaci Tükör 2009. MTA KTI–OFA, Budapest, 118–132.
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A diszkriminációs tapasztalat elterjedtsége
A diszkriminációs tapasztalat leggyakoribb forrása – amint az 1. táblázat4 mutatja – az idegenség, amelynek egymással szorosan összefüggő elemei a magyar nyelvismeret hiánya, az idegen származás, a jogi státus átmenetisége, illetve etnikai sajátosságok, mint például a bőrszín, a viselet, a kulturális szokások. A vallás, illetve a többségi társadalom
tagjait is fenyegető diszkriminációs „felületek” (nem, kor, anyagi helyzet) kisebb arányban fordulnak elő.
1. táblázat: A diszkriminációs tapasztalat elterjedtsége a diszkrimináció oka
szerint a hat migráns csoport esetében, 2009 (%)
Kárpátaljai
magyarok

Ukránok

Kínaiak

Vietnamiak

Arabok

Törökök

207

200

183

191

192

221

1

0

42

29

15

1

18

23

34

33

13

2

1

4

13

5

6

2

19

19

21

20

6

1

Nyelv

7

26

44

30

19

1

Kor

6

6

13

4

5

0

Nem

2

2

11

3

3

0

Anyagi helyzet

4

5

16

7

10

0

31

37

57

52

25

1

N
Bőrszín
Származás
Vallás
Bevándorló státus

Kumulált diszkriminációs tapasztalat (%)

A hat migráns csoport diszkriminációs tapasztalatát összehasonlítva megállapítható, hogy a kínaiak diszkriminációs tapasztalata kiugróan magas, a törököké pedig szinte elhanyagolható. 5 A kínaiak esetében a három leggyakoribb diszkriminációs ok: a bőrszín, a nyelvtudás hiánya és az idegen származás. Az arabok és különösen a kárpátaljai
magyarok diszkriminációs tapasztalatai sokkal csekélyebbek. Az arabok esetében – csakúgy, mint a kínaiak körében
láttuk – a bőrszín, a származás és a nyelvtudás hiánya a diszkriminációs tapasztalat leggyakoribb oka. A kárpátaljai
magyarok legnagyobb eséllyel a származás, az akcentus és a bevándorló státus miatt szenvednek hátrányt. A két,
harmadik országból származó migráns csoport közül a vietnamiak a kínaiakhoz, az ukránok pedig – egy eltéréssel,
amennyiben körükben a nyelvtudás hiánya miatti diszkriminációs tapasztalat mértéke igen magas – a kárpátaljai
magyarokhoz állnak közel.
4

Az elemzés során nem különböztettük meg a vizsgált egy év alatt diszkriminációt ritkán vagy gyakran tapasztalókat egymástól. Összefoglalóan megállapítható, hogy a gyakori diszkriminációs tapasztalat előfordulásának aránya elhanyagolható.
5
Miután a törökök diszkriminációs tapasztalatainak hiánya nem magyarázható sem módszertani torzulással, sem a minta sajátosságaival, ezért a jelenség magyarázata további kutatásra szorul. A tanulmány modelljei a török almintát nem tartalmazzák.
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Összefoglalóan megállapítható, hogy az egyes migráns kisebbségek között nagyok az eltérések a diszkriminációs
tapasztalat terén. A kínaiak, a vietnamiak és az arabok a „látható idegenség”, valamint az anyagi helyzet miatt szenvedtek el diszkriminációt. Az ukránok, és sokkal kisebb mértékben a kárpátaljai magyarok a „láthatatlan idegenség”
(migráns státus és a származás) miatt tapasztalnak diszkriminációt, ami az ukránok esetében a „hallható idegenség”
(a nyelvtudás hiánya) miatti hátránnyal súlyosbodik.
A származásból fakadó diszkriminációs tapasztalat helyszíneit aszerint különítettük el, hogy milyen kapcsolat jöhet létre a vizsgált személy és az őt körülvevő környezet között. Így megkülönböztettük a munka világát, a hivatalokat
(idesorolva az iskolát és az egészségügyet, amelyekben az egyén legalább olyan kiszolgáltatott a szervezetnek, mint
a többi hivatalban), az anonim vásárlási helyzeteket, a személyes környezetet, s végül a személytelen nyilvános helyzetet (2. táblázat6).
2. táblázat: A származás miatti diszkriminációs tapasztalat helyszíne öt migráns csoport esetében,* 2009 (%)
Kárpátaljai
magyarok

Ukránok

Kínaiak

Vietnamiak

Arabok

N

63

72

110

105

45

Álláskeresés

64

47

24

42

50

Munkahely

37

44

42

32

21

Bevándorlási
hivatal

31

40

57

40

20

Más hivatal

35

65

60

36

25

Rendőrség

14

13

64

55

28

Iskola

23

16

30

27

22

Kórház, rendelő

30

39

53

35

17

Étterem,
szórakozóhely

11

12

67

38

64

Vásárlás során

7

14

66

40

38

16

22

21

16

32

8

11

75

79

67

Szomszédok
Utca

* A diszkriminációs tapasztalattal rendelkezők körében.

A származás miatti diszkriminációs tapasztalatra akkor van legnagyobb esélye a migránsnak, amikor a helyzet személytelensége és nyilvánossága védtelenné teszi őket. A lakóhely személyessége csökkenti a diszkrimináció esélyét
6

Az elemzés során nem különböztettük meg a származás miatti diszkriminációs tapasztalat helyszínéül ritkán vagy gyakran
szolgáló helyeket egymástól. Összefoglalóan megállapítható, hogy a leggyakrabban (11–11%) álláskereséskor, a bevándorlási hivatalban és az utcán tapasztalnak diszkriminációt a megkérdezettek.
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a legjobban (de ebben a helyzetben is sok migránsnak szembe kell néznie ezzel). A személyesség és a diszkriminációt
tiltó szabályok (és ezek részleges elfogadása) együttes hatásának tudható be, hogy az iskolában, a munkahelyeken és
az egészségügyi intézetekben a többi helyzetnél ritkább a diszkrimináció esélye. A diszkrimináció ezeken a terepeken
csak akkor ilyen alacsony mértékű, ha az érintett személy már bekerült az adott intézménybe, a bejutás során azonban sokkal több nehézséggel kell szembenéznie.
Finomíthatjuk a diszkriminációs tapasztalat esélyének elemzését, ha megkülönböztetjük a látható és a láthatatlan
idegenség alanyait. A láthatatlan idegenség esetében a kárpátaljai magyarok és az ukránok példája egyaránt azt
mutatja, hogy a személytelen és nyilvános helyzetekben minimális a diszkrimináció esélye. Ugyanakkor a magyarok
esetében az álláskeresés során, az ukránok esetében az egyéb hivatalok körében megszaporodnak a diszkriminációs
tapasztalatok.
A látható idegenség általában az átlagosnál nagyobb diszkriminációs esélyt okoz. Az idesorolható három migráns
csoport esetében a munka világában és az iskolában bizonyos védettség tapasztalható. Ez részben annak köszönhető, hogy vagy saját etnikai gazdaságukon belül találnak állást, vagy önálló vállalkozók, illetve az iskola esetében
a diszkriminációt tiltó szabályok hatása érvényesül. A kínaiak és a vietnamiak körében a személyes környezet (a szomszédság) terepén észlelt diszkrimináció gyakorisága sokkal kisebb, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy e két
csoport többsége szegregált kolóniákban él.

A diszkriminációs tapasztalat szerkezete
A vizsgált nyolc diszkriminációs ok közepesen erősen korrelál egymással, vagyis ha valaki egy metszetben diszkriminációt tapasztal, akkor jó eséllyel ez minden más metszetben is bekövetkezik (Függelék: F1. táblázat). Van azonban
néhány diszkriminációs ok, amelyek az átlagosnál (0,20 és 0,30 közötti érték) erősebben (legalább 0,35) kapcsolódnak
egymáshoz (1. ábra).
Az átlagosnál erősebb kapcsolatok a látható és hallható idegenség dimenzióit és az anyagi helyzetet (ami ebben
az értelemben a társadalmi státus közvetett változója lehet) fűzik össze, amihez a bevándorló státus lazábban társul.
A demográfiai jellemzők lazábban kapcsolódnak egymáshoz, és a bevándorló státuson és a látható idegenségen
keresztül kötődnek a többi jellemzőhöz. (…)
A származás okozta diszkriminációs helyzetek közötti korreláció általában erős és – kevés kivétellel – pozitív irányú.
A főkomponens-elemzés megerősíti azt a rendezési elvet, amit a 2. táblázat szerkesztésekor alkalmaztunk: az első főkomponens a hivatalok és az egészségügy, a második a szolgáltatás és az utca, a harmadik a munkaerőpiac területén
tapasztalt diszkriminációt mutatják összetartozónak. A negyedik főkomponensre az iskola és a (többi faktortól sem
idegen) szomszédság mint a klasszikus társadalmi tőke megközelítésének két standard eleme került.
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Anyanyelv

Anyagi
helyzet

Bevándorló
státus

Származás

Bőrszín

Vallás

Nem
Kor
Megjegyzés: A szaggatott nyilak 0,35–0,39, a folytonos nyilak pedig 0,40 feletti korrelációt jelölnek.

1. ábra: A diszkriminációs okok összekapcsolódása
A diszkriminációs tapasztalat oka és helyszíne közötti összefüggés elemzése (2. ábra és Függelék: F2. táblázat) tovább finomítja a diszkriminációs tapasztalat szerkezetével kapcsolatos ismeretünket azáltal, hogy a diszkriminációra
hajlamosító helyzeteket pontosabban felrajzolhatóvá teszi.
Mivel ebben az esetben is a gyenge vagy közepesen erős pozitív kapcsolatok a jellemzők, célszerű az elemzést
az ettől kirívóan eltérő helyzetek bemutatásával kezdeni. Például a bevándorló státus természetesen nem okozhat
diszkriminációt ott (szórakozóhely, utca, vásárlás), ahol ez felismerhetetlen a potenciális elkövetők számára. A szórakozóhely és az utca ezzel szemben a legvalószínűbb helyszíne a bőrszín alapú diszkriminációnak, hiszen ezek olyan
helyzetek, ahol semmi nem kontrollálja a diszkrimináció rápillantáson alapuló legdurvább változatait sem. Ugyanakkor ahol a diszkriminációt szabályok tiltják, ott valóban ritkábban fordul elő a bőrszín alapú diszkrimináció (iskola,
munkaerőpiac, hivatalok). A vallás nem okoz diszkriminációt ott, ahol ez tilos (iskola), értelmetlen (álláskeresés) vagy
érzékelhetetlen (utca, szomszédság).
A 2. ábra azokat a szignifikáns korrelációs kapcsolatokat mutatja, amelyek a diszkrimináció okai és helyszínei diszkriminációs tapasztalatának egybeesését valószínűsítik.
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OK

HELYZET

OK

Vallás

Munkahely

Kor

Egészségügy
BAH

Nem

Rendőrség

Bevándorló
státus

Vásárlás
Szomszédság

Anyagi
helyzet

Szórakozóhely

Bőrszín

Utca

Anyanyelv

Hivatal

Származás

Megjegyzés: A folytonos nyilak 0,30 és 0,39 közötti, a szaggatottak 0,40 és annál erősebb összefüggést jeleznek.

2. ábra: A diszkriminációs okok és helyzetek összekapcsolódásának szerkezete
A bőrszín okozta diszkrimináció tipikus színtere a szórakozóhely és az utca, ahol a személyes ismeretség „védőpajzsának” hiánya miatt a látható idegenség miatti diszkrimináció nyersen, tompítatlanul tud megnyilvánulni. Hasonló
a helyzet vásárláskor, illetve a rendőrség esetében (ahol a vallás is gondok forrásává válhat).
A magyar nyelv ismeretének hiánya is ezen a két helyszínen okozhat jó eséllyel diszkriminációt, de a rendőrségen
és (a származással együtt) a hivatalokban (kivéve az idegen nyelvű megszólalásra felkészültebb BÁH7-ot) is hátrány
a magyar nyelvtudás hiánya.
7

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
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Az anyagi helyzet ott válik diszkriminációs tapasztalat forrásává, ahol a pénz hiánya a többségi társadalom tagjainak is gond lehet: az egészségügyben, a szórakozóhelyen és a szomszédságban.
Hasonló a helyzet a munkahely esetében, a vallás és a bevándorló státus mellett itt is azok a tulajdonságok okoznak hátrányt, amelyektől adott esetben a többségi társadalom tagjai is szenvednek, vagyis az életkor, illetve a nemek
szerinti diszkriminációs okok.

A diszkriminációs tapasztalat primer forrásai
Belátható, hogy minden diszkriminációs tapasztalat szorosan összekapcsolódik az egyén azon tulajdonságával, amely
a diszkriminációt kiválthatja. Ebben az alfejezetben egy olyan ábrasorozatot mutatunk be (3–5. ábra), amely ábrák
megvilágítják a feltételezett összefüggések erejét. 8 Másként: azt vizsgáljuk, hogy négy diszkriminációs tapasztalat9
kiváltó okaként felfogható jellemzők (pl. bőrszín) milyen módon hatnak a diszkriminációs tapasztalat megjelenésének esélyére. 10
A diszkriminációs tapasztalat kiváltó okaként használt közelítő változók minden esetben szignifikáns eltéréseket
okoznak a diszkriminációs tapasztalat bekövetkezésének esélyében. A kor miatt az idősebbek, a rossz nyelvtudás
miatt a nyelvet nem vagy rosszabbul beszélők, az anyagi helyzetük miatt a magyarokhoz képest magukat rosszabb,
illetve jobb helyzetben érzékelők tapasztalnak az átlagosnál több diszkriminációt.

8

Természetesen ezek az okozati összefüggések is kétféleképpen értelmezhetők: az okok egyaránt valószínűsítik a diszkriminációs tapasztalat érvényességét és az erre való érzékenység nagyobb mértékét. Vagyis az okozati összefüggés létéből sem következtethetünk arra, hogy a diszkriminációs tapasztalat jogos vagy jogtalan volt, inkább további elemzés kontrollváltozóinak
tekinthetjük őket.
9
A származás miatti diszkrimináció esetében részben nem volt olyan változó, amely megfeleltethető lett volna az ilyen tapasztalat kiváltó okaként, részben e tapasztalat erősen korrelál a bőrszín-változóval (Függelék: F1. táblázat legnagyobb koefficiense),
tehát az utóbbi elemzése kiválthatja ezt.
10
Három metszetben nem volt értelme a részletesebb elemzésnek: a bőrszín közelítő változójaként használt migrációs csoport
minden diszkriminációs tapasztalat esetében szignifikánsan hat; a nem okozta diszkriminációs tapasztalat egyedül a kérdezett
nemétől függött szignifikánsan: a nők 6 százaléka, a férfiak 3 százaléka tapasztalt diszkriminációt; a bevándorló státus esetében
a diszkriminációs tapasztalat eltéréseit nem tudtuk értelmezni, mivel az e célból használt közelítő változó (az itt-tartózkodás engedélyének típusa) önmagában nem használható szociológiai elemzésre. A státus miatt diszkriminációt tapasztalók aránya egy
csoportban volt kiugróan nagy (az átlag kétszerese, 30%), a tartózkodási engedéllyel itt élők körében. Az ilyen státusú migránsok
aránya a kárpátaljai magyarok és az ukránok körében magas.

136

Elemzések – 3. A diszkrimináció mérésének módszerei

35
30

Státus
Vallás

25

százalék

Nyelv

20

Bőrszín
Kor

15

Származás

10

Nem
Anyagi helyzet

5
0
Fiatal

Középkorú

Idős

3. ábra: A diszkriminációs tapasztalat elterjedtsége a diszkrimináció oka és
korcsoportok szerint, 2009 (%)
Látható ugyanakkor, hogy a fiatalok is tapasztalnak diszkriminációt, de ezt nem kor szerinti diszkriminációnak
élik meg, hanem a bevándorló státus, a bőrszín vagy a származás következményeként, nyilván mert az idősebbekkel
szemben ők erre érzékenyebbek. A nyelv (és a bőrszín) miatt érzett diszkriminációs tapasztalatot csak az anyanyelvi
szintű tudás teszi kivédhetővé.
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százalék

Nemcsak a (szegénység miatti) lenézés, illetve a (gazdagság miatti) irigység növeli az anyagi helyzet miatti diszkriminációs tapasztalat esélyét. Ha egy migráns a saját anyagi helyzetét nem érzi hasonlatosnak a magyar átlaghoz,
akkor hajlamos a diszkriminációs tapasztalatait származásából és vallásából eredeztetni. Ugyanakkor a bőrszín miatt
érzett diszkrimináció annál fokozottabb, minél magasabb társadalmi pozícióban érzi magát egy migráns.
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5. ábra: A diszkriminációs tapasztalat elterjedtsége a diszkrimináció oka és
a magyarokhoz viszonyított életszínvonal szerint, 2009 (%)

A diszkriminációs tapasztalatot befolyásoló tényezők modelljei
Regressziós modellek segítségével a következőkben bemutatjuk, hogy milyen tényezők hatására nő meg a diszkriminációs tapasztalat esélye.11 A modellekben alapvetően három változócsoporttal dolgoztunk: szociodemográfiai változók, migrációs jellemzők és kötődéseket megragadó változók. Az első csoportba tartoznak azok a szociodemográfiai
változónak tekinthető ismérvek, amelyek az egyén helyzetének és a diszkriminációs tapasztalatok potenciális kiváltó
okainak a diszkriminációs tapasztalatokra gyakorolt hatását követik nyomon.12 A migrációs jellemzők közül kiemelendőek a relatív sikerességet megragadó változók, amelyek arra utalnak, hogy a térbeli mobilitást mennyiben sikerült
társadalmi mobilitássá konvertálni.13 A változók harmadik csoportja a kötődésekről szól. A kognitív és emocionális
kötődés, a szülőhazához köthető szokások mindennapi tartása vagy a magyar állampolgársághoz való viszony olyan
dimenziók, amelyek más és más aspektusból jelenítik meg a szülőhazához, a magyar többségi társadalomhoz és

11

A logisztikus regressziós modellekben a függő változó minden esetben egy olyan dichotóm változó, aminek egyes értéke
mutatja a diszkriminációs tapasztalat meglétét, nullás értéke pedig annak hiányát.
12
 Életkor, nem, iskolai végzettség, munkaerő-piaci státus, jövedelmi viszonyok, magyar nyelvtudás, vallásosság.
13
Magyarországra érkezés éve, ismerős megléte, sikeresség az anyaországban élőkhöz képest, sikeresség a magyar többségi
társadalomhoz képest, sikeresség a lokális diaszpórához képest.
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a lokális diaszpórához való kötődést. A változók pontos leírása és statisztikája a Függelék: F3. és F4. táblázataiban
olvasható.
Előbb az idegenség metszeteit és annak kumulált modelljét elemezzük, majd a négy diszkriminációs ok esetében
migrációs csoportok szerint vizsgáljuk a diszkriminációs tapasztalat bekövetkezésének esélyeit. A származás a látható
vagy hallható idegenség mindhárom dimenziójában (a 3. táblázat első három oszlopa) erősen növeli a diszkriminációs tapasztalat bekövetkezésének esélyét – „ázsiainak”, s különösen kínainak lenni az arabhoz, de a kárpátaljai magyarokhoz és az ukránokhoz képest is növeli a diszkrimináció esélyét.
3. táblázat: A diszkriminációs tapasztalat modellje a teljes mintában, 2009 (esélyhányadosok)
Nyelvtudás
hiánya miatt

Származás miatt

Bőrszín miatt

Jogi státus miatt

Kumulatív

arab

kárpátaljai magyar

arab

–

1,48

Származás
Referenciacsoport

arab

Kárpátaljai magyar

–

Ukrán
Kínai

1,96

Vietnami

kárpátaljai magyar
–

–

1,33

–

1,76

3,97

5,30

3,93

3,81

2,72

3,54

Szociodemográfiai változók
25 évnél fiatalabb

1,55

Felsőfok

0,60

Tanuló

2,81

Nem beszél

0,62

Anyanyelvi szinten beszél

1,55
Migrációs jellemzők

Siker – az otthoniakhoz képest

2,19
Kötődésdimenziók

Kapcsolat az „otthonnal”

1,33

Kötődés Magyarországhoz

0,53

Kettős állampolgárság

1,61

Szeretne állampolgár lenni

1,70
0,51

0,59

Megjegyzés: Az itt található logisztikus regressziós modellek változóinak részletes leírását a Függelék: F3. és F4. táblázatai tartalmazzák. A táblázatban csak a lépcsős regresszió során bevont (p = 0,05-os szintnél erősebb) esélyhányadosokat tüntettük fel.

A származás általános hatásán felül az idegenség miatti diszkriminációs tapasztalat bekövetkezésének mechanizmusai eltérőek.
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A nyelvtudás hiánya miatt akkor nagyobb a diszkriminációs tapasztalat esélye, ha a migráns nem szakítja el az
„otthoniakhoz” kötő köldökzsinórt (ők a siker mércéje, s megtartanák a kibocsátó országbeli állampolgárságot), és
akkor kisebb, ha jobban ismeri az „itthont” (ami impliciten a nyelvtudás magasabb fokát is feltételezi). Ezek a tényezők
legerősebben a kínaiakban növelik a diszkriminációs tapasztalat esélyét.
A származás miatti diszkrimináció esélyét szintén növeli a kötődés az „otthonhoz” (a hazafelé irányuló kapcsolatok
gyakorisága). A magyar nyelvtudás hiánya csökkenti a diszkriminációs tapasztalatot a származás hatásának kiszűrése
után is. Ez azzal magyarázható, hogy a nyelvtudás hiánya véd a diszkrimináció finomabb formáinak érzékelésétől. Feltehetően másfajta védelmet nyújt a felsőfokú végzettség: feltételezzük, hogy ebben az esetben a magasabb státus és
a szelektívebb társadalmi miliő védi a migránst a diszkriminációs tapasztalatok szerzésétől.
A bőrszín okozta diszkriminációs tapasztalat esélye a kínai és vietnami migráns csoport esetében a legmagasabb,
de a magyar állampolgárság megszerzésének szándéka is növeli a diszkriminációra való érzékenységet. Hiszen az
a migráns, aki kettős állampolgár, már félig-meddig magyarnak érzi magát, és minden, az idegennek szóló gesztusra
fokozottan érzékeny.
Egészen más a mechanizmusa a láthatatlan idegenség okozta diszkriminációs tapasztalatnak (a jogi státusnak).
Ebben az esetben a beilleszkedés szándékának akadályai jelentik a diszkriminációs tapasztalatok forrását – a jó magyar nyelvtudás, az iskolai asszimiláció növeli a diszkriminációra való érzékenységet, amitől csak az véd, ha a migráns
erősen kötődik Magyarországhoz (állampolgár akar lenni).
A diszkriminációs tapasztalatok összességére a származás hat erősen, az arabokhoz képest minden migráns csoportban nagyobb a diszkriminációs tapasztalat esélye. Különösen igaz ez a vietnami és kínai migránsokra, amit felerősít a fiatalság miatti magasabb érzékenység, de csökkent a helyhez kötődés intézményesített akarata, azaz a magyar
állampolgárság megszerzésére irányuló szándék.
Migráns csoportonként külön-külön vizsgálva a diszkriminációs tapasztalat bekövetkezésének esélyét azt találjuk,
hogy olykor nagyon elérő mechanizmusok okozhatják az azonos diszkriminációs okra visszavezethető tapasztalatot
a különböző migráns csoportok esetében.
A nyelvtudás hiánya miatt elszenvedett diszkriminációs tapasztalat (4. táblázat) esetében az ukránok körében
a nyelvtudás hiánya és a vallásosság okozza azt, és semmilyen irányú kötődés nem hat a folyamatra. A vallásosság
megjelenése a modellben visszavezethető arra, hogy kevés helyen van lehetőségük anyanyelvükön gyakorolni pravoszláv hitüket Magyarországon. Ezzel szemben a kínaiak és az arabok esetében a migrációs jellemzők és kötődésdimenziók hatnak a diszkrimináció percepciójára. A kínaiak, ha nem szakadnak el az „otthontól” (mint referenciacsoporttól és állampolgárként), érzékenyebbek a diszkrimináció előfordulására, és ezt sem a nyelvtudás hiánya, sem a
vallásosság nem árnyalja. Az arabok esetében a diaszpórához mért relatív státus és a kettős állampolgárság fokozza
a diszkriminációs tapasztalat esélyét, a Magyarországhoz való kötődés viszont csökkenti. Ezen kívül sem a nyelvtudásnak, sem a vallásnak nincs hatása a diszkriminációs tapasztalatra.
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4. táblázat: A nyelvtudásra visszavezethető diszkriminációs tapasztalat modellje
migráns csoportonként, 2009 (esélyhányadosok)
Ukrán

Kínai

Arab

Szociodemográfiai változók
Nem beszél

3,03

Vallásos

2,63
Migrációs jellemzők

Siker – a diaszpórához képest

4,22

Siker – az otthoniakhoz képest

3,08
Kötődésdimenziók

Kötődés Magyarországhoz

0,30

Kettős állampolgárság

2,73

2,63

Megjegyzés: A táblázatban csak a lépcsős regresszió során bevont (p = 0,05-os szintnél erősebb) esélyhányadosokat tüntettük fel.

A származás okozta diszkriminációs tapasztalat esélyét (5. táblázat) más tényezők alakítják a láthatatlan és a látható
idegenség két-két csoportjában. A férfiak és az „otthonnal” intenzíven kapcsolatban állók körében nagyobb az ilyen
tapasztalat esélye, amit ellensúlyozhat a gazdasági vagy identitásbeli beruházás (vállalkozás vagy állampolgárrá válás
terve). Az ukránok esetében ismét a nyelvtudás hiánya miatti kiszolgáltatottság, illetve az otthon utáni vágy növeli
a diszkrimináció esélyét (s ezen belül talán inkább az erre való érzékenységet).
5. táblázat: A származásra visszavezethető diszkriminációs tapasztalat modellje
migráns csoportonként, 2009 (esélyhányadosok)
Kárpátaljai magyar

Ukrán

Kínai

Vietnami

Szociodemográfiai változók
Férfi

3,37

Vállalkozó

0,18

Nem beszél magyarul

2,89

0,39

Migrációs jellemzők
Siker – a magyarokhoz képest

0,40

Siker – az otthoniakhoz képest

6,45
Kötődésdimenziók

Kötődés Magyarországhoz

3,62

Szeretne magyar állampolgár lenni

0,37

Kapcsolat az „otthonnal”

1,89

„Otthoni”szokások

1,97
0,48

Megjegyzés: A táblázatban csak a lépcsős regresszió során bevont (p = 0,05-os szintnél erősebb) esélyhányadosokat tüntettük fel.

A látható idegenség két esete közül a kínaiak körében a kötődésnek referenciacsoportokon keresztül megvalósuló
formái hatnak két irányban is a legerősebben: az „otthoniakhoz” képesti sikeresség növeli, az „itthoniakhoz” képesti
sikeresség (és a nyelvtudás hiánya) csökkenti a diszkrimináltságérzet esélyét. Együttesen tehát az itteni kínai diaszpórában való siker erősen hat a diszkriminációs tapasztalat ellen. Ezzel szemben a vietnamiak körében a sikeresség
egyik formája sem szempont. Érdekes, hogy körükben a magyar állampolgárság igenlése ellenétesen működik, mint
a kárpátaljai magyar csoportban. Míg itt növeli, addig a határon túli magyarok körében csökkenti a diszkrimináció
észlelésének esélyét – valószínűsíthető, hogy a vietnamiak számára korlátozottabb a magyar állampolgársághoz való
hozzáférés lehetősége.
A bőrszínre visszavezethető diszkriminációs tapasztalat (6. táblázat) esélyét a kínaiak és az arabok esetében az
„otthoni” kötődés ereje növeli. Az arabok körében ugyanakkor a vallás és az „itthoni világ értése” védelmet nyújt
a diszkrimináció érzékelésével szemben. A vietnamiak esetében a felsőfokú képzettség és az „otthoni” életvitel kombinációja véd a diszkriminációs tapasztalat érzékelésétől. Utóbbi hatás feltehetően a többségi társadalomtól szegregált
életvitel indikátoraként fejti ki hatását.
6. táblázat: A bőrszínre visszavezethető diszkriminációs tapasztalat modellje
migráns csoportonként, 2009 (esélyhányadosok)
Kínai

Vietnami

Arab

Szociodemográfiai változók
Felsőfok

0,47

Vallásos

0,27
Migrációs jellemzők

Siker – az otthoniakhoz képest

3,72
Kötődésdimenziók

Kötődés Magyarországhoz

0,18

Kapcsolat az „otthonnal”

2,42

„Otthoni”szokások
Kettős állampolgárság

0,28
3,16

2,68

Megjegyzés: A táblázatban csak a lépcsős regresszió során bevont (p = 0,05-os szintnél erősebb) esélyhányadosokat tüntettük fel.

Végül a jogi státus miatt bekövetkező diszkriminációs tapasztalat (7. táblázat) esélye a kárpátaljai magyarok esetében egy speciális rétegre jellemző – a fiatalokra és jómódúakra –, akik, hacsak az állampolgárrá válás szándéka ezt
nem korlátozza, az átlagosnál érzékenyebbek az őket érő diszkriminációra.
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7. táblázat: A státusra visszavezethető diszkriminációs tapasztalat modellje
migráns csoportonként, 2009 (esélyhányadosok)
Kárpátaljai
magyar

Ukrán

Kínai

Vietnami

Szociodemográfiai változók
Férfi

0,31

50 évnél idősebb

0,26

Felsőfok
Tanuló
Jómódú

2,96
10,75
4,48

Anyanyelvi szinten beszél

6,59
Migrációs jellemzők

Siker – a diaszpórához képest

0,25

Siker – az otthoniakhoz képest

8,43
Kötődésdimenziók

Érzelmi „otthon”
Állampolgárság
Kapcsolat az „otthonnal”

3,22
0,20

0,37
2,18

0,66

Megjegyzés: A táblázatban csak a lépcsős regresszió során bevont (p = 0,05-os szintnél erősebb) esélyhányadosokat tüntettük fel.

Az ukránok esetében az „otthoni” kötődés erősen növeli ennek a fajta diszkriminációnak az esélyét, különösen
a nők esetében, s még inkább, ha nyelvi kiszolgáltatottság társul ehhez. A kínaiak esetében az „itthonba” való integrálódás véd, a magasabb társadalmi státus érzékenyít a diszkrimináltsággal szemben. A vietnamiak esetében nem egyértelmű az életkor hatásának oka. Elképzelhető, hogy az idősebb generáció anyagi és jogi helyzete rendezett, ez így
nem jelent feszültségforrást. Az is elképzelhető, hogy az idősebb generáció számára a kérdés már kevésbé releváns,
hiszen a hazatérés eszméjét követve nyugdíjas éveiket már szülőhazájukban szeretnék eltölteni.

Összefoglalás
Tanulmányunk hat, Magyarországon élő bevándorló csoport diszkriminációs tapasztalatait befolyásoló tényezők
egymásba fonódó hatásmechanizmusát mutatta be. Azt vizsgáltuk, hogy milyen tényezők növelik vagy csökkentik az
egyes harmadik országból származó migráns csoportok diszkriminációs tapasztalatának esélyét.
A diszkriminációs tapasztalat leggyakoribb forrása az idegenség, amelynek egymással szorosan összefüggő elemei a magyar nyelvismeret hiánya, az idegen származás, a jogi státus átmenetisége, illetve etnikai sajátosságok, mint
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például a bőrszín, a viselet, a kulturális szokások. A vallás, illetve a többségi társadalom tagjait is fenyegető diszkriminációs okok (nem, kor, anyagi helyzet) kisebb arányban fordulnak elő.
Összességében a hat migráns csoport diszkriminációs tapasztalatát összevetve megállapítható, hogy a kínaiak
diszkriminációs tapasztalata kiugróan magas, a törököké pedig szinte elhanyagolható. Az egyes migráns kisebbségek között nagyok az eltérések a diszkriminációs tapasztalat terén. A kínaiak, a vietnamiak és az arabok a „látható
idegenség”, valamint az anyagi helyzet miatt szenvedtek el diszkriminációt. Az ukránok, és sokkal kisebb mértékben
a kárpátaljai magyarok a „láthatatlan idegenség” (migráns státus és a származás) miatt tapasztalnak diszkriminációt,
ami az ukránok esetében a „hallható idegenség” (a nyelvtudás hiánya) miatti hátránnyal súlyosbodik.
A származás miatti diszkriminációs tapasztalatra akkor van legnagyobb esélye a migránsnak, amikor a helyzet
személytelensége és nyilvánossága védtelenné teszi őket. A lakóhely személyességének és a diszkriminációt tiltó szabályok együttes hatásának tudható be, hogy a szomszédságban, az iskolában, a munkahelyeken és az egészségügyi
intézetekben a többi helyzetnél ritkább a diszkrimináció esélye. A diszkrimináció ezeken a terepeken csak akkor ilyen
alacsony mértékű, ha az érintett személy már bekerült az adott intézménybe, a bejutás során azonban sokkal több
nehézséggel kell szembenéznie.
A látható idegenség általában az átlagosnál nagyobb diszkriminációs esélyt okoz. Az idesorolható három migráns
csoport esetében a munka világában és az iskolában bizonyos védettség tapasztalható. Ez részben annak köszönhető, hogy vagy saját etnikai gazdaságukon belül találnak állást, vagy önálló vállalkozók, illetve az iskola esetében
a diszkriminációt tiltó szabályok hatása érvényesül. A kínaiak és a vietnamiak körében a személyes környezet (a szomszédság) terepén észlelt diszkrimináció gyakorisága sokkal kisebb, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy e két
csoport gyakran szegregált kolóniákban él.
Regressziós modellek segítségével vizsgáltuk, hogy milyen tényezők hatására nő meg a diszkriminációs tapasztalat esélye. A modellekben három változócsoporttal dolgoztunk: szociodemográfiai változók, migrációs jellemzők
és kötődéseket megragadó változók. Az első csoportba tartoznak azok a szociodemográfiai változónak tekinthető
ismérvek, amelyek az egyén helyzetének és a diszkriminációs tapasztalatok potenciális kiváltó okainak a diszkriminációs tapasztalatokra gyakorolt hatását követik nyomon. A migrációs jellemzők közül kiemelendőek a relatív sikerességet megragadó változók, amelyek azt mutatják, hogy a térbeli mobilitást mennyiben sikerült társadalmi mobilitássá
konvertálni. A változók harmadik csoportja a kötődésekről szól. A kognitív és emocionális kötődés, a szülőhazához
köthető szokások mindennapi tartása vagy a magyar állampolgársághoz való viszony olyan dimenziók, amelyek más
és más aspektusból jelenítik meg a szülőhazához, a magyar többségi társadalomhoz és a lokális diaszpórához való
kötődést.
A származás a „látható” vagy „hallható idegenség” mindhárom dimenziójában erősen növeli a diszkriminációs
tapasztalat bekövetkezésének esélyét – „ázsiainak”, s különösen kínainak lenni az arabhoz, de a kárpátaljai magyarokhoz és az ukránokhoz képest is növeli a diszkrimináció esélyét. A nyelvtudás hiánya miatt akkor nagyobb a diszkriminációs tapasztalat esélye, ha a migráns nem szakítja el az „otthoniakhoz” kötő köldökzsinórt, és akkor kisebb, ha
jobban ismeri az „új hazát”. Ezek a tényezők legerősebben a kínaiakban növelik a diszkriminációs tapasztalat esélyét.
Egészen más a mechanizmusa a „láthatatlan idegenség” okozta diszkriminációs tapasztalatnak (a jogi státusnak).
Ebben az esetben a beilleszkedés szándékának akadályai jelentik a diszkriminációs tapasztalatok forrását – a magyar
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nyelvtudás, az iskolai asszimiláció növeli a diszkriminációra való érzékenységet, amitől csak az véd, ha a migráns erősen kötődik Magyarországhoz (például állampolgár akar lenni).
Migráns csoportonként külön-külön vizsgálva a diszkriminációs tapasztalat bekövetkezésének esélyét azt találjuk,
hogy olykor nagyon eltérő mechanizmusok okozhatják az azonos diszkriminációs okra visszavezethető tapasztalatot
a különböző migráns csoportok esetében. Például a nyelvtudás hiánya miatti diszkriminációs tapasztalat esetében a
kínaiak, ha nem szakadnak el az „otthontól” (mint referenciacsoporttól), érzékenyebbek a diszkrimináció előfordulására, és ezt sem a nyelvtudás hiánya, sem a vallásosság nem árnyalja. Az arabok esetében a diaszpórához képes mért
relatív státus és a kettős állampolgárság fokozza a diszkriminációs tapasztalat esélyét, a Magyarországhoz való kötődés viszont csökkenti. Ezenkívül sem a nyelvtudásnak, sem a vallásnak nincs hatása a diszkriminációs tapasztalatra.
A bőrszínre visszavezethető diszkriminációs tapasztalat esélyét a kínaiak és az arabok esetében az „otthoni” kötődés ereje növeli. Az arabok körében ugyanakkor a vallás és a magyar viszonyok ismerete védelmet nyújt a diszkrimináció érzékelésével szemben. A vietnamiak esetében a felsőfokú képzettség és az „otthoni” életvitel bizonyos elemei
nek megőrzése véd a diszkriminációs tapasztalat érzékelésétől. Utóbbi hatás feltehetően a többségi társadalomtól
szegregált életvitel indikátoraként fejti ki hatását.
A jogi státus miatt bekövetkező diszkriminációs tapasztalat esélye a kárpátaljai magyarok esetében csak egy speciális rétegre jellemző – a fiatalokra és jómódúakra –, akik, hacsak az állampolgárrá válás szándéka ezt nem korlátozza,
az átlagosnál érzékenyebbek az őket érő diszkriminációra. Az ukránok esetében az „otthoni” kötődés erősen növeli
ennek a fajta diszkriminációnak az esélyét, különösen a nők esetében, s még inkább, ha nyelvi kiszolgáltatottság társul ehhez. A kínaiak esetében a befogadó országba való integrálódás véd, a magasabb társadalmi státus érzékenyít
a diszkrimináltsággal szemben.
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Sik Endre és Simonovits Bori

A kérdőívbe ágyazott diszkriminációs szituáció tesztelési
módszeréről és kutatási tapasztalatairól
A kérdőívbe ágyazott diszkriminációs szituáció tesztelési technikája egy innovatív eleme a survey alapú diszkriminációkutatásnak, melynek használatával közelebb kerülhetünk a diszkriminatív viselkedési potenciál mértékének meghatározásához, mint a hagyományos attitűd típusú kérdésekkel.
A módszer lényege, hogy a kutatás során egy valós helyzetet kell elképzelniük a válaszadóknak, melyben ők mint
döntéshozók vesznek részt. Arra kérjük őket, hogy képzeljék el: ők mint munkáltatók döntenek potenciális munkatársak felvételéről, vagy lakástulajdonosként nekik kell választani a lakásbérlők közül a kezükbe adott fényképek és
a jelentkezők rövid jellemzése alapján. A módszer alapja tulajdonképpen egy kontrollált kísérlet.
A 2011-es elrendezés során a válaszadóknak a megmutatott képeken szereplő személyek közül kellett választa
niuk, hogy melyiket vennék fel a helyi önkormányzathoz karbantartónak, takarítónőnek, utazási irodába ügyintézőnek vagy banki ügyintézőnek, illetve kinek adnák ki lakásukat. Az adatfelvétel három egymást követő hónapban
zajlott, míg az első hónapban külön kérdeztük le a képeken szereplő nőkkel és férfiakkal kapcsolatos munkáltatói
szerepeket, addig a lakáskiadási szituációban és az ügyintéző-választásban a nők és a férfiak vegyesen szerepeltek,
ezáltal megteremtve annak lehetőségét, hogy az egyes migráns csoportokkal kapcsolatos preferenciákon túl a nemekkel kapcsolatos preferenciákat is mérni tudjuk.
A módszer előnye a hagyományos előítélet-kutatásokkal szemben egyrészt az, hogy mivel ebben az esetben nem
közvetlenül kérdezünk rá az illető attitűdjeire (mint pl. a klasszikus Bogardus-skála itemei esetében), ezért nemcsak
a manifeszt, hanem a latens előítéletek is felszínre kerülhetnek. Másrészt mivel itt egy hétköznapibb szituációt kell
elképzelni, könnyebben válaszolnak a megkérdezettek, mint ha például Magyarország bevándorlási politikájáról faggatnánk őket. Itt is felmerül ugyan a relevancia problémája,1 de feltehetően több válaszadó számára életszerű ez
a kérdés, mint más kisebbségekkel kapcsolatos szakpolitikai döntési helyzet.
A módszer korlátját a kérdőíves kutatás szabta keretek adják. Óvatosan kell értelmeznünk az adatokat, hiszen amit
mérünk, az nem más, mint kérdőívvel kideríthető, feltételezett (vagy szándékolt) jövőbeli viselkedés, ami nagyban
torzíthatja a valós diszkriminációs viselkedés hajlandóságát: alulbecsülheti, mert a válaszolók igyekeznek elrejteni
diszkriminatív viselkedési hajlandóságukat, de felül is becsülheti, mert egy kiélezett döntési helyzetről van szó, mel�lyel a valóságban ritkán szembesülünk.
A kérdőívbe ágyazott diszkriminációs szituáció módszerét két ízben alkalmaztuk diszkriminációkutatás során. Először 2006-ban önkormányzati vezetők és a magyar lakosság romákkal kapcsolatos diszkriminatív viselkedését tesztel-
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A revelancia ebben az esetben azt jelenti, hogy a válaszoló mennyire kompetens, jártas a kérdés megválaszolásában.
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tük roma és nem roma fényképek segítségével, majd 2011-ben a migránsokkal kapcsolatos diszkriminatív hajlandóságot teszteltük szintén a magyar lakosság körében.
A diszkriminációs viselkedési hajlamot a kérdőívbe ágyazott diszkriminatív szituáció segítségével legcélszerűbb
vizsgálni. A módszer lényege, hogy a kutatás során egy valós helyzetet kell elképzelniük a válaszadóknak, melyben
ők mint döntéshozók vesznek részt. A kérdező arra kéri őket: képzeljék el munkáltatóként, hogy miképp döntenének potenciális munkatársak felvételéről, vagy lakástulajdonosként kit választanának a lakásbérlők közül a kezükbe
adott fényképek és a jelentkezők rövid jellemzése alapján. A képekkel és a hozzájuk rendelt tulajdonságegyüttesekkel
(kor, iskolai végzettség, családi állapot, nyelvtudás stb.) tulajdonképpen egy kontrollált kísérleti elrendezést valósul meg, melyben a válaszadónak az azonos szociodemográfiai helyzetű (és munkaerő-piaci helyzet esetén azonos
munkatapasztalattal és végzettséggel rendelkező), de eltérő védett tulajdonságú személyeket kell sorba rendezniük.
A kérdőívbe ágyazott diszkriminációs szituáció módszerét két ízben alkalmaztuk diszkriminációkutatás során. Először
2006-ban önkormányzati vezetők és a magyar lakosság romákkal kapcsolatos diszkriminatív viselkedését teszteltük
roma és nem roma fényképek segítségével (Girasek 2006, Sik és Simonovits 2008), majd 2011-ben a migránsokkal
kapcsolatos diszkriminatív hajlandóságot teszteltük szintén a magyar lakosság körében.
A 2011-es kutatás során a válaszadóknak a megmutatott képeken szereplő személyek közül (melyek között egyenlő arányban voltak a különböző migráns csoportok) kellett választaniuk, hogy melyiket vennék fel a helyi önkormányzathoz karbantartónak, takarítónőnek, utazási irodába ügyintézőnek vagy banki ügyintézőnek, illetve kinek adnák
ki lakásukat. Az adatfelvétel három egymást követő hónapban zajlott: míg az első hónapban külön kérdeztük meg
a válaszadókat a képeken szereplő nőkkel és férfiakkal kapcsolatban az elképzelt munkáltatói döntésekről, addig a
lakáskiadási szituációban és az ügyintéző-választásban a nők és a férfiak vegyesen szerepeltek, ezáltal megteremtve
annak lehetőségét, hogy az egyes migráns csoportokkal kapcsolatos preferenciákon túl a nemekkel kapcsolatos preferenciákat is mérni tudjuk (a kérdőív kérdéseit lásd az F5. függelékben, a képek elrendezését az F6. függelékben.) Az
eredményekről részletesen lásd Simonovits (2012a, 2012b) írásait.
A kérdőívbe ágyazott diszkriminációs szituáció tesztelési technikája egy innovatív változata a survey alapú diszkriminációkutatásnak, melynek használatával közelebb kerülhetünk a diszkriminatív viselkedési hajlam mértékének
meghatározásához, mint a hagyományos attitűd típusú kérdésekkel. Módszertani szempontból az előnye, hogy
a diszkriminatív viselkedési hajlamról reprezentatív mintán jutunk adatokhoz.

Az önkormányzati vezetők és a lakosság
diszkriminatív viselkedési hajlandósága
Önkormányzati vezetők
Az önkormányzati vezetők várható diszkriminációs viselkedése előrejelzésének vizsgálata során 500 önkormányzati
vezetőnek (és kontrollcsoportként 1000 felnőtt magyar lakosnak) három-három nem roma és roma nő, illetve férfi
fényképét mutattuk meg – amelyek között volt fekete-fehér és színes kép, azokon vidám (a fogak látszanak) és ko-
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moly arcú fiatal nők és férfiak fényképe, a képeket lásd az F1. függelékben) –, és meg kellett mondaniuk, hogy a képeken szereplő személyek közül kit vennének fel legszívesebben titkárnőnek, illetve portásnak.
Arra kértük a kérdezetteket, hogy válasszanak a megmutatott képek közül: ha mindenki azonos módon megfelelne a feltételeknek, melyik jelöltet vennék fel dolgozni? Első lépésben a nem roma jelentkezőket, második lépésben
a roma jelentkezőket, harmadik lépésben pedig foglalkozásonként mind a hat jelöltet rendezték sorba. A választások
alapján rangsorpontszámokat képezve lehet elemezni a valós kiválasztási gyakorlatot.
Másként: a kérdőívbe ágyazott kísérlet technikája révén a diszkriminatív viselkedés valószínűségét azzal mérjük,
hogy az etnikailag elkülönült válogatás után hogyan változott a fényképek helyezése, amikor összekevertük a roma
és nem roma származást sejtető képeket.
Az önkormányzati vezetők egyes képekre adott rangsorpontszámai a 1. és 2. táblázatban láthatók. A táblázatokban feltüntettük a középértékhez képesti átlagos rangsorhelyet is. A középértéknek megfelelő átlagos rangsorpontszámot akkor kapna egy jelölt, ha minden rangsorhelyre ugyanannyian sorolták volna. Ez az érték a hármas rangsorba
állítás esetén 2, a hatosnál pedig 3,5. Ennek megfelelően a középértékhez viszonyított pozitív érték a középnél jobb,
a negatív a középértéknél rosszabb rangsorhelyet mutat.
A hármas választás esetén homogén csoportból, azaz a nem roma, illetve a roma jelöltek közül lehetett választani,
tehát ebben az esetben a személy egyéb jellemzői voltak a meghatározóak; a hatos rangsoroláskor lett szempont
a roma/nem roma megkülönböztetés, vagyis a két rangsorpontszám különbsége mutatja meg az esetleges diszkriminációt.
1. táblázat: Titkárnőjelöltek átlagos rangsorpontszáma – önkormányzati vezetők, 2006
Rangsorpontszámok

Középértékhez viszonyítva

Nem roma titkárnőjelöltek (1–3. kép választásakor)
1. kép (színes képen komoly, nem roma nő)

1,69

0,31

2. kép (színes képen komoly nem roma nő )

2,15

–0,15

3. kép (színes képen vidám, nem roma nő)

2,14

–0,14

Roma titkárnőjelöltek (4–6. kép választásakor)
4. kép (színes képen vidám, roma nő)

2,13

–0,13

5. kép (fekete-fehér képen vidám, roma nő)

1,65

0,35

6. kép (fekete-fehér képen komoly, roma nő)

2,22

–0,22

Együtt (1–6. kép választásakor)
1. kép (színes képen komoly, nem roma nő)

2,53

2. kép (színes képen komoly nem roma nő )

3,32

0,18

3. kép (színes képen vidám, nem roma nő)

3,21

0,29

4. kép (színes képen vidám, roma nő)

4,23

–0,73

5. kép (fekete-fehér képen vidám, roma nő)

3,39

0,11

6. kép (fekete-fehér képen komoly, roma nő)

4,27

–0,77

N = 500

0,97

2. táblázat: Portásjelöltek átlagos rangsorpontszáma – önkormányzati vezetők, 2006
Rangsorpontszámok

Középértékhez viszonyítva

Nem roma portásjelöltek (7–9. kép választásakor)
7. kép (fekete-fehér képen nem roma férfi)

2,18

–0,18

8. kép (színes képen vidám, nem roma férfi)

1,51

0,49

9. kép (színes képen komoly, nem roma férfi)

2,31

–0,31

Roma portásjelöltek (10–12. kép választásakor)
10. kép (fekete-fehér képen vidám, roma
férfi)

1,30

0,70

11. kép (színes képen vidám, roma férfi)

2,02

–0,02

12. kép (színes képen komoly, roma férfi)

2,67

–0,67

Együtt (7–12. kép választásakor)
7. kép (fekete-fehér képen nem roma férfi)

3,17

0,33

8. kép (színes képen vidám, nem roma férfi)

2,05

1,45

9. kép (színes képen komoly, nem roma férfi)

3,34

0,16

10. kép (fekete-fehér képen vidám, roma
férfi)

2,77

0,73

11. kép (színes képen vidám, roma férfi)

4,19

–0,69

12. kép (színes képen komoly, roma férfi)

5,40

–1,90

N = 500

A titkárnő- és a portásjelöltek esetén is látható, hogy a hármas rangsoroláskor kialakult rangsorok hogyan változtak, amikor az összes jelölt közül lehetett választani. Az, hogy mindenkinek romlott az átlagos rangsorpontszáma,
csak azért van, mert a második választás során egy-egy személyt nem 3, hanem 6 különböző helyre lehetett rangsorolni. Ennek megfelelően a változó terjedelmének középértéke 2-ről 3,5-re változott.
A titkárnők esetében a roma jelöltek közül a hatos rangsoroláskor egyedül az 5. képen lévő hölgy ért el a várható
középértéknél jobb helyezést, a másik kettő pedig rosszabbat, miközben a nem romákat ábrázoló fényképeket átlagosan kedvezőbb helyre rangsorolták abban az esetben, amikor az összes fénykép közül választhattak. Hasonló a
helyzet a férfiaknál is: a portások között is mindössze egy olyan romát találunk (10. kép), aki a hatos rangsoroláskor
a középérték feletti átlagos értéket kapott, miközben a nem romák mindannyian pozitív értéket kaptak. Igaz azonban,
hogy a 10. kép a hatos rangsorban a második legjobb helyezést érte el, vagyis a férfiaknál ennek alapján nem tűnik
olyan élesnek a diszkrimináció.
A diszkriminációt elsősorban nem is ezekkel a rangsorokkal, hanem a két rangsor közötti különbségekkel lehet
hatékonyabban mérni, amikor roma és nem roma között is lehet választani, és élesen látszik, hogy mennyit változott
az egyes jelöltek esélye ebben az esetben. Ezeket a változásokat a 3. táblázatban mutatjuk meg, és itt is feltüntetjük
a középértékhez képesti elmozdulást. A középérték jelentése az előzőhöz hasonlóan az, hogy ha egyenletesen oszla3.2. Survey-vizsgálatok – Sik Endre és Simonovits B ori: A kérdőívbe ágyazott diszkriminációs szituáció tesztelési módszeréről...
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nak meg a rangsorpontszámok, akkor mindenkinek átlagosan 1,5-del kellett volna hátrébb csúsznia. A pozitív érték
azt jelenti, hogy a középértéknél kedvezőbben (vagyis kevésbé) változott az adott jelölt rangsorpontszáma, a negatív
értékek pedig a kedvezőtlenebb elmozdulást, a rangsorban való lecsúszást jelenti.
3. táblázat: A titkárnő- és a portásjelöltek rangsorkülönbsége a két választás között – önkormányzati vezetők, 2006
Változás

Az elméleti középnek
megfelelő változáshoz képest

Nők
1. kép (színes képen komoly, nem roma nő)

0,86

0,64

2. kép (színes képen komoly nem roma nő )

1,22

0,28

3. kép (színes képen vidám, nem roma nő)

1,09

0,41

4. kép (színes képen vidám, roma nő)

2,10

–0,60

5. kép (fekete-fehér képen vidám, roma nő)

1,74

–0,24

6. kép (fekete-fehér képen komoly, roma nő)

2,06

–0,56

7. kép (fekete-fehér képen nem roma férfi)

1,02

0,48

8. kép (színes képen vidám, nem roma férfi)

0,54

0,96

9. kép (színes képen komoly, nem roma férfi)

1,07

0,43

10. kép (fekete-fehér képen vidám, roma férfi)

1,48

0,02

11. kép (színes képen vidám, roma férfi)

2,17

–0,67

12. kép (színes képen komoly, roma férfi)

2,73

–1,23

Férfiak

A számokból kitűnik, hogy a romák képeinek rangsorpontszáma nagyobb mértékben emelkedett, amikor az ös�szes jelölt közül lehetett választani, mint a nem romák fényképeinek pontszáma. A rangsorpontszám-változásokat
összehasonlítandó T-próbák azt mutatták, hogy a romák valóban jelentősen hátrébb kerültek a rangsorban, amikor
a nem romák közül is lehetett választani. Vagyis ha a felvételnél nem csak romák közül lehet választani, akkor kimutathatóan rosszabb helyzetben vannak a romák, mint a nem romák, megvalósul tehát a munkaerő-piaci diszkrimináció.
A romák között mindössze egy jelölt, a 10. képen látható fiatalember rangsorhelye változott a középértéknél kedvezőbben (de még így is szignifikánsan rosszabbul, mint nem roma társaié), miközben az összes nem roma személyé
a középértéknél kedvezőbb változást mutat.

A lakosság
A lakossági mintán végzett tesztelés eredménye mutatja (4. táblázat), hogy lényegesen nagyobb arányban választottak első helyre nem roma személyt, mint romát. A titkárnők esetében erőteljesebb a különbség, 72 százalék a
nem romát választók aránya, ezzel szemben mindössze 28 százalék a romát választóké. A portások esetében mindössze 10 százalékponttal többen szavaztak első helyen a nem roma jelöltre, ami szintén diszkrimináció, de kisebb
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mértékű, mint a titkárnők esetén, illetve a romák számára jóval kedvezőbb, mint az önkormányzati mintán, de még
így is hátrányos.
4. táblázat: Titkárnő- és portásjelöltek rangsorolása – lakossági minta, 2006 (%)
1. hely

2. hely

3. hely

4. hely

5. hely

6. hely

Összesen

Titkárnőjelöltek
1. kép (színes képen komoly, nem roma nő)

34

24

17

12

9

4

100

2. kép (színes képen komoly nem roma nő )

19

18

22

14

12

15

100

3. kép (színes képen vidám, nem roma nő)

19

24

24

14

13

6

100

4. kép (színes képen vidám, roma nő)

6

10

12

20

17

35

100

5. kép (fekete-fehér képen vidám, roma nő)

10

11

15

18

28

18

100

6. kép (fekete-fehér képen komoly, roma nő)

12

12

12

22

21

21

100

7. kép (fekete-fehér képen nem roma férfi)

15

21

21

20

13

9

100

8. kép (színes képen vidám, nem roma férfi)

28

23

19

16

10

4

100

9. kép (színes képen komoly, nem roma férfi)

12

23

27

17

13

8

100

10. kép (fekete-fehér képen vidám, roma férfi)

35

19

14

17

11

4

100

11. kép (színes képen vidám, roma férfi)

7

9

13

18

33

20

100

12. kép (színes képen komoly, roma férfi)

3

5

7

12

19

54

100

Portásjelöltek

N = 1033

Önkormányzati vezetők és a lakosság
A nem romák esélye a titkárnővé válásra – az önkormányzati vezetők és a lakosság körében egyaránt – sokkal nagyobb volt, mint a romáké, egyedül a vidám, fekete-fehér képen bemutatott középkorú roma nő (lásd Függelék:
5. kép) esélye közelítette meg a kevésbé alkalmasnak ítélt két, nem roma titkárnőjelölt esélyét (1. ábra).
A lakosság hasonlóan választana magának titkárnőt, mint az önkormányzati vezetők, de a roma származás okozta hátrány ebben a körben még erősebb lenne (vö. 1. ábra). A különbség a három roma és nem roma jelölt között
nagyobb, mint az önkormányzati vezetők körében, s az önkormányzati vezetők választásában tapasztalt kivétel,
a vidám, fekete-fehér képen szereplő roma nő (Függelék: 5. kép) sem érvényesül.
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70
60

56

58

50

százalék

43
37

40

37

37

35

30

24
21

20

16

17

19

10
0
1. kép

2. kép

3. kép

4. kép

Nem roma

5. kép

6. kép

Roma
Önkormányzati vezetők

Lakosság

Megjegyzés: A két lehetséges választás miatt a megoszlások összege mindkét vizsgálat esetében meghaladja a 100%-ot. A képek rövid
jellemzése: nem roma nők: 1. színes képen komoly; 2. színes képen komoly; 3. színes képen vidám; roma nők: 4. színes képen vidám;
5. fekete-fehér képen vidám; 6. fekete-fehér képen komoly.

1. ábra: Az önkormányzati vezetők és a lakosság által az első- vagy másodsorban választott
titkárnőképek megoszlása származás és a kép egyéb jellemzői szerint, 2006 (%)
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A migránsokkal szembeni diszkriminatív viselkedés kérdőívbe
ágyazott szituációs tesztjének előkészítő kutatása
Egy 2011-es kutatás2 részeként a diszkriminatív szituáció tesztelési módszerét három egymást követő hónapban alkalmaztuk elképzelt munkáltatói és lakáskiadói szituációt imitálva egy átfogó, migránsokkal kapcsolatos előítéletességet mérő kérdőívblokk részeként (F2. függelék). A kérdőívet a felnőtt népességet – nemre, korra, iskolai végzettségre
és lakóhelyre – reprezentáló 1000 fős lakossági mintán kérdeztük le 2011 tavaszán és nyarán. A színes portréképeken
ezúttal különböző etikumhoz tartozó arcokat mutattunk, és a kérdezetteknek sorrendbe kellett tenniük a képeket
aszerint, hogy kit választanának az adott pozícióra legszívesebben és legkevésbé szívesen.
A képeket ún. kérdezői kártyákon helyeztük el, mely képek alatt a potenciális munkavállalók/lakásbérlők fiktív
neve, származási országa/nemzetisége és társadalmi integrációjának legfőbb mutatói szerepelnek. (A képek és tesztelői profilok konkrét elrendezését lásd az F3. függelékben.)
A dizájn lényege, hogy három hónapon keresztül ugyanazokat a képeket tettük a kérdezettek elé, a szituációtól némileg függő képaláírásokkal három-három változatban. Mivel a kutatás célcsoportja a harmadik országbeli
migránsok vizsgálata volt, a tesztfényképek közül a határon túli magyar képe lett értelemszerűen a „kontrollkép”.
Az F3. függelék F3.1. és F3.2. táblázataiban az az alapdizájn látható, melyet az első hónapban a képzetlen munkaerőre (helyi önkormányzathoz takarítónői, illetve karbantartói állásra jelentkezők) és a lakást bérelni szándékozókra
alkalmaztunk. Ezt egészítettük ki a harmadik hónapban némi munkaerő-piaci tapasztalattal és hosszabb magyarországi itt-tartózkodással (orvos asszisztensi és számítógépes rendszergazda állásra jelentkezők).
A fiktív munkáltatói és lakásbérlési szituációkban szereplő kísérleti és kontrollváltozók elrendezése az alábbiakban
foglaltuk össze.
1. Kísérleti változók (azaz amelyek az elrendezések szerint váltakoznak)
●● Csoport-hovatartozás: (1) kínai, (2) arab, (3) afrikai, (4) kárpátaljai magyar, melynek megjelenítése képpel, névvel és
származási országgal valósul meg.
●● Nem: (1) férfi, (2) nő.
●● Az integráció foka: az integráció fokát két változó mentén mértük.
 A magyarországi tartózkodás hosszának és a nyelvtudásnak a kétértékű változójával: (1) tíz éve él Magyarországon, és nagyon jól beszél magyarul; (2) két éve él Magyarországon, és közepesen szinten beszél magyarul.3
 A személyes és családi integráció fokával: a migránsok munkavállalási és lakásbérlési esélyeinek szempontjából
egyaránt releváns változónak tartottuk a személyes integráció fokát, azaz hogy van-e a tesztszemélynek magyar házastársa, illetve gyermeke.

2

Az előkészítő kutatás a TÁRKI Zrt. EIA 2010 3.1.5.3 számú „Migráns esélyek és tapasztalatok” elnevezésű projekt keretében valósult meg. A kutatás a harmadik országbeli állampolgárok munkaerő-piaci helyzetét és életkörülményeit vizsgálta.
3
A magyar származásúak esetében az első hónapban a nyelvtudásra való utalások azonosak a nem magyar származásúakéval,
a második hónapban elhagytuk a nyelvtudásra való utalást, a harmadik hónapban a minta fele az első, a másik fele a második
hónapbeli „kezelést” kapta.
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Mindezek alapján három integrációs típust különböztettünk meg, az alábbiak szerint váltakozva A, B és C profilokban (lásd részletesebben F3. függelék).
 Az „A” típus jeleníti meg a nagyon jól integrált migránsokat, akik tíz éve élnek Magyarországon, középfokon
tudnak magyarul, van magyar házastársuk és óvodáskorú gyermekük. Az életszerűség kedvéért ebben a típusban az egyes tesztelői profilokhoz eltérő korú óvodás gyermek tartozik.
 A „B típus” jeleníti meg a gyengén integrált migránsokat, akik két éve élnek Magyarországon, ennek megfelelően alapfokon beszélnek magyarul, és egyedülállók, gyermekük nincs.
 A „C típus” a vegyes integrációs élethelyzetűeket jeleníti meg. Ők ugyan tíz éve élnek Magyarországon, és ennek megfelelően középfokon beszélnek magyarul, de egyedülállók és gyermektelenek.
Az orvos asszisztens és számítógépes rendszergazda esetében: mivel ezekhez a munkakörökhöz szükséges
a jó magyar nyelvtudás, minden esetben jól tudnak magyarul. Az integráció foka is ennek megfelelően 5–10 évre
változik.
2. Kontrollváltozók (amelyek a tesztelés egyes hónapjaiban állandóak, az életszerűség kedvéért az egyes profilokhoz
a 25 és 30 éven belül különböző életkorok tartoznak.
●● Életkor: fiatal (25–30 éves közötti).
●● Nem: a karbantartó és számítógépes állásra csak férfiak jelentkeznek, a takarítónői és orvos asszisztensi állásra
pedig nők.
●● Iskolai végzettség, szakmai tapasztalat: mivel sem a karbantartó, sem a takarítónői álláshoz nem szükséges sem
speciális szaktudás, sem iskolai végzettség, a válaszadóknak csak annyit mondunk, hogy az összes jelentkező
megfelel a feltételeknek.
Az elképzelt orvos asszisztensek és számítógépes szakemberek profiljában szerepel továbbá, hogy rendelkeznek a munkájukhoz szükséges szaktudással és 5 év munkatapasztalattal, képesítésüket anyaországukban szerezték, és ezt a szükséges papírokkal igazolni is tuják.
A fiktív lakásbérlési szituációban mindez annyiban más, hogy a szaktudás, az iskolai végzettség, a szakmai tapasztalat és a szakképzés helye nem releváns, tehát nem szerepel a változók közt, a kontrollváltozók viszont kiegészülnek a jövedelemelemmel (mindegyik jelölt rendszeres jövedelemmel rendelkezik).

Az előkészítő kutatás kivitelezése és főbb eredményei4
Okulva a 2006-os hasonló kutatás tapasztalatiból, a képeket nem ad hoc módon választottuk ki, hanem egy előkészítő (pilot) kutatás eredményei alapján. A szituációs blokk előkészítéséhez 24 darab arcképet használtunk, melyeket
egy ingyenes képadatbázisról töltöttünk le, 5 ahol könnyen rá lehetett keresni arcképekre kor, etnikai hovatartozás és
egyéb képjellemzők (pl. profilkép, kamerába nézés, öltözet) alapján.
4

A pilot kutatás adatainak rögzítéséért és az adatok feldolgozásáért köszönettel tartozunk Palkonyai Orsolyának, aki a TáTK BA
szakdolgozatának keretei között dolgozta fel az adatokat.
5
Az adatbázis elérhetősége: www.gettyimage.com
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A kiválasztott képeket megszámoztuk, és összeállítottunk egy egyszerű kérdőívet (F4. függelék), amelyben rákérdeztünk arra, hogy a válaszadó szerint az adott képen látott személy milyen nemzetiségű, hány éves, és hogy egy
tízes skálán milyen szépnek értékeli.
A kérdőívet 132 fő töltötte ki, akiknek legnagyobb része egyetemista volt (ELTE TáTK BA és MA, BME-s hallgatók),
továbbá 25 idősebb személy. Az alábbi leírásban a képeket nemzetiségi csoportok szerint mutatjuk be. A nemzetiségeket illetően nagyon heterogén volt a válaszok megoszlása, szám szerint 122 származási országot írtak a kérdőívbe
a válaszolók, melyeket az adatfeldolgozás során összevontunk a számunkra releváns 12 kategóriába (F5. függelék).
Arab férfiak (AF)
Az AF1. képen egy arab, mosolygós férfi látható. A legtöbben (46%) valamilyen európai országba sorolták,
21% töröknek gondolta, és 14% szerint arab. Az életkort tekintve átlagosan 28 évesnek tippelték.
A válaszok terjedelme 27 év (min. 20, max. 47 éves), szórása 17 év. A szépséget nézve 77% százalék
gondolta, hogy 5-ös, 6-os vagy 7-es értéket ad a férfinak. A megjegyzésekből kitűnik, hogy mennyire sokat
számít, hogy mosolyog. Többen írták, hogy ezért szimpatikus, vidám, vagyis jó benyomást tett rájuk.

Az AF3. képen szintén egy arab férfit látunk. Őt a legtöbben (35%) valamilyen észak-amerikai országba
soroltak, de sokan voltak még (20%), akik valamilyen egyéb európai országból származónak vélték. Ebben
valószínűleg torzító szerepe lehetett a háttérnek és annak, hogy műtősruhában van. Arra
a kérdésre, hogy hány éves lehet, sokféle válasz érkezett 17–45 éves között, de a legtöbben (25%)
30 évesnek gondolták. A szépség 10-es skáláján a legtöbben (77%) 4–7-es értéket adtak neki, közülük is
a legtöbben (24%) 6-osra értékelték.
Ez a kép igencsak megosztotta a válaszadókat. A megjegyzések közt olyanok olvashatók, hogy „biztos
cigány”, „kaukázusi”, „latin”, mások a mosolygást emelték ki itt is, amitől szimpatikusnak találták.
Az AF6. képen szereplő arab férfit ugyanannyian látták arabnak, mint töröknek (17%), és 36% más európai
országba sorolta. Ez utóbbi lehetett a férfi öltözete miatt is, amire két megjegyzés is utal: „karrierista”,
„üzletember”. Az életkor szórása itt is nagy, 18 és a 38 éves közt ingadoznak a tippek. A legnagyobb
arányban (19%) 25 évesnek mondták. A szépség szempontjából is ingadoznak a vélemények: 23% adott
7-es pontszámot, majdnem ugyanennyien (21%) 5-öst, de 4-es pontszámot is kapott a válaszadók
14%-ától.

A nemzetiséget tekintve az AF1. és az AF6. képnél valamelyik európai országra esett a legtöbb tipp, az AF3. képnél
az amerikai származás volt a leggyakoribb válasz. Az AF1. képhez csak a harmadik, a másik kettőhöz a második legtöbb tipp érkezett arra, hogy a képen látható személy arab nemzetiségű.
A három arab férfit ábrázoló kép közül az AF6. kép esetében voltak a leginkább egyértelműek az életkorra kapott
válaszok, az átlag pedig 25 éves lett. A másik két képen mutatott férfi a válaszok átlaga szerint 29 éves (F6. függelék:
F6.1. táblázat).
A szépségét az AF1. és AF3. képen szereplő férfiaknak 6-osra értékelték átlagosan, az AF6. képen láthatóét 5-ösre
(F6. függelék: F6.1. táblázat).
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Arab nők (AN)
Az AN2. képen mutattunk a kérdőívet kitöltőknek egy arab nőt, akit a többség, 46% valamelyik európai
országba helyezett el, és míg 16% indiainak gondolta, arab nemzetiségűnek csak 11% vélte. Ez valószínűleg
a kép koncepciójának és stílusának köszönhető, ami torzítóan hatott, hiszen szembetűnő, hogy a képen
szereplő nő „túl szép”. A vélekedést a megjegyzésekből is kitűnik („modell”, „retusált”). Átlagosan
24 évesnek gondolták (min. 18, max. 30 évesnek). A szépséget firtató kérdésre adott válaszokból is látszik
a már említett felfelé torzító hatás: 8-as pontszámot adtak a legtöbben (31%), de 9-est kapott a válaszadók
20%-ától, sőt 10-es pontszámot is adott 17%.

Az AN9. képen látható arab nőt 68% gondolta valamelyik európai országban élőnek, és arabnak mindössze
4% tippelte. Életkor tekintetében sokféle eredményt kaptunk: 20 és 43 éves közt mindenféle tipp előfordul,
megosztottak a vélemények. A válaszok átlaga szerint 28 éves, de a legtöbb szavazat a 32 évesre esett.
A szépség terén már egyöntetűbb válaszok születtek: 53% tette a skálán 5–6-os közé.

Az AN11. képen szintén egy arab nőt mutattunk a válaszolóknak, akit a legtöbben (42%) – az előző arab
nőket ábrázoló képekhez hasonlóan – Európa valamelyik országából származónak gondolták, 24%
szerint dél- vagy közép-amerikai, 11% szerint észak-amerikai, és csak 5% látta arabnak. Életkorát tekintve
átlagosan 24 évesnek gondolták (min. 17, max. 35 évesnek), a szépségére 72%-tól kapott 7–9 pontszámot.

Az AN10. képen is egy arab nő látható, akiről a döntő többség (51%) azt gondolta, hogy valamelyik európai
országból származik, 11% amerikainak vélte, és csupán 4% azok aránya, akik arabnak hitték. Feltehetően
torzító hatású a kép háttere és koncepciója (laptop, szemüveg stb.). A megjegyzések közt olvashatók olyan
vélemények, hogy „karrierista”, „titkárnő”, „kötelességtudó”, „művelt”. Az életkorra adott válaszokat nézve
az látható, hogy 14% szerint 27 éves, de ugyanennyien gondolják azt is, hogy 28 vagy 30 éves. A válaszok
egyébként 20 és 38 év között váltakoznak. A szépséget firtató kérdésre kapott válaszok alapján kitűnik,
hogy legnagyobb arányban (30%) 8-as szépségűnek ítélik a nőt.

Az AN14. képen szereplő arab nőt a legtöbben (27%) arabnak vélték, 23% egyéb európai országból
származónak és 22% indiainak. Noha a kép környezete itt is torzíthatott volna, a legtöbben mégis arabnak
látták őt. Az életkorra vonatkozó tippeket nézve itt is széles a skála: 14 és 37 éves közt mozog,
de legtöbben 22 évesnek tartották. A szépségére vonatkozó kérdésre 73% írt 7 és 9 közé eső értéket.
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A nemzetiségre kapott válaszokat vizsgálva azt látjuk, hogy az öt kép közül négy alapján a legtöbb válasz szerint
a nők valamelyik európai országból származnak, csupán az AN14. képen látható nőt gondolta a többség arabnak. Az
AN2. és AN9. képnél csak a 3. helyen található az arab nemzetiség, az AN11. képnél a 4. helyen, míg az AN12. képnél
ennél is hátrébb, az 5. helyen.
Az öt arab nő közül (F6. függelék: F6.2. táblázat) az AN2. képnél voltak a legegyöntetűbbek a korra adott válaszok:
őt átlagosan 24 évesnek gondolták. A szavazatok átlaga az AN11. képnél 24 évesre esett, az AN14. képnél 22 évesre.
A legidősebbeknek, 28–28 évesnek az AN9. és az AN10. képen látható nőket tartották a válaszok átlaga alapján.
A képeken látható öt nő közül kettő-kettő szépségét 7-esre és 8-asra, az AN9. képen láthatóét 5-ösre értékelték
a kérdőívet kitöltők átlagosan.
Afrikai férfiak (AfF)
Az AfF7. képen egy afrikai férfit láthattak a válaszolók, akit a többség (44%) a „fekete-afrikai/
afroamerikai” kategóriába sorolt, de sokan voltak azok is (27%), akik amerikainak vélték. Ennek
nagy valószínűséggel az az oka, hogy befolyásolta őket a háttér, a férfi öltözéke, megjelenése
és az, hogy telefonál. A megjegyzések is erre utalnak: „üzletember”, „mobilozik”. Az életkor
tekintetében széles skálán mozognak a tippek: 20-tól 40 évesig, de a legtöbben (21%) 30 évesnek
gondolják. A szépségskálán 72% sorolta 6–8-as közé a férfi pontszámát.
Az AfF12. kép szintén egy fekete férfit ábrázol. Őt 35% „fekete-afrikainak/afroamerikainak”
gondolta, de volt még 28%, akik valamelyik európai országból származónak vélték, és 23% szerint
amerikai. E két utóbbi tipp nagyobb aránya valószínűleg a férfi öltözékének az eredménye, vagyis
itt is torzító hatás működött. Ahogy az előző képeknél sokszor, itt sem volt nagyobb egyetértés
a férfi korát illetően: 18 és 40 évesnek tippelők is voltak, a legtöbb válaszadó (23%) azonban 25
évesnek látta. A kép a szépség kérdésében is megosztotta a válaszolókat: 25% 4–5-ös, 30% 6-os
és 27% 7–8-as pontszámot adott.

A nemzetiséget illetően mindkét esetben az afrikai nemzetiségre leadott válaszok száma volt a döntő többségű.
A fekete férfiakat ábrázoló képek közül az egyiken lévő (AfF7. kép) a válaszok átlaga szerint 29 éves, míg a másikon
látható (AfF12. kép) 25 éves (F6. függelék: F6.3. táblázat).
A szépség értékelésénél az első képen szereplő férfi 7-est, a második képen szereplő 6-os átlagpontszámot kapott
a válaszadóktól (F6. függelék: F6.3. táblázat).
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Afrikai nők (AfN)
Az AfN16. képen egy afrikai nő szerepel. Őt a döntő többség (62%) gondolta a „fekete-afrikai/
afroamerikai” kategóriába sorolandónak. Az életkorát illetően nem született ilyen egyöntetű vélemény.
18 és 37 éves között szóródnak a tippek. A legtöbben 27 évesnek vélték, viszont a válaszok átlagát nézve
25 éves. 7-es szépségűnek ugyanannyian gondolták, mint 8-asnak (27%), és a válaszolók 18%-a 6-ost
adott neki a skálán.

Az AfN21. képen látható afrikai nő esetében is egyöntetűnek mondhatóak voltak a nemzetiséget firtató
kérdésre adott válaszok: 64% gondolta, hogy „fekete-afrikai/afroamerikai”. A korra vonatkozó válaszok
sokfélék, 16 és 33 éves között szóródnak. A legtöbb válasz szerint 20 éves, az átlagot nézve 22.
A szépségét 63% teszi 6-os és 8-as közé a 10-es skálán.
Az AfN24. képen szintén egy afrikai nőt mutattunk a válaszadóknak. Ez a kép a nemzetiség
szempontjából eléggé megosztotta a véleményt formálókat, a legtöbben (20%) a közép- és dél-amerikai
országok valamelyikébe sorolták. A második legtöbb válasz (18%) a „fekete-afrikai/afroamerikai”
kategóriába tette. Az életkort firtató kérdésre válaszolva a legtöbben 30 évesnek gondolták, bár
a válaszok 19 és 46 éves közöttiek voltak, vagyis a skála ebben az esetben is széles. A szépségét
legtöbben (29%) 7-esre értékelték.

Összefoglalva a három afrikai nő képéhez érkezett válaszokat, az első két kép esetében a válaszolók egyértelműen
afrikai származást valószínűsítettek, viszont a harmadik kép esetében csak a második helyre tették az afrikai nemzetiséget, és a legtöbben a képen látható nőt valamelyik közép- és dél-amerikai országba sorolták.
Az életkort vizsgálva a legfiatalabbnak a középső (AfN21.) képen szereplő nőt értékelték: ő a válaszok átlagát tekintve 22 éves. Az első képen látható nő az átlag alapján 25, az utolsó képen lévő pedig 28 éves (F6. függelék: F6.4.
táblázat).
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Kínai férfiak (KF)
A KF8. képen látható kínai férfit a válaszadók 30%-a ítélte kínainak, 61%-a pedig valamelyik egyéb ázsiai
országhoz kötötte. Az életkorát illetően 10 és 28 éves között mozognak a válaszok, eléggé megosztottak
ebben a kérdésben a tippek. A legtöbb válasz (15%) a 20 évesre esett, de 11% szerint 16 éves, és
ugyanennyien gondolják 18 és 22 évesnek is. A szépségskálán a válaszolók 44%-a adott neki 5–6-os értéket.

A KF20. képen látható kínai férfi nemzetiségének feltételezése hasonló, mint az előző kép esetén: 22%
kínainak, 62% más ázsiai országból származónak vélte. Az életkorát tekintve 20 és 40 közt szóródtak az
értékek, a legtöbben (23%) 35 évesnek látták. A válaszadók 27%-a 7-es szépségűnek ítélte, 18%-a viszont
4-est adott, tehát itt is igen eltérőek a vélemények.

A két kínai férfi képét tekintve a nemzetiséget illetően hasonló a vélekedés: a legtöbb válasz valamelyik ázsiai országra esett, és sokan mondták kínainak is őket. Mivel az ázsiai országokban élők kinézete hasonló, nincs jelentősége
az ázsiai vagy kínai választásnak.
Az életkort illetően a KF8. képen szereplő kínai férfi a válaszok átlaga szerint 20 éves, míg a KF20. képen szereplő
férfi 33 éves (F6. függelék: F6.5. táblázat).
A szépségskálán elért átlagpontszám mindkét férfi esetében 5-ös (F6. függelék: F6.5. táblázat).
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Kínai nők (KN)

A KN19. képen szereplő kínai nő nemzetiségét 21% kínainak mondta, 67% egyéb ázsiai országot írt
a kérdőívbe. Életkorát illetően 20% 25 évesnek gondolta, 18% 26-nak. A korra adott válaszok 18 és 36 közt
ingadoztak. A szépségről kérdezve a válaszadók 61%-a 7–8-as pontszámot adott a 10-es szépségskálán.

A KN22. képen levő nő nemzetiségét hasonlóak ítélték meg a válaszadók, mint előbb: 21% kínainak, 63%
egyéb ázsiai országból valónak gondolta. Az életkort illetően ő osztotta meg legjobban a véleményeket:
19 és 51 éves között mozogtak a válaszok. A legtöbb válasz (11%) a 35 évesre esett.
A szépség megítélésekor 68% adott 5–7-es pontot a 10-es skálán.

A KN23. képen mutatott kínai nő esetében sem meglepőek a nemzetiségre vonatkozó adatok: 26% szerint
kínai, 68% szerint valamelyik másik ázsiai országból származik. A kérdőívet kitöltők 12%-a 24 évesnek
gondolta, 11%-a pedig 23 évesnek. A többi válasz 16 és 38 év között mozgott. A szépségét tekintve
a válaszadók 67%-a 6–8-as közé eső pontszámot adott neki.

A nemzetiséget vizsgálva a kínai nők származásának megítélése ugyanaz, mint a kínai férfiaké a képek alapján.
A legtöbben valamelyik ázsiai országot mondták, de sok volt a kínai nemzetiségre adott tipp, a maradék pedig elenyésző.
A három kínai nőt ábrázoló képet összevetve a válaszok átlaga alapján látható, hogy a legfiatalabbnak, 24 évesnek
a KN23. képen szereplő nőt gondolják a válaszadók, 26 évesnek a KN19. képen lévőt, végül 35 évesnek vélték a KN22.
képen láthatót (F6. függelék: F6.5. táblázat).
A szépségskálán a KN19. képen szereplő nő 7-es, a KN22. képen lévő 6-os átlagpontszámot kapott. A KN23. kép
esetében érdekes helyzet állt elő: itt a válaszolók 23%-a adott 6-ost, és ugyanennyien adtak 8-as értéket a képen szereplő nőnek, így az átlagpontszáma 7-es lett a 10-es skálán (F6. függelék: F6.5. táblázat).
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Európai férfiak (EF)
Az EF5. képen mutatott európai férfi a legtöbb válasz szerint (58%) valamelyik európai országból
származik. Bár ebben a csoportban nincs benne a magyar származás, mivel azt különvettük, ha megnézzük
részletesebben lebontva a nemzetiségre adott válaszokat, Magyarországból valónak gondolják a
legtöbben (17%). Az életkorra adott válaszok 14 és 30 éves közt mozognak, ezen belül is a legnagyobb
arányban (24%) 17 évesnek gondolták a válaszadók. A szépséget értékelve a legnagyobb arányú válasz
(25%) az 5-ösre esett.
Az EF15. képen látható európai férfiról a válaszolóknak 80%-a mondta, hogy szerintük valamelyik európai
országból származik, ezen belül a legtöbben britnek gondolták. Az életkorára kapott tippek 17 és 40 közt
ingadoztak. A legnagyobb arányban (15%) 23 évesnek gondolták a kérdőívet kitöltők, de ugyanennyien
voltak azok is, akik szerint 26 éves. Szépség szempontjából 21% adott 6-os, 18% 7-es és 17% 5-ös
pontszámot neki.

Az EF18. képen szintén egy európai férfi látható. Őt a válaszadók 65%-a gondolta valamelyik európai
országból származónak (a legtöbben britnek, mint előbb), és 11%-uk szerint magyar. Az életkorát illetően
49% vélekedett úgy, hogy a férfi 24–27 éves közötti, de a skála itt is széles, 18-tól 45 évesig terjed. A szépség
tekintetében a válaszadók 67,5%-a 5 és 7 közötti pontszámot adott a férfinak.

A nemzetiségre kapott válaszokat nézve mind a három kép esetében egyértelműen az európai országokra esett a
legtöbb választás. Ezen belül az EF5. képen látható férfit a legtöbben magyarnak, az EF15. és EF18. képeken láthatókat
pedig britnek gondolták a legnagyobb arányban.
Összevetve az európai férfiakat ábrázoló képeket, a legfiatalabbnak, vagyis 18 évesnek az EF5. képen látható férfit
vélte az összes válaszadó átlagosan, az EF15. képen mutatottat 25 évesnek, az EF18. képen lévőt 27 évesnek tippelték
(F6. függelék: F7. táblázat).
A szépségskálán kiosztott válaszok végeredménye szerint az EF5. képre átlagosan 5-öst, az EF15. és EF18. képre
6-ost adtak a kérdőívet kitöltők (F6. függelék: F7. táblázat).
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Európai nők (EN)

Az EN4. képen szereplő európai nőről a válaszadók 46% gondolta úgy, hogy valamelyik európai országból
való, 16%-uk szerint amerikai és 11%-uk szerint magyar. Az életkor itt is széles skálán mozog, 17 és 37 éves
között, de a legtöbben (55%) 23 és 30 éves közé tették a nő életkorát. Szépség tekintetében a legtöbben
(57%) a 6–7-es pontszámot adták neki.

Az EN13. képen szintén egy európai nőt mutattunk a kérdőívet kitöltőknek, akik őt döntően (76%)
valamelyik európai országhoz kötötték. Az életkorra adott válaszok 23 és 45 között mozognak, ezen
belül 64% gondolta, hogy 30 és 35 éves közötti. A szépség megítélésekor a döntő többség (79%) 6–8-as
értékeket adott.

Az EN17. képen látható európai nő nemzetiségét illetően a válaszolók 52%-a valamelyik európai országot és
27%-a Magyarországot írta be a kérdőívbe. Az életkorra érkezett válaszok alapján az látszik, hogy 35%
23 és 25 éves közé teszi a nő korát (a válaszok alsó határa 16, felső határa 35 év). A válaszadók 56%-a szerint
a szépség 10-es skáláján 7–8 közti pontszámot érdemel.

A nemzetiséget illetően – mint a férfiaknál – mind a három európai nőt ábrázoló kép esetében az európai országokra esett a legtöbb választás. Ha viszont szétbontjuk a szavazatokat, árnyalhatjuk a megítélést. Az EN14. kép esetében amerikai származásúnak vélték a legtöbben a képen mutatott nőt, és csak a második helyre tették az európai,
közülük is leginkább a magyar származást. Az EN13. kép esetében a szétbontott válaszok szerint a legtöbben németnek gondolták őt, míg az EN17. képnél a magyar származásra tippeltek a legnagyobb arányban.
Az európai nők esetében az életkort nézve az EN17. képen szereplő nőt ítélték a legfiatalabbnak, a válaszok átlaga
szerint ő 24 éves. Az EN4. képen látható nőt az átlag alapján 26 évesnek látták, míg az EN13. képen lévőt 34 évesnek
(F6. függelék: F6.8. táblázat).
A szépségre vonatkozó kérdésre kapott válaszok átlagai azt mutatják, hogy mindhárom nőt 7-es szépségűnek
értékelik a válaszadók (F6. függelék: F6.8. táblázat).
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Az előkészítő kutatás tapasztalatai
A képeket nézegetve első pillantásra feltűnik az alanyok „szépsége”. Ennek oka, hogy az ingyenesen letölthető képek
többsége feltehetően modelleket ábrázol. Mivel ezzel tulajdonképpen „homogenizáltuk” a szépséget, nem jelent
komoly torzító hatást a dizájnra vonatkozóan. Az F6. függelék táblázataiból jól látszik, hogy legalacsonyabb átlagos
szépségpontszám ötös (amit mind férfiak érdemeltek ki), a legmagasabb pedig hetes, tehát nem szélsőségesen „jók”
ezek az értékelések.
A pilot kutatás képei közé általánosságban kellemes külsejű egyének kerültek be. Figyelni kellett a „szépség” homogenizálására, így a kiválasztás során igyekeztünk a tízes skálán 6–7-esre értékelt személyek képeit beválogatni.
Hiányosság volt továbbá, hogy egyes profilok esetében nem volt elegendő számú kép, így némelykor új képeket
kellett keresni (erre három esetben kényszerültünk: arab, afrikai és határon túli magyar férfi).
Mindkét afrikai férfi képében volt valami zavaró tényező (üzletember külsejű, mobiltelefon, lefelé néző arcbeállítás), ezért kellett helyettük másik kép. Az arab férfiak közül az AF1. képen szereplő férfit a legtöbben (46%) valamelyik
európai országba sorolták, ahogy az AF3. képen látható férfi dekódolása sem volt sikeres (35% észak-amerikaira tippelt). Ráadásul zavaró tényező volt a háttér és a műtősruha is. Az AF6. képen szereplő férfi megítélését torzíthatta az
öltözete és az arckifejezése, bár viszonylag sokan látták arabnak. A határon túli férfi kiválasztásánál is voltak problémák. Az EF15. képen szereplő európai férfi esetében a túlzott intellektuális jelleg, az EF18. képen láthatónál a profilkép
jellege és a kopaszság volt zavaró tényező.
A következő szempontok számítottak végül a képek kiválasztásánál (F3. függelék):
●● viszonylag nagyarányú (legalább egyharmad) helyesen dekódolt nemzetiség/származás, amit „lazán” kezeltünk
abban az értelemben, hogy a kínait és az ázsiait is elfogadtuk;
●● nem túl kiemelkedő pontszám a szépségre (kb. 7-es átlag);
●● nincsenek „zavaró” tényezők;
●● alapvetően vidám és mosolygós;
●● a kamerába néz.

Következtetések
A képek áttekintésének talán legfontosabb tanulsága, hogy az egyes képek háttere, a rajtuk szereplő személy ruházata befolyásolhatta a válaszadókat, vagyis valószínűsíthetően torzította a végeredményt.
Fontos, hogy a kérdőívben felhasznált képeken ne legyenek zavaró tényezők, mert az befolyásolhatja a válaszokat
abból a szempontból például, hogy milyen munkára alkalmas az adott személy. Voltak képek, ahol sikerült ezeket
a hatásokat kiküszöbölni (laptop, háttér stb.), de volt, ahol nem (műtősköpeny, mobiltelefon stb.). Ez utóbbiakat ki
kellett hagyni a válogatásból.
A különböző bőrszínű és etnikumú személyek esetében nem érdemes fekete-fehér képeket mutatni a válaszolóknak, mert csak felesleges „zajként” érvényesülnek a származás dekódolásában.
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Egy későbbi pilot kutatás megtervezésekor az egyes tesztelői profilokhoz nagyobb és azonos számú képet javasolunk használni, melyek között egyenletesen oszlanak meg a komoly és vidám arcok, valamint a különböző korcsoporthoz (pl. fiatal/középkorú) tartozó személyek. Ajánlatos azonos „beállítású” képeket keresni, azaz kamerába néző,
„zavaró” hatásoktól mentes (szemüveg, sapka és kellék nélküli) fotókat kiválasztani. A pilot képsorozatot a majdani
teszteléshez szükséges számú kép négyszereséből állítsuk össze. Például ha négy különböző etnikumú nőt és férfit
kell kiválasztanunk, célszerűnek látszik minden etnikumból és nemből legalább négyet-négyet, azaz összesen 32
fényképet tesztelni, így az előtesztelést követően nagy valószínűséggel ki tudjuk választani a megfelelő képeket, és
nem kényszerülünk újak keresésére.

Függelék
F1. függelék: A 2006-os kutatás során használt képek – roma/nem roma nők és férfiak

1. kép

2. kép

4. kép
5. kép

164

3. kép

6. kép
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7. kép

10. kép

8. kép

9. kép

11. kép

12. kép
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F2. függelék: Kérdőívrészlet, 2011. április, május, június
2011. április
Mutatok Önnek 4 fényképet. BORÍTÉK Tegyük fel, hogy a helyi önkormányzathoz takarítónőt keresnek, és Önnek kell
kiválasztania, hogy a 4 jelentkező közül kit vegyenek fel. Akit a legszívesebben választana, az kerüljön az első helyre,
a következő a második helyre és így tovább. Kérem, mind a négy képet tegye sorrendbe!
SORREND

NT

a. Fatima

9

X

b. Abena

9

X

c. Yin

9

X

d. Sára

9

X

Mutatok Önnek 4 fényképet. BORÍTÉK Tegyük fel, hogy a helyi önkormányzathoz karbantartót keresnek, és Önnek kell kiválasztania, hogy a 4 jelentkező közül kit vegyenek fel. Akit a legszívesebben választana, az kerüljön az első
helyre, a következő a második helyre és így tovább. Kérem, mind a négy képet tegye sorrendbe!
SORREND

NT

a. Ali

9

X

b. Adofo

9

X

c. Chen

9

X

d. Tamás

9

X

2011. május
Mutatok Önnek 8 fényképet. BORÍTÉK Tegyük fel, hogy a lakását szeretné kiadni, és Önnek kell kiválasztania, hogy
a 8 jelentkező közül kinek adná ki. Akit a legszívesebben választana bérlőnek, az kerüljön az első helyre, a következő
a második helyre és így tovább. Kérem, mind a 8 képet tegye sorrendbe! Minden jelölt Magyarországon dolgozik, és
rendszeres havi jövedelemmel rendelkezik.
SORREND

NT

a. Fatima

9

X

b. Abena

9

X

c. Yin

9

X

d. Sára

9

X

e. Ali

9

X

f. Adofo

9

X

g. Chen

9

X

h. Tamás

9

X
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2011. június
Mutatok Önnek 8 fényképet. BORÍTÉK Tegyük fel, hogy egy bankfiókba/utazási irodába ügyintézőt keresnek, és Önnek kell kiválasztania, hogy a 8 jelentkező közül kit vegyenek fel. Akit a legszívesebben választana, az kerüljön az első
helyre, a következő a második helyre és így tovább. Kérem, mind a 8 képet tegye sorrendbe! Minden jelölt rendelkezik
a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel, szakmai tapasztalattal és középfokú angol nyelvtudással.
SORREND

NT

a. Fatima

9

X

b. Abena

9

X

c. Yin

9

X

d. Sára

9

X

e. Ali

9

X

f. Adofo

9

X

g. Chen

9

X

h. Tamás

9

X

F3. függelék: A 2011-es migráns kutatás kutatási elrendezése és képsorozatai
F3.1. táblázat: A férfi tesztképek jellemzőinek kísérleti elrendezése (1. hónap)
Arab férfi képe

Afrikai férfi képe

Kínai férfi képe

Magyar férfi képe

Név

ALI

ADOFO

CHEN

TAMÁS

Nemzetiség

iráni

nigériai

kínai

vajdasági magyar

27 éves

25 éves

28 éves

26 éves

10 éve él Magyarországon

10 éve él Magyarországon

10 éve él Magyarországon

10 éve él Magyarországon

középfokon tud magyarul

középfokon tud magyarul

középfokon tud magyarul

középfokon tud magyarul

Életkor (előkészítő kutatás
alapján becsülve)
A típusú integráció:
„NAGYON JÓL” integrált
333 fő

B típusú integráció:
„GYENGÉN” integrált
333 fő

C típusú integráció:
„VEGYES”
333 fő

magyar felesége van

magyar felesége van

magyar felesége van

magyar felesége van

és óvodáskorú gyermeke

és óvodáskorú gyermeke

és óvodáskorú gyermeke

és óvodáskorú gyermeke

2 éve él Magyarországon

2 éve él Magyarországon

2 éve él Magyarországon

2 éve él Magyarországon

alapfokon tud magyarul

alapfokon tud magyarul

alapfokon tud magyarul

alapfokon tud magyarul

egyedülálló

egyedülálló

egyedülálló

egyedülálló

nincs gyermeke

nincs gyermeke

nincs gyermeke

nincs gyermeke

10 éve él Magyarországon

10 éve él Magyarországon

10 éve él Magyarországon

10 éve él Magyarországon

középfokon tud magyarul

középfokon tud magyarul

középfokon tud magyarul

középfokon tud magyarul

egyedülálló

egyedülálló

egyedülálló

egyedülálló

nincs gyermeke

nincs gyermeke

nincs gyermeke

nincs gyermeke
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FÉRFI „A” kártyalapok

ALI

iráni
27 éves
10 éve él Magyarországon
középfokon tud magyarul
magyar felesége és egy 6 éves,
óvodás gyermeke van

CHEN

kínai
28 éves
10 éve él Magyarországon
középfokon tud magyarul
magyar felesége és egy 5 éves,
óvodás gyermeke van

168

ADOFO

nigériai
25 éves
10 éve él Magyarországon
középfokon tud magyarul
magyar felesége és egy 3 éves,
óvodás gyermeke van

TAMÁS

vajdasági magyar
26 éves
10 éve él Magyarországon
magyar felesége és egy 4 éves,
óvodás gyermeke van
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FÉRFI „B” kártyalapok

ALI

ADOFO

iráni
27 éves
2 éve él Magyarországon
alapfokon tud magyarul
egyedülálló, nincs gyermeke

nigériai
25 éves
2 éve él Magyarországon
alapfokon tud magyarul
egyedülálló, nincs gyermeke

CHEN

TAMÁS

kínai
28 éves
2 éve él Magyarországon
alapfokon tud magyarul
egyedülálló, nincs gyermeke

vajdasági magyar
26 éves
2 éve él Magyarországon
egyedülálló, nincs gyermeke
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FÉRFI „C”kártyalapok

ALI

nigériai
25 éves
10 éve él Magyarországon
középfokon tud magyarul
egyedülálló, nincs gyermeke

CHEN

TAMÁS

kínai
28 éves
10 éve él Magyarországon
középfokon tud magyarul
egyedülálló, nincs gyermeke

170

ADOFO

iráni
27 éves
10 éve él Magyarországon
középfokon tud magyarul
egyedülálló, nincs gyermeke

vajdasági magyar
26 éves
10 éve él Magyarországon
egyedülálló, nincs gyermeke
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F3.2. táblázat: A női tesztképek jellemzőinek kísérleti elrendezése (1. hónap)
Név
Nemzetiség
Életkor (előkészítő kutatás
alapján becsülve)

A típusú integráció:
„NAGYON JÓL” integrált
333 fő

B típusú integráció:
„GYENGÉN” integrált
333 fő

C típusú integráció:
„VEGYES”
333 fő

Arab nő képe

Afrikai nő képe

Kínai nő képe

Magyar nő képe

FATIMA

ABENA

YIN

SÁRA

iraki

kenyai

kínai

kárpátaljai magyar

25 éves

28 éves

29 éves

27 éves

10 éve él
Magyarországon

10 éve él
Magyarországon

10 éve él
Magyarországon

10 éve él
Magyarországon

középfokon tud
magyarul

középfokon tud
magyarul

középfokon tud
magyarul

középfokon tud
magyarul

magyar férje van

magyar férje van

magyar férje van

magyar férje van

és óvodáskorú
gyermeke

és óvodáskorú
gyermeke

és óvodáskorú
gyermeke

és óvodáskorú
gyermeke

2 éve él
Magyarországon

2 éve él
Magyarországon

2 éve él
Magyarországon

2 éve él
Magyarországon

alapfokon tud
magyarul

alapfokon tud
magyarul

alapfokon tud
magyarul

alapfokon tud
magyarul

egyedülálló

egyedülálló

egyedülálló

egyedülálló

nincs gyermeke

nincs gyermeke

nincs gyermeke

nincs gyermeke

10 éve él
Magyarországon

10 éve él
Magyarországon

10 éve él
Magyarországon

10 éve él
Magyarországon

középfokon tud
magyarul

középfokon tud
magyarul

középfokon tud
magyarul

középfokon tud
magyarul

egyedülálló

egyedülálló

egyedülálló

egyedülálló

nincs gyermeke

nincs gyermeke

nincs gyermeke

nincs gyermeke
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NŐI „A” kártyalapok

FATIMA

kenyai
28 éves
10 éve él Magyarországon
középfokon tud magyarul
magyar férje és egy 6 éves,
óvodás gyermeke van

YIN

SÁRA

kínai
29 éves
10 éve él Magyarországon
középfokon tud magyarul
magyar férje és egy 5 éves,
óvodás gyermeke van
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ABENA

iraki
25 éves
10 éve él Magyarországon
középfokon tud magyarul
magyar férje és egy 3 éves,
óvodás gyermeke van

kárpátaljai magyar
27 éves
10 éve él Magyarországon
magyar férje és egy 4 éves,
óvodás gyermeke van
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NŐI „B” kártyalapok:

FATIMA

ABENA

iraki
25 éves
2 éve él Magyarországon
alapfokon tud magyarul
egyedülálló, nincs gyermeke

kenyai
28 éves
2 éve él Magyarországon
alapfokon tud magyarul
egyedülálló, nincs gyermeke

YIN

SÁRA

kínai
29 éves
2 éve él Magyarországon
alapfokon tud magyarul
egyedülálló, nincs gyermeke

kárpátaljai magyar
27 éves
10 éve él Magyarországon
egyedülálló, nincs gyermeke
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NŐI „C” kártyalapok

FATIMA

iraki
25 éves
10 éve él Magyarországon
középfokon tud magyarul
egyedülálló, nincs gyermeke

YIN

kínai
29 éves
10 éve él Magyarországon
középfokon tud magyarul
egyedülálló, nincs gyermeke
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ABENA

kenyai
28 éves
10 éve él Magyarországon
középfokon tud magyarul
egyedülálló, nincs gyermeke

SÁRA

kárpátaljai magyar
27 éves
10 éve él Magyarországon
egyedülálló, nincs gyermeke
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F4. Függelék: A 2011-es előkészítő kutatás során használt adatlap

Hány éves?

Milyen nemzetiségű?

Szépség?
1–10 skálaérték:
1 – nem szép
10 – legszebb

Egyéb megjegyzés

1. kép
2. kép
3. kép
4. kép
5. kép
6. kép
7. kép
8. kép
9. kép
10. kép
11. kép
12. kép
13. kép
14. kép
15. kép
16. kép
17. kép
18. kép
19. kép
20. kép
21. kép
22. kép
23. kép
24. kép
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F5. függelék: A 2011-es előkészítő kutatás nemzetiségekre/származási országokra
adott válaszainak megoszlása
F5.1. táblázat: Nemzetiségekre/származási országok (kódok)
1 – „magyar”

42 – „skót”

83 – „európai”

2 – „kínai”

43 – „lengyel”

84 – „szláv”

3 – „afrikai”

44 – „holland”

85 – „fehér”

4 – „arab”

45 – „maláj”

86 – „fekete/néger”

5 – „török”

46 – „egyiptomi”

87 – „kaukázusi”

6 – „spanyol”

47 – „vietnami”

88 – „zsidó”

7 – „olasz”

48 – „líbiai”

89 – „pakisztáni”

8 – „amerikai/USA”

49 – „thaiföldi”

90 – „szenegáli”

9 – „francia”

50 – „marokkói”

91 – „kubai”

10 – „ír”

51 – „bolgár”

92 – „kanadai”

11 – „angol/brit”

52 – „új-zélandi”

93 – „perzsa”

12 – „szlovák”

53 – „szuahéli”

94 – „Puerto-Ricó-i”

13 – „japán”

54 – „bolíviai”

95 – „libanoni”

14 – „mongol”

55 – „román”

96 – „szudáni”

15 – „(dél-/észak-)koreai”

56 – „izraeli”

97 – „latin”

16 – „portugál”

57 – „ázsiai”

98 – „örmény”

17 – „ausztrál”

58 – „orosz”

99 – „dél-afrikai köztársasági”

18 – „görög”

59 – „albán”

100 – „szír”

19 – „belga”

60 – „svéd”

101 – „tibeti”

20 – „indiai”

61 – „észt”

102 – „gambiai”

21 – „osztrák”

62 – „afgán”

103 – „jordáni”

22 – „német”

63 – „iráni”

104 – „namíbiai”

23 – „afroamerikai”

64 – „balkáni”

105 – „jemeni”

24 – „jamaicai”

65 – „(közép-)kelet-európai”

106 – „hawaii”

25 – „dán”

66 – „távol-keleti”

107 – „kreol/félvér negrid”

26 – „roma/cigány”

67 – „közel-keleti”

108 – „mesztic”

27 – „brazil”

68 – „zimbabwei”

109 – „sárga”

28 – „mexikói”

69 – „erdélyi”

110 – „chilei”

29 – „finn”

70 – „dél-/latin-amerikai”

111 – „szingapúri”

30 – „norvég”

71 – „nigériai”

112 – „mulatt”
folytatódik
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31 – „kenyai”

72 – „indonéz”

113 – „indián”

32 – „Szaud-arábiai”

73 – „svájci”

114 – „északi”

33 – „elefántcsontparti”

74 – „venezuelai”

115 – „azerbajdzsán”

34 – „Seychelle-szigeteki”

75 – „kameruni”

116 – „litván”

35 – „argentin”

76 – „kongói”

117 – „ugandai”

36 – „kolumbiai”

77 – „algériai”

118 – „dominikai”

37 – „Fülöp-szigeteki”

78 – „szerb”

119 – „karib”

38 – „ghánai”

79 – „szomáliai”

120 – „tunéziai”

39 – „tajvani”

80 – „cseh”

121 – „skandináv”

40 – „horvát”

81 – „ukrán”

122 – „bangladesi”

41 – „etióp”

82 – „busman”

F5.2. táblázat: A nemzetiségek/származási országok 12 összevont csoportja (kódok)
1. Magyar: 1, 69
2. Kínai: 2
3. Fekete-afrikai/afroamerikai: 3, 23, 31, 33, 38, 41, 68, 71, 75, 76, 79, 82, 86, 90, 99, 102, 104, 117
4. Arab: 4, 32, 46, 48, 50, 56, 77, 95, 96, 100, 103, 105, 120
5. Török: 5
6. Európai országok: 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 40, 42, 43, 44, 51, 55, 59, 60, 61, 64, 65, 73, 78, 80, 81, 83,
84, 87, 116, 121
7. Észak-amerikai: 8, 92, 106
8. Dél- és közép-amerikai: 24, 27, 28, 35, 36, 54, 70, 74, 91, 94, 110, 118
9. Egyéb ázsiai (kínai nélkül): 13, 14, 15, 39, 45, 47, 49, 57, 101, 109, 111
10. Indiai: 20
11. Többszörös etnikai származás: 37, 107, 108, 112
12. Egyéb: 17, 34, 52, 53, 58, 62, 63, 66, 67, 72, 85, 88, 89, 93, 97, 98, 113, 114, 115, 119, 122
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F6. függelék: A 2011-es előkészítő kutatás során tesztelt képjellemzőket leíró statisztikák
F6.1. táblázat: Az arab férfiak (AF) összesítő táblázata
AF1. kép:
mosolygós,
vidám,
világos háttér

AF3. kép:
mosolygós,
műtősruha,
kórházi háttér

AF6. kép:
komoly, ing,
nyakkendő

N

131

131

130

átlag

29

29

25

medián

28

29

25

módusz

28

30

25

16,97

15,97

9,78

terjedelem

27

28

20

minimum

20

17

18

maximum

47

45

38

N

Arab férfiak
(AF)

Életkor
(éves)

Szépség
(1–10 skálaérték)
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szórás

131

131

130

átlag

6

6

5

medián

6

6

6

módusz

6

6

7

szórás

1,75

2,82

2,95

terjedelem

8

8

7

minimum

2

2

2

maximum

10

10

9
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F6.2. táblázat: Az arab nők (AN) összesítő táblázata
AN2. kép:
komoly,
retusált, modell

AN9. kép:
vidám,
mosolygós,
világos háttér

AN10. kép:
komoly,
szemüveges,
laptop

AN11. kép:
mosolygós,
sötét háttér

AN14. kép:
mosolygós,
irodai háttér

N

131

130

130

131

129

átlag

24

28

28

24

22

medián

25

28

28

24

22

módusz

25

32

27

23

22

6,52

25,94

10,81

10,04

14,67

terjedelem

12

23

18

18

23

minimum

18

20

20

17

14

maximum

30

43

38

35

37

N

Arab nők
(AN)

Életkor
(éves)

Szépség
(1–10 skálaérték)

szórás

131

130

130

130

129

átlag

8

5

7

7

8

medián

8

5

8

8

8

módusz

8

5

8

8

8

szórás

1,68

1,91

2,11

2,29

1,98

terjedelem

6

7

7

9

8

minimum

4

1

3

1

2

maximum

10

8

10

10

10
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F6.3. táblázat: Az afrikai férfiak (AfF) összesítő táblázata
AfF7. kép:
vidám ,
mosolygós,
telefonál, öltönyös

AfF12. kép:
komoly,
szemüveges, sál

N

130

130

átlag

29

25

medián

29

25

módusz

30

25

11,81

13,39

terjedelem

20

22

minimum

20

18

maximum

40

40

N

Arikai férfiak
(AfF)

Életkor
(éves)

Szépség
(1–10 skálaérték)

180

szórás

130

130

átlag

7

6

medián

7

6

módusz

7

6

szórás

2,61

3,26

terjedelem

9

9

minimum

1

1

maximum

10

10
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F6.4. táblázat: Az afrikai nők (AfN) összesítő táblázata
AfN16. kép:
mosolygós,
világos háttér

AfN21. kép:
mosolygós,
vidám, sötét kép

AfN24. kép:
mosolygós,
vidám

N

129

129

129

átlag

25

22

28

medián

26

22

28

módusz

27

20

30

13,62

9,74

14,86

Afrikai nők
(AfN)

Életkor
(éves)

Szépség
(1–10 skálaérték)

szórás
terjedelem

19

17

27

minimum

18

16

19

maximum

37

33

46

N

129

129

128

átlag

7

7

6

medián

7

7

6

módusz

a

7

7

7

szórás

2,14

2,95

2,46

terjedelem

7

8

8

minimum

3

2

2

maximum

10

10

10
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F6.5. táblázat: A kínai férfiak (KF) összesítő táblázata
KF8. kép:
komoly,
baseballsapka

KF20. kép:
vidám,
mosolygós,
füzet, szemüveg

N

130

129

átlag

19

33

medián

20

34

módusz

20

35

11,01

22,34

terjedelem

18

25

minimum

10

20

maximum

28

45

N

Kínai férfiak
(KF)

Életkor
(éves)

Szépség
(1–10 skálaérték)

182

szórás

130

129

átlag

5

5

medián

5

5

módusz

a

7

szórás

5

2,88

3,16

terjedelem

7

8

minimum

1

1

maximum

8

9
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F6.6. táblázat: A kínai nők (KN) összesítő táblázata
KN19. kép:
mosolygós,
füzetet tart

KN22. kép:
komoly,
világos háttér

KN23. kép:
komoly,
sötét háttér

N

129

129

129

átlag

26

33

24

medián

26

34

24

módusz

25

35

24

8,91

36,90

17,03

terjedelem

18

32

22

minimum

18

19

16

maximum

36

51

38

N

Kínai nők
(KN)

Életkor
(éves)

Szépség
(1–10 skálaérték)

szórás

129

129

129

átlag

7

6

7

medián

7

6

7

módusz

7

7

6a

1,68

2,07

3,12

terjedelem

szórás

7

7

8

minimum

3

3

2

maximum

10

10

10
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F6.7. táblázat: Az európai férfiak (EF) összesítő táblázata
EF5. kép:
komoly, sötét
háttér

EF15. kép:
vidám,
mosolygós,
szemüveges

EF18. kép:
mosolygós,
ing, nyakkendő

N

130

129

129

átlag

18

25

27

medián

17

25

26

módusz

17

23a

30

6,61

12,48

18,62

terjedelem

16

23

27

minimum

14

17

18

maximum

30

40

45

N

Európai férfiak
(EF)

Életkor
(éves)

Szépség
(1–10 skálaérték)

184

szórás

130

129

129

átlag

5

6

6

medián

5

6

6

módusz

5

6

6

szórás

2,24

3,35

2,86

terjedelem

7

9

7

minimum

2

1

2

maximum

9

10

9
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F6.8. táblázat: Az európai nők (EN) összesítő táblázata
EN4. kép:
mosolygós,
sötét háttér

EN13. kép:
mosolygós,
háttérben
irodaház

EN17. kép:
mosolygós,
világos háttér

N

130

130

129

átlag

26

34

24

medián

26

34

24

módusz

30

35

25

21,77

16,44

18,19

Európai nők
(EN)

Életkor
(éves)

Szépség
(1–10 skálaérték)

szórás
terjedelem

20

22

33

minimum

17

23

16

maximum

37

45

35

N

130

130

129

átlag

7

7

7

medián

7

7

7

módusz

7

7

8

szórás

1,74

2,27

1,63

terjedelem

7

8

5

minimum

3

1

5

maximum

10

9

10
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A

kísérlet

Horzsa Gergely és Sik Endre

A diszkrimináció mérése készen kapott
kísérletek (KKK) segítségével
Készen kapott kísérletnek (KKK-nak) neveztük el a nemzetközi szakirodalomban jobbára természetes kísérletként
(natural experiment) ismert módszert. Tettük ezt azért, mert felfogásunk szerint a kísérlet minden, csak nem természetes, hiszen a kísérletező többféle módon éppen hogy beavatkozik a valóságba – maga hozván létre azt (laboratóriumi kísérlet), kontrollálva annak egyes elemeit (kontrollált kísérlet), illetve mindenféle ügyeskedéssel biztosítva
az alapvető kísérleti dizájn (a kezelésnek alávetett és a kontrollcsoport) egymástól való elkülönítését és mindkettő
érvényes megjelenítését.
A KKK esetében is (legalább) egy kezelésnek alávetett kísérleti csoportot definiálunk, és ezt hasonlítjuk össze (legalább) egy kontrollcsoporttal. Ennek érdekében az eredetileg más célból létrehozott adatbázist oly módon alakítjuk
át, hogy a fenti célnak megfelelő, összehasonlítható alminták jöjjenek létre. Ezeken az almintákon a készen kapott
adatbázis adta korlátok között a lehető legszigorúbb kontrollok és ellenőrző tesztelések segítségével vizsgáljuk
a kezelés hatását.
A KKK-k általában kétféle készen kapott adatbázis manipulálásával jönnek létre: vagy egy olyan adatbázisból, amit
„maga az élet” hozott létre, vagy tudományos célból létrehozott reprezentatív adatfelvételekből.
A valóság által felkínált adatbázis készen kapott kísérletté való átalakítására néhány példát mutatunk be.
A) Egy statisztikai idősor feldarabolása oly módon, hogy a létrehozott időintervallumok a környezet eltérő hatásait
szemléltessék, másként olyan elméletileg releváns, empirikusan jól operacionalizálható egységeket jelenítsenek meg,
amelyeket a kutatás egységeire gyakorolt eltérő kezelésként (vagy annak hiányaként, tehát kontrollként) értelmezhetünk. Ilyen például a tanulmány következő alfejezetében szereplő példa, amiben a zenekari tagok rekrutációjának
paraván nélküli és paravánnal történő próbajátékának időszakára osztották fel az 1950–1990-as éveket (Goldin és
Rouse, 2000), és amely adatbázis e beavatkozásnak köszönhetően (utólag) tesztelhetővé tette a nőkkel szembeni
diszkrimináció létét.
Egy másik variánsa a történések időbeli újrarendezésén alapuló KKK-nak, amikor az előbbi példához hasonló módon egy időponthoz képest szabdalják az idősort két részre, de amikor ez a történés nem egy új policyn, hanem egy
más történés nem szándékolt hatásán alapul. Ilyen lehet például egy háború, mint ahogy a tanulmány egy későbbi
alfejezete illusztrálja, amikor is az első világháború németellenességének hatását vizsgálták a New York-i értéktőzsde
taggá válási esélyeinek elemzésén keresztül (Moser, 2008).
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B) Egy elméletből levezethető racionális viselkedéstől való eltérés elemzésére példa a később olvasható KKK,
amely a „A leggyengébb láncszem” című tévévetélkedő felvételeinek újraelemzése alapján készült (Levitt, 2004). Ebben a játék szabályai által jól definiálható szavazói magatartástól való eltérést tekintették a KKK készítői diszkriminatív
viselkedésnek.
A reprezentatív adatfelvételek céltudatos „újrahasznosításával” létrejött KKK-ra sok példa hozható, hiszen ily módon KKK-t kidolgozni sokkal könnyebb, mint eredeti adatbázisokat fellelni és átalakítani.
Vizsgálható például az a kérdés, hogy a határok változásának vajon van-e máig ható befolyása a lakosság bizalmára. Ehhez arra van szükség, hogy egy frissen végzett komparatív reprezentatív adatfelvételen belül a lakóhelyet
újrakódolják egy korábbi történelmi határrendnek megfelelően. Egy másik tanulmányban a kutatók a Habsburg Birodalomba tartozás bizalomra gyakorolt hatását vizsgálták oly módon, hogy egy rendszerváltás utáni értékkutatás lakóhelyadatait újrakódolták egy XIX. századi Habsburg birodalmi határhoz képesti elhelyezkedés segítségével (Becker
et al., 2009).
Adatbázisok KKK-szerű átrendezésével vizsgálható a kultúra hatásának tehetetlenségi ereje is. Például: a migráció
során a migránsok „hazulról hozott” államszeretet-szintje vajon megváltozik-e a migráció során? Ehhez sok országban végzett értékkutatáson belül kell a migránsok almintáját képezni, megállapítani az ő államszeretetük mértékének
átlagát, majd összevetni azt a befogadó országok államszeretetének mértékével (Luttmer és Singhal, 2008).
Még mielőtt a KKK diszkriminációméréssel kapcsolatos három szépséges példát elővezetnénk, röviden szólnunk
kell a KKK korlátairól és a KKK-ban rejlő lehetőségekről. A KKK külső és belső érvényességének alapvető korlátja maga
a készen kapott adatbázis. Ez olyan adottság, amelyen változtatni nem lehet, a kísérletező ügyessége, az adatbázis
kritikus értékelése és az elemzés során gyakorolt önmegtartóztató magatartása szabja meg a határokat s azt is, hogy
az eredmény mennyiben lesz kóklerség vagy tudományos nóvum.
A KKK-kat lehet javítani. Ennek egyik módja, hogy az eredeti készen kapott adatbázisokon végzett elemzéseket
tökéletesítjük. Több lehetőséget rejt magában a korábban végzett KKK megismétlése az eredeti adatbázisoktól eltérő, de azokkal jól összehasonlítható adatbázisokon (ez a külső érvényesség növelésének legjobb módja). Továbbá
felhasználhatunk újabb adatbázisokat is, amellyel nemcsak a korábbi eredmények általánosíthatóságát növelhetjük,
de a korábbi kérdéseket is újrafogalmazhatjuk és tesztelhetővé tehetjük. Természetesen van bőven lehetőség (különösen a rengeteg reprezentatív adatfelvétel „újrahasznosításával”) újabb kérdések KKK-k segítségével való felveté
sére és megválaszolására is.
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A diszkrimináció elméleteinek próbája „A leggyengébb
láncszem” tévéműsor kapcsán
A diszkrimináció közgazdászok által felállított két elmélete (ízlés alapú és statisztikai) között nehéz különbséget tenni,
és még nehezebb kideríteni, hogy egy adott diszkriminatív megnyilvánulás melyik kategóriába esik.1 A tanulmány
szerzője egy különleges alkalmat talált arra, hogy ezt mégis megtegye. Kutatásában azt vizsgálja, éri-e ízlés alapú
vagy statisztikai diszkrimináció „A leggyengébb láncszem” televíziós vetélkedő különböző demográfiai jellemzővel
bíró résztvevőit a játék során, vagy pusztán valódi képességeik alapján ítélik-e meg (Levitt, 2004).
E két elmélet között, bár egy adott átlagos diszkriminatív szituációban eredményük ugyanaz, van egy nagy különbség. Történetesen, amennyiben statisztikai diszkriminációról van szó, akkor az adott csoportot a tagjain keresztül megismerve a diszkrimináció megszűnhet, míg az ízlés alapú diszkrimináció „megváltoztathatatlan”. Ugyanakkor,
ami számunkra ennél is fontosabb: a statisztikai alapon diszkriminálónak – ellentétben az ízlés alapú diszkriminálóval
– nem okoz gondot, hogy „egy levegőt kell szívnia” egy adott csoport tagjával, nem irtózik jelenlétüktől, pusztán
„lesajnálva” őket gyengébb képességűnek, kevésbé tehetségesnek gondolja diszkriminációja célcsoportját.
„A leggyengébb láncszem” műsor esetében a vetélkedő jellegéből fakadóan mód van a diszkrimináció e két formájának elkülönítésére. A vetélkedő során – attól függően, hogy a délutáni vagy a fő műsoridőben vetített adásokról
van-e szó – hat-, illetve nyolc játékos mérte össze tudását. A játékosoknak a műsorvezető által feltett kérdésekre kellett válaszolniuk több körben, egyik játékosnak a másik után. A helyesen megválaszolt kérdéssel a játék végén egyikőjük által megnyerendő pénzösszeget növelhették. A szerzők úgy érvelnek: mivel ez az összeg igen nagyra is nőhetett,
egyik játékos számára sem csak „a részvétel volt a fontos”. A játék tehát hat-, illetve nyolckörös volt, mely körök végén
a játékosok kiszavazták egy-egy társukat. Ez oly módon történt, hogy a csoport minden tagja felmutatott egy nevet,
és akire így a legtöbb szavazat esett, kiszállt a játékból (a játék menetét érzékeltető elrendezést lásd F1. függelék: F1.1.
kép). A fináléban a két megmaradt versenyző küzdött meg egymással az addigra felgyülemlett, sokszor igen tetemes
összegért.
A kutatók összegyűjtötték a délutáni és az esti adások videofelvételeit, és egy adatbázisban összegezték a számukra fontos információkat. A tanulmányban 1016 játékos 3273 szavazásban tanúsított viselkedését elemezték.
A játékosok semmilyen értelemben nem reprezentálnak semmilyen alapsokaságot (hiszen egy különböző szempon
tok szerinti erős válogatás végeredményeképp kerültek a műsorba), ezért a kutatás eredményei nehezen általánosít
hatóak. A műsor szerkesztői törekedtek arra, hogy a kisebbségek nagyjából alapsokasági megoszlásukkal arányos
mértékben bekerüljenek a műsorba. A feketék ugyan egy kissé felülreprezentáltak, az ázsiaiak és a „spanyol ajkúak”
kategóriába sorolt egyéb kisebbségiek pedig alulreprezentáltak az országos arányhoz képest. Az 50 éves kor feletti
korosztály a „várhatónál” sokkal kisebb arányban képviselteti magát a műsorban.
Tekintsünk a kiszavazásra úgy, mint egy potenciálisan diszkriminatív megnyilvánulásra: egy játékos – az első fordulókban – a józan logika szerint azt szavazza ki, akiről úgy véli, kevésbé tud hozzájárulni a kollektív tőke növeléséhez,
1

Lásd kötetünkben (1. Elmélet) Lovász Anna és Telegdy Álmos „Munkapiaci diszkrimináció – típusok, mérési problémák, empirikus megoldások” című tanulmányát.

188

Elemzések – 3. A diszkrimináció mérésének módszerei

hiszen csekélyebbek a képességei. Amennyiben ez a feltételezés az adott játékos ismert teljesítményével nem áll
összefüggésben, azt mondhatjuk, diszkrimináció történt, a vetélkedő személy nem a tényleges képességei, hanem
valamilyen más tulajdonsága alapján ítéltetett meg. Ám ekkor még nem tudjuk megállapítani, hogy a diszkrimináció
melyik „fajtájával” van dolgunk. Ahogy azonban egyre kevesebb játékos marad a színen, és egyre több pénz gyűlt
össze a kasszában, a résztvevőknek egyre inkább az lesz az érdekük, hogy a jól szereplő társaikat szavazzák ki, hogy
egyre fokozzák saját esélyüket a finálé megnyerésére. Tehát amennyiben egy adott résztvevő az utolsó körökben is
kiszavazza egy általa kevésbé tehetségesnek tartott demográfiai csoport egy-egy tagját, úgy ízlés alapú diszkriminációról van szó. Ha viszont éppen a velük való végső küzdelemre törekszik, mondván, hogy kevésbé értelmesek, és
emiatt kevésbé esélyesek a győzelemre, akkor statisztikai alapú diszkriminációval állunk szemben. Kétséges persze,
hogy a versenyzőket valóban ilyen megfontolások vezérlik-e (két kis esélyű, de nem lehetetlen irracionális stratégia
látható az F1. függelék F1.2. és F1.3. képén). Befolyásoló tényező lehet például, hogy az előző körökben ki kire szavazott, illetve hogy valaki mit gondol: mások hogyan fognak szavazni. Ezeket a szerzők igyekeznek kontrollálni. A szavazás során mutatott viselkedés racionalitását a szavazás során adott magyarázatok jól illusztrálják.
1. táblázat: A kiszavazás oka a játék fordulói szerint (%)
Mert rosszul
játszott

Mert jól
játszott

Valamely
személyes
jellemzője
miatt

Bosszúból
(korábban
ellenem
szavazatott)

Egyéb
okból

Összesen

1. forduló
(N = 139)

60

3

28

0

9

100

2. forduló
(N = 153)

67

2

15

6

10

100

3. forduló
(N = 132)

60

6

15

8

11

100

4. forduló
(N = 133)

37

32

14

8

9

100

E szerint a játék elején a haszonelvű szavazatok dominálnak, de nagy a személyes ellenszenv alapján adott szavazatok aránya is. A játék vége felé közeledve megnő a potenciális versenytárs kiszűrésére irányuló szavazatok aránya.
A bosszú és az egyéb okok aránya nem változik a verseny előrehaladása során.
Az összesített adatok alapján azt vizsgálja a szerző, hogy egy adott társadalmi csoportba (férfiak, nők, fehérek, feketék, ázsiaiak, spanyol ajkúak, idősek) tartozó egyén a játék egy adott szakaszában egy szavazás alkalmával mennyivel nagyobb valószínűséggel kap az átlagos egy szavazat/főnél több vagy kevesebb szavazatot. A 2. táblázat ezeket
az eredményeket összegzi.
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2. táblázat: A kapott ellenszavazatok átlagos száma a játékos származása, neme
és kora szerint a játék különböző szakaszaiban (átlag, N*)
Férfi

Nő

Fehér

Fekete

Ázsiai

Spanyol
ajkú

50 éves
feletti

Korai fordulók (2 forduló)

1,05
(590)

0,95
(601)

0,98
(897)

1,10
(229)

0,62
(37)

1,29
(28)

1,32
(82)

Középső fordulók (3 forduló)

1,00
(775)

1,00
(824)

1,00
(1217)

0,93
(300)

1,24
(50)

1,38
(32)

1,27
(92)

Utolsó forduló

1,02
(230)

0,98
(253)

1,02
(370)

0,97
(93)

0,83
(13)

0,71
(7)

1,50
(24)

* Zárójelben az adott csoportba tartozó játékosokra adott szavatok száma.

Látható, hogy az időseket mindvégig nagyobb eséllyel szavazzák ki a játékból (kb. 30-50%-kal nagyobb a valószínűsége, hogy kiszavazzák az 50 évesnél idősebb játékost), ami ízlés alapú diszkriminációt sejtet. Ugyanakkor a
kisebbségiek ellen nem irányul ilyen magatartás, egyik-másik csoportnak inkább a műsor elején kell tartaniuk a kiszavazástól, a játék vége felé egyre kevésbé.
Természetesen az előbbi nyers adatokkal nem bizonyított a diszkrimináció, hiszen elképzelhető, hogy az ezen
csoportokba tartozók értelmi képességei valamilyen ismeretlen okból szerényebbek, és így valóban ők a „leggyengébb láncszemek”, ezért nem csoda, hogy megválnak tőlük játékostársaik. E lehetőség kiszűrésére érdemes bevonni
a modellbe egy háttérváltozót, mégpedig a játék során nyújtott teljesítményt, és erre kontrollálva újra megnézni a
kapott eredményeket. A regressziós elemzés eredményeiből kiolvasható, hogy – a várakozásoknak megfelelően –
a csekélyebb teljesítményű versenyzőket játékostársaik eleinte előszeretettel szavazzák ki a csapatból, az utolsó körben viszont a még megmaradt gyengébb képességűek már nagy eséllyel maradnak bent a döntőre.
Van-e diszkrimináció a racionális viselkedéstől való eltérésen keresztül mérve? A regressziós elemzés szerint a nőkkel és a feketékkel való bánásmód nem tér el a várttól, az ázsiaiak adatait pedig nem magyarázhatjuk a diszkrimináció
egyik modelljével sem. A spanyol ajkúakat, bár utolsó körben tekintett esélyeik nem különböznek szignifikánsan az
átlagtól, a középső fordulókban nagyobb eséllyel szavazzák ki, mint az utolsó fordulóban. Így azt mondhatjuk, hogy a
spanyol ajkúak esetében igazolható a statisztikai alapú diszkrimináció megléte. Az időseket a kontrollváltozók bevonása után is minden körben nagyobb eséllyel szavazzák ki a vetélkedőből. Ez az ízlés alapú diszkrimináció modelljét
sejteti: a versenyzők nem szívesen szívnak egy levegőt az 50 éves felettiekkel. S mindezen tendenciák akkor is tetten
érhetők, ha különválasztjuk a délutáni műsorokat az estiektől, vagy a nőket a férfiaktól, illetve akkor is, ha kizárjuk az
elemzésből azokat a szavazásokat (az összes szavazás ötöde), amelyekben vélhetően egy-egy játékos elleni „összeesküvések” történtek a többiek részéről.
Kérdés maradhat még, hogy vajon a játékosok valódi teljesítményével mennyire hozhatók összefüggésbe a többiek diszkriminatív megnyilvánulásai. Az eredmények azt mutatják, hogy a spanyol ajkúak teljesítménye nem tér el
az átlagostól, az idősek teljesítménye viszont szignifikánsan alacsonyabb az átlagosnál, különös tekintettel a fináléra.
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Ismerve ezt a tényt, még megdöbbentőbb, hogy őket kiszavazzák az utolsó körök előtt, ahelyett hogy – ismervén
gyengébb képességeiket – benn tartanák őket ellenfélnek a fináléra. Ez az ízlés alapú diszkrimináció erejét mutatja.
A szerző megállapítja még, hogy a diszkrimináció mértékének nem lehet oka, hogy az egy társadalmi csoportba
tartozók egymással mintegy összeesküdve szórják ki a játékból a körükbe nem tartozókat. A nemek viszonylatában
van erre valami halvány késztetés: a nők nagyobb eséllyel szavaznak férfiakra, mint nőkre, és fordítva. Érdekes továbbá, hogy nemcsak a fiatalok, de az idősek is az átlagnál nagyobb eséllyel szavaznak az idősek ellen.

Pártatlanságra hangolva: a paraván hatása a női zenészek felvételi esélyeire
Az amerikai szimfonikus zenekarok egy része a női felvételizőkkel szembeni diszkriminációját, különböző csoportok
iránti elfogultságát a pártatlanság érdekében megszüntetendő, az 1970-es évektől kezdve fokozatosan átalakította
felvételi rendszerét. A demokratizálás jegyében például szélesebb nyilvánosságot tájékoztattak megüresedett helyeikről, és ugyanilyen megfontolásból vezettek be a felvételiző személyét a felvételiztetők elől elrejtő megoldásokat.
Ez utóbbinak talán legmeghatározóbb eleme volt a paraván, mely mögé a zenészt „elbújtatták”. Így a felvételiztető
„zsűri” nem látta a felvételizőt, s ezért annak csak művészi képességeit tarthatta szem előtt. Sokan azonban továbbra
is úgy gondolták, hogy a nők veleszületett képességeiknél fogva kevésbé alkalmasak arra, hogy zenészek legyenek.
Goldin és Rouse (2000) tanulmányukban kvantitatív mintán (egy több zenekart lefedő, teljes adatbázison) azt vizsgálják, vajon változtatott-e ez a paravános módszer a női zenészek felvételi esélyein, vagy paraván ide, paraván oda,
gyengébb képességük miatt a nők továbbra is kisebb eséllyel kapnak-e állást.
„Nem gondolnám, hogy a nőknek zenekarban lenne a helye” – idézik a szerzők a Los Angeles-i szimfonikus zenekar 1964–1978 között szolgálatot teljesítő karmesterét. Statisztikáik alapján ugyanakkor megállapítják, hogy a nők
aránya a zenekarokban és a felvettek között az 1950-es évektől napjainkig folyamatosan nőtt (F2. függelék: F2.1. és
F2.2. ábra).
Az egyébként 90–105 fős szimfonikus zenekarok azért vesznek fel évente csak néhány új tagot, mert az üresedés
nem túl gyakori. Egyrészt mert a zenészek körében ilyen magas presztízzsel és jó keresettel járó állást otthagyni nem
túl ésszerű, másrészt mert a zenekar, amikor felvesz egy új tagot, őt egész életre szerződteti. Ha mégis üresedés lép
fel, a zenekar vezetése új felvételt hirdet meg, országos vagy akár nemzetközi szinten. A felvételi eljárás többnyire
háromfordulós. A 11 legnagyobb amerikai szimfonikus zenekar között azonban nagy a különbség a tekintetben, hogy
bevezették-e a paravános vagy „vak” felvételiztetést, és ha igen, mikor. Általánosságban elmondható, hogy az 1980as évekre szinte mindegyik zenekar első fordulója „vak”, ugyanakkor szinte egyik zenekar harmadik fordulója sem az.
A szerzők a 11 zenekarra vonatkozó statisztikákat gyűjtötték egybe, az 1950-es évek végétől 1995-ig, és két adatbázist
hoztak létre. Az első adatbázis a felvételi eljárásokat tartalmazza, melyben megadták a megüresedett hely jellem
zőit (mely hangszer helyén van üresedés), továbbá minden felvételiző nevét, azt, hogy a felvételi melyik fordulójáról
van szó, s végül, hogy az illető továbbjutott-e a következő fordulóra. Mivel a nemüket külön nem jelölték meg, ezt
a kutatók a keresztnevük alapján tippelték meg. Így összesen 7065 személyt, 588 felvételi fordulót és összesen 14 121
meghallgatást tartalmazó adatbázis jött létre (egy személy természetesen több fordulón is részt vehetett). Egy másik
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adatbázis a már felvettek neveit tartalmazza, ami nem más, mint 11 amerikai szimfonikus zenekar tagjainak névsora
– itt már nemükkel együtt – évenkénti bontásban. Ebből az adatbázisból a kutatók igyekeztek kizárni a vendégzenészeket, illetve a hagyományosan „női” hangszeren játszók neveit.
Mivel a felvételi eljárások évenként, zenekarokként, felvételi meghallgatásokként, sőt felvételi körökként is igen
nagy változatosságot mutatnak, szükségesnek találták a szerzők, hogy mindezeket a változókat beépítsék a modelljükbe. Így megfigyelhetjük, hogy különböző feltételek mellett mennyire van kisebb vagy nagyobb esélye egy zenésznek arra, hogy egy adott felvételi fordulón továbbjusson. A 3. táblázatban láthatjuk, hogy az első és az utolsó
fordulóban a nők továbbjutási esélyei a férfiakéhoz képest szignifikánsan magasabbak a paravános felvételiknél, míg
a klasszikus felvételik esetén a férfiak vannak kedvezőbb helyzetben, illetve a nők esélye, hogy nem esnek ki, is jóval
nagyobb. Az ő továbbjutási esélyhányadosuk ugyanis magasabb a paravános, mint az a nélküli meghallgatásoknál.
3. táblázat: A paravános („vak”) és a paraván nélküli (nem „vak”)
meghallgatások után felvettek aránya* (%)
„Vak” felvételi

Nem „vak” felvételi

Előszűrés
Nők

22
(222)

17
(146)

Férfiak

19
(489)

21
(262)

Második forduló
Nők

39
(65)

57
(44)

Férfiak

37
(68)

30
(44)

Végső forduló
Nők

24
(17)

9
(23)

Férfiak

0
(12)

13 (
15)

Összes sikeres felvételi
Nők

3
(445)

2
(599)

Férfiak

3
(816)

3
1102)

* Zárójelben az adott csoportba tartozó felvételizők száma.
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Pontosan ugyanezeket az eredményeket láthatjuk a regressziós modellek esetében is, amikor a kutatók egyéni
jellemzőkkel is kontrollálták a felvételi sikerének becslését. Azt találták, hogy a paraván a nők első fordulón való továbbjutásának esélyét szignifikánsan (11 százalékponttal), a döntőig eljutott nők felvételi esélyét pedig harmadával,
33 százalékponttal növeli.
Felmerülhet azonban problémaként: vajon nem azért vesznek-e fel a vak módszert alkalmazó zenekarok több nőt,
mert ők alapjában véve is kevésbé előítéletesek velük szemben? E kérdés megválaszolása sem lehetetlen, csak ki kell
válogatni azokat a zenekarokat, melyek a megfigyelt időszakban tartottak vak és nem vak meghallgatást is. Ezek adatait összehasonlítva kiderülhet, hogy a paravánmódszernek vagy a zenekar felfogásának tulajdonítható-e a nőkkel
szembeni előítéletesség, avagy pártatlanság. Noha az egyéni hatások mellett bevontak a kontrollváltozók közé egy
„zenekarhatásnak” elnevezett változót is, ily módon is ugyanazt az eredményt kapták, vagyis nem az számít, hogy
mely zenekarról van szó, hanem az, hogy milyen módszert alkalmaznak a meghallgatás során.
Mindeddig a felvételi fordulókon való továbbjutást vizsgálták a szerzők, de nem válaszoltak arra: a nők felvéte
lének esélyeit vajon mennyiben befolyásolta a paraván használata? A zenekarok tagjainak listáját tartalmazó adatbázis alkalmazásával lehetőség van arra, hogy egy másik nézőpontból tekintsünk a problémára. Ezúttal a középpontba
a női zenészek helyett a zenekarokat állítva azt vizsgálhatjuk, hogy milyen hatással van a paraván a felvettek nemére,
másként, hogy a zenekarok paraván nélkül, illetve paravánnal mennyi női taggal bővülnek. A nők esélye már akkor
is javul, ha csak egy fordulóban alkalmazták a vak meghallgatás módszerét: a paraván alkalmazása 25 százalékkal
javított a nők felvételi esélyein.
Összességében megállapítható, hogy a felvételik első és utolsó fordulójában a nők továbbjutásának esélyét szignifikánsan növeli, ha a felvételi meghallgatásokon a pártatlanság jegyében a „vak” (paravános) felvételiztetési módszert
alkalmazza a zenekar vezetése. Következésképpen bizonyított, hogy a nőkkel szemben a paraván előtti évtizedekben
a karmesterek előítéletesek és diszkriminatívak voltak.

A német kisebbség megítélésének változásai és ennek hatása
a New York-i tőzsde tagfelvételére az első világháború során
A tanulmány első felében három rövid bekezdésben Moser (2008) azt bizonyítja, hogy az első világháború alatt az
USA-ban élő német etnikumot hátrányos megkülönböztetés, méghozzá ízlés alapú hátrányos megkülönböztetés
érte. Feltételezve, hogy a német nemzetiségűeknek nem romlott a pénzügyi teljesítményük, a szerző a kereskedők és
ezen belül a német nemzetiségű kereskedők számának alakulását vizsgálja a New York-i értéktőzsdén.
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Először arra próbál bizonyítékokat keresni, hogy az amerikaiak ízlését valóban megváltoztatta az első világháború,
melynek folyományaként az USA-ban élő német nemzetiségű kisebbség kevéssé számított már „elit” kisebbségnek.
Három bizonyítékot sorol fel.2
A New York-i Metropolitan Opera német szerzők műveit bemutató előadásainak számát vizsgálva megállapította,
hogy míg 1910-ben az összesen bemutatott 44 opera majdnem fele német területen született mester (pl. Wagner,
Mozart vagy Handel) műve volt, addig 1917-ben alig tizedére csökkent ez az arány.
A német hangzású keresztnevek elterjedtsége hanyatlott az első világháború alatt. Az újszülöttek keresztneveire
vonatkozó statisztikák alapján a szerző megállapítja, hogy az addig divatos Otto és Wilhelm keresztneveket kapó
újszülött fiúk száma a háború során több mint harmadával csökkent (miközben a Williamek száma nőtt, lásd F3. függelék: F3.1. ábra).
A német (nevű) ételek fogyasztása visszaesett. A kereskedőknek át kellett nevezniük portékáikat annak érdekében, hogy legyen rá kereslet. A hentesek a hamburgert például átkeresztelték „szabadságsültre”, a zöldségesek szerint pedig annyi savanyú káposzta maradt a nyakukon (a „sauerkraut” fogyasztása 75%-kal csökkent a háború évei
alatt) , hogy azon akár egy közepes méretű német hadsereget is gond nélkül fel lehetett volna hizlalni.
A tőzsde azért lehet alkalmas terep a probléma vizsgálatára, mert az ott kereskedők száma az alapszabály szerint
mindig is korlátozott volt. Új kereskedő csak akkor kerülhetett a tőzsdére, ha megvásárolta egy kilépő helyét (illetve
a tőzsdének fizetett egy adott összeget). Ezenfelül, ha például halálozás miatt lett üresedés, vagy valakit kirúgtak, az
elhunyt vagy eltávolított tag helyére egy bizottság felügyeletével tartott anonim licitálás útján vették fel az új tagot.
Bármi módon jutott is azonban a vásárlás lehetőségéhez a kereskedő, miután eladó és vevő megállapodott a hely
árában – mivel a többi tagnak igen fontos volt, hogy az új tag megbízható üzlettárs legyen –, a tőzsde 15-tagú tagfelvételi bizottsága elbeszélgetett a jelentkezővel. A bizottság két tagjának kezességet kellett vállalni arra, hogy az új
személy megfelel az elvárásoknak. A bizottság tagjai ezután titkos szavazáson döntöttek arról, hogy felvegyék-e az
illetőt. Szavazni fehér vagy fekete golyóval lehetett, ha nem kapott a jelentkező legalább kétharmadnyi fehér golyót,
nem kerülhetett be a tőzsdére.
Mivel 1883 óta az összes helyvásárlásra irányuló tranzakcióról naplót vezettek, és ez a statisztika hozzáférhető
a tőzsde adatbázisában, a kutató hosszú időintervallumon tudta vizsgálni a bizottsági döntések tendenciáit. Az 5097
esetet tartalmazó adatbázisban szerepel az eladó és a vevő neve, a tőzsdei hely kettejük közötti megállapodás révén
született ára, a tranzakció dátuma, a bizottság döntése, a döntés ideje, illetve a fehér és fekete golyók száma. 3 Az
adatbázisba több minden bekerült: milyen okból következett be az üresedés, a tranzakció személyes megállapodás
vagy árverés útján valósult-e meg.

2

Miután illusztrálta, hogy a németek ellen az első világháborúban kiterjedt kampány folyt Amerikában, továbbá számos klubból kitiltották a német származásúakat, nemzetiségi lapjaik száma megcsappant, az iskolákban jócskán visszaesett a németül
tanulók száma, sőt egyes államokban kifejezetten be is tiltották a német nyelv oktatását, mely tilalom egészen 1923-ig fennállt.
3
Mivel az utóbbi adatokat 1936-ig rögzítették, így a kutatásban is az 1936-ig terjedő időszak kerül górcső alá.
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Az adatbázisban található nevek alapján többé-kevésbé egyértelműen meg lehet állapítani az eladó és a vevő
etnikai hovatartozását.4 Nem meglepő, hogy a tagok között mindvégig az angolszászok voltak túlsúlyban.5
Az első világháború hatásainak megragadása érdekében szükségszerű, hogy az adatbázist idő alapján is felosszuk:
háború előtti (1883–1914), a háború alatti (1914–29) és a háború utáni (1929–36) időszakra. A szerző érvelése szerint
azért volt szükség a középső korszak kitolására a háború befejezésének időpontján túlra is, mert az ízlés alapú diszkrimináció sokáig, még a háborús propaganda eltűnése után is fennáll. Így a harmadik korszak a negyedéves osztalékrendszer megjelenésének 1929. február 13-i dátumával veszi kezdetét.
Míg a háború előtt a németek 4 százalékát utasították el, addig ez az érték a háború alatt megduplázódott (7,7%-ra
nőtt), az 1929 utáni időszakban pedig 1,2 százalékra esett vissza (F3. függelék: F3.2. ábra). Regressziós számításoknak
köszönhetően arra is választ kaphatunk, hogy a különböző etnikumokhoz tartozók felvételének, illetve visszautasításának esélye hogyan változott a különböző időszakokban. A németekre vonatkozó adatokat grafikonon is ábrázolták
az idő függvényében (F3. függelék: F3.3. ábra). A görbéről évenkénti bontásban leolvasható, hogy a németeknek az
angolszászokhoz képest mennyivel volt nagyobb vagy kisebb esélyük a visszautasításra. Láthatjuk, hogy míg a háború előtti évek túlnyomó többségében nem volt szignifikáns különbség, vagyis nem tér el számottevően a görbe az
X tengelytől, addig 1912-ben és 1914-ben 40-50 százalékkal nagyobb eséllyel utasítottak el egy német nemzetiségűt,
mint egy angolszászt. Ezután ismét kevésbé diszkriminatív évek következtek, egészen Hitler németországi hatalomra
jutásáig.
Ha a fekete golyók számát (tehát a visszautasítás mértékét) nézzük, azt is látjuk, hogy a háború elején igencsak
csökkent annak az esélye, hogy egy német nemzetiségű amerikait felvegyenek az értéktőzsdére: a háború előttihez
képest nagyjából megduplázódott a nekik adott fekete golyók aránya.
Azt igazolandó, hogy ízlés alapú, nem pedig statisztikai diszkriminációról van szó,6 a szerző három érvvel áll elő.
●● a tagok közül németeket sem rúgtak ki nagyobb arányban, mint bármely más etnikumhoz tartozót, így nem lehet
azt mondani, hogy kevésbé lettek volna alkalmasak a kereskedésre;

4

Mindezt egy olyan számítógépes eljárás segítségével tették, amely nyelvi szabályosságok és helyspecifikus jellegzetességek
keresése alapján az esetek 84%-ában felismerte azt, hogy az illető személy milyen etnikai származású. A többiek az „egyéb nemzetiségű” kategóriába sorolódtak.
5
Gondot okozhatott a besorolásban, hogy a program a mai nevekkel, s nem a száz évvel ezelőttiekkel dolgozik. Továbbá elképzelhető, hogy sok német nemzetiségű „angolosította” a nevét, és ők így vagy az angol, vagy – mivel a német hangzás is részben
megmaradt (a szerző a Rittmeister–Rittmaster-változást hozza fel példának – az „egyéb” kategóriába sorolódtak. Hiba lehet még,
hogy a program a német zsidókat nagyobb valószínűséggel sorolta a zsidó kategóriába, mint a németbe (ezért is volt szükség
a zsidó kategória létrehozására). A kutató épp ezért – XIX. századi hajók utaslistáinak adatai alapján – több-kevesebb sikerrel
megpróbálta elkülöníteni a német zsidókat a többi zsidótól.
6
Felmerülhet például, hogy azért utasítottak el nagyobb arányban németeket, mert csökkent a termelékenységük: lehetséges,
hogy az amerikai németek korábban kereskedelmi kapcsolatban álltak Németországgal, és mivel a háborúban megszakad a két
ország gazdasági összeköttetése, a németek jelentős kapcsolatoktól estek el, melynek folyományaként munkájuk kevésbé volt
produktív.
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●● a tőzsdére jelentkező németek száma nem csökkent az első világháború alatt, márpedig ha kevésbé lettek volna
produktívak, akkor ez talán elkedvetleníthette volna őket attól, hogy jelentkezzenek;
●● amennyiben az amerikai német nemzetiségű zsidóknak inkább voltak Németországon kívüli kapcsolataik, mint az
amerikai, nem zsidó német nemzetiségűeknek, úgy a zsidóknak produktívabbnak kellett volna lenniük a fenti logika alapján, és így nagyobb eséllyel vehették volna fel őket. Az adatok viszont azt mutatják, hogy a zsidó németeket
még inkább elutasították, mint a nem zsidó németeket. (Ennek oka a szerző szerint talán az lehet, hogy a zsidókkal
szembeni elfojtott előítéletek a háború hatására felszínre kerültek.)
Azt a tényt sem szabad mellékesen kezelni, hogy a valódi döntést minden esetben alig egy tucat ember hozza,
melyek etnikai összetétele szintén meghatározhatja, ki kap több és ki kevesebb fekete golyót. A szerző épp ezért
a bizottság etnikai összetételének változásait is figyelemmel kíséri. A tagság ötéves ciklusonként cserélődött le teljesen, oly módon, hogy minden évben a három, posztját leghosszabb ideje betöltő tag helyett három új tagot vettek
be a társaságba. A szerző megállapítja, hogy, míg 1880-ban három német nemzetiségű kapott helyet a bizottságban,
addig az 1915-ös esztendőben kettő, 1921–30 között pedig mindvégig egyetlen tag képviselte a német nemzetiséget
a 15 fős társaságban. A végső érv, hogy a bizottság összetétele nem befolyásolta a felvételi kimenetelét az, hogy
egyszer sem fordult elő a tőzsde történetében, hogy csupán egy-két szavazat döntött volna egy-egy felvételét kérő
sorsáról.
De vajon csak a felvétel során történt diszkrimináció? Egy aspiráns új tag számára a felvételi döntést megelőzte az
a folyamat, melyben a régi, helyét elhagyni szándékozó tagtól a helyét megvásárolta. Vajon nem volt-e különbség
német és nem német között abban, hogy mekkora összegben sikerült végül megállapodnia az eladóval? A válasz:
nem volt. Valójában az ár meghatározása során „tere” sem lett volna az ízlés alapú megkülönböztetésnek, hiszen
a helyvásárlásnál az eladó csak addig találkozott a vevővel, amíg megkötötték az üzletet; ha a kívánt összeget megkapta, az eladó számára nem volt valódi relevanciája annak, hogy kinek adta el a tagsági helyét.7
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7

Viszont a zsidóknak – a németekkel ellentétben – a háború alatt szignifikánsan nagyobb árat kellett fizetniük a helyekért.

196

Elemzések – 3. A diszkrimináció mérésének módszerei

Luttmer , E. and M. Singhal (2008): Culture, context, and the taste for redistribution. NBER Working Paper No. 14268.
www.nber.org/papers/w14268.pdf
M oser , P. (2008): An Empirical Test of Taste-Based Discrimination: Changes in Ethnic Preferences and their Effect on
Admissions to the NYSE During World War I. NBER Working papers No. 14003. www.nber.org/papers/w14003
Sik E. (1975): A települések névváltoztatásai Magyarországon a XX. században. Statisztikai Szemle, 3: 287–296.

Függelék
F1. függelék: „A leggyengébb láncszem” vetélkedő jellemzői

F1.1. kép: A leggyengébb láncszem vetélkedő képi megjelenése
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F1.2. kép: Egy irracionális kiszavazási stratégia – a mazochista

F1.3. kép: Egy másik irracionális kiszavazási stratégia – a nem szándékolt „önkiszavazás”
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F2. függelék: A női zenészekkel szembeni diszkrimináció trendjei
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Forrás: Goldin és Rouse (2000) alapján.

F2.1. ábra: A nők aránya az öt legnagyobb amerikai szimfonikus zenekarban, 1940–1995 (%)
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Forrás: Goldin és Rouse (2000) alapján.

F2.2. ábra: A nők aránya a négy legnagyobb amerikai szimfonikus zenekarba felvettek között, 1950–1994 (%)
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F3. függelék: A németekkel szembeni diszkrimináció trendjei
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Forrás: Moser (2008) alapján.

F3.1. ábra: Az Otto, a Wilhelm és a William nevek adásának gyakorisága, 1910–1919
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F3.2. ábra: A visszautasítások aránya a jelölt nemzetisége szerint, 1883–1936 (%)
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F3.3. ábra: A német származás hatása a visszautasítás esélyére (a béta-együttható értéke)
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Sik Endre és Simonovits Bori

Adalékok a diszkriminációtesztelés kutatási
problémáinak megismeréséhez
A diszkriminációtesztelés módszereit három csoportba soroljuk aszerint, hogy a tesztelés során a tesztelő (1) személyesen; (2) a „hangjával” (a továbbiakban telefonos tesztelés; (3) vagy csupán virtuálisan, egy szöveg által megszemélyesítve (a továbbiakban írásos tesztelés) vesz részt. Azokat a teszteléseket, amikor a személyes, telefonos és írásos
tesztelési fázisok egymásra épülnek, kombinált típusnak (4) nevezzük.
A tesztelési típusok bemutatása előtt tisztázzunk két fontos fogalmat! A közgazdászok alapvetően kétféleképpen
próbálják a diszkrimináció jelenségét magyarázni.1 A beckeri megközelítésben a munkaadó hasznossági függvénye
kiegészül egy tényezővel, amely a védett tulajdonságú munkás alkalmazásának többletköltségét fejezi ki. Ez az ízlés
alapú diszkrimináció, amelyben a munkaadó vagy/és a munkatársak többsége vagy/és a potenciális vásárlók előítéletessége testesül meg. A másik mód a diszkrimináció tényének közgazdasági modellbe való bevonására a statisztikai
diszkrimináció. E szerint a munkaadó keresi a módját annak, hogy a munkavállaló hatékonyságát megismerje. Ezt mérni nem tudja, ezért közvetett információkat keres, jelzéseket, amelyekre a döntését alapozhatja. Ilyen lehet az iskolai
végzettség, a felvételi teszt, a személyes kapcsolatokban megtestesülő kezesség, de lehet ez a munkavállaló kinézete
(faj, nem, társadalmi helyzet), ami ugyan a hatékonyság előrejelzőjeként igen pontatlan (és szétválaszthatatlan a többitől), de könnyen alkalmazható (olcsó), s ezért széles körben alkalmazzák is a munkaadók.
Kezdjük a diszkriminációtesztelés típusainak bemutatását három kitérővel! A tesztelés és a nem tesztelés módszere
közötti különbség belátását segítheti, egyszersmind az olvasó tisztánlátását növelheti az első kitérő, melyben a teszteléshez nagyon hasonlító ún. pszeudotesztelést mutatunk be. Mint látni fogjuk, ezek olyan ritkán adódó lehetőségek,
ahol a valóság teszteléshez szükséges kontrollját nem mesterségesen teremti meg a kutató, hanem részben „készen
kapja” a kísérleti helyzetet. 2 Második kitérőként olyan diszkriminációtesztelést mutatunk be, amely nem sorolható
be az előbbi három „tiszta” típusba. Ezen módszerek megismerése figyelmeztetés az olvasó számára, hogy az alább
következő tipológia nem több, mint – remélhetően hasznos – erőszaktevés a valóságon. Majd harmadik kitérőként
egy példával szemléltetjük a laboratóriumi kísérlet módszerét, ami a mesterségesen létrehozott körülmények között
történik, ezért mesterségessége miatt nem tekinthető kontrollált kísérletnek.

1

Bővebben lásd kötetünkben (1. Elmélet) Lovász Anna és Telegdy Álmos „Munkapiaci diszkrimináció – típusok, mérési problémák, empirikus megoldások” című tanulmányát.
2
Lásd Horzsa Gergely és Sik Endre „A diszkrimináció mérése készen kapott kísérletek (KKK) segítségével” című tanulmányát
kötetünkben (3.3. A kísérlet).
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Pszeudotesztelés
A pszeudotesztelés során részben „kész” anyagból dolgoznak a kutatók, vagyis a módszer átmenet a kontrollált és
a készen kapott kísérlet között.
Ilyen volt például az a limai munkaerő-piaci diszkriminációkutatás (Moreno et al., 2004), melynek során nem toborzott tesztelőkkel dolgoztak, hanem a munkaügyi minisztérium állásajánlatait tartalmazó listára jelentkező álláskeresők közül válogatták ki – megfelelő homogenizálás (kor, iskolai végzettség, gyakorlat) után – a kutatás alanyait,
akik álláskeresését aztán betanított megfigyelők követték figyelemmel. Ennek a módszernek előnye, hogy a tesztelői
motiváció és tréning torzító hatásait kiszűri. A hátránya, hogy a minisztériumi listára a jó munkaerő-piaci helyzetűek,
különösen a fehérek nem iratkoznak fel, ezért a vizsgált populáció etnikai szempontból torz. A kutatók a torzítás tudatában vizsgálatukat csak a meszticként azonosított etnikai csoportra tartják általánosíthatónak. Ezen belül három
„bőrszíntípust” azonosítottak: bennszülött, mesztic, fehér. 3
A közvetítőhöz befutó vállalati ajánlatok alapján az ügyintéző kiválogatta a jelentkezők közül az arra alkalmasnak
látszókat. Ennek során a nem, az etnikum és a kor nem lehetett válogatási szempont, de a vállalatok informálisan kérhették a közvetítőt, hogy ezek szerint is szelektáljon. A tesztelés során a megfigyelés álcája a közvetítő munkájának
értékelése volt, de a valóságban az ügyintéző válogatása során esetlegesen megjelenő diszkriminációt figyelték.
Az elemzés a három leggyakrabban előforduló foglalkozásra (könyvelő/adminisztrátor, titkárnő, eladó) korlátozódott, 91 cég, 113 állására jelentkező 565 pályázó 760 jelentkezését (ennek kb. fele titkárnői, negyede eladói és adminisztrátori) figyelték meg. A munkához jutás esélye átlagosan 17 százalék volt. Az állásszerzés valószínűsége az
átlagnál magasabb volt a nők, az idősebbek, a jobb módúak és a magasabb iskolai végzettségűek (magánegyetem)
esetében. Eladónak meszticet, titkárnőnek fehéret vettek fel az átlagosnál kicsit nagyobb eséllyel. Ha a nem és az
etnikum hatását együttesen vizsgáljuk, akkor eladói álláshoz jutni a bennszülött férfiak esélye a legkisebb, könyvelővé válni a fehér férfiak esélye a legnagyobb, a bennszülött nőké a legkisebb. A többi változó hatását is kiszűrő
többváltozós elemzés eredménye az volt, hogy a mesztic és fehér jelentkezők munkához jutásának esélye nagyobb,
mint a bennszülötté. Az előző állásban kapott magasabb fizetés növeli a munkához jutás esélyét. A nők 7-8 százalékkal kevesebbet keresnek, de mivel már elvárt bérszintjük is alacsonyabb, ez azt sejteti, hogy bérhátrányuk részben
a munkaerőpiacra való belépést megelőző tényezők (család, iskola, baráti kör) hatása.

3

Az azonosítást egy „bőrszínskála” alkalmazásával végezték el mind a jelentkező, mind a vele foglalkozó ügyintéző esetében.
A megfigyelő ránézés alapján döntött: ha az érintett a rasszjegyek alapján bennszülött vagy fehér volt, akkor annak jelölték, ha
egyik kategóriába se fért be, akkor mesztic lett.
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Egy tipológiába nem illeszthető diszkriminációtesztelés
Egy másik kutatásban (Neumark et al., 1996) a nemek szerinti munkaerő-piaci diszkriminációt oly módon tesztelték,
hogy az önéletrajzot az étterem egy alkalmazottjának adták oda, aki aztán – ha akarta – továbbadta a főnöknek.
Ebben a megoldásban az írásos és a személyes technika kombináltan működik. Az álláskeresés első lépése személyes
jellegű, ugyanakkor a munkaadó a benyújtott önéletrajz alapján válogathat. Az álláskeresés első lépése személyes jellegű, ami életszerű, mert a postai fázis kimarad, ugyanakkor a munkaadó a benyújtott önéletrajz alapján válogathat.
A férfi és a női pincérek alkalmazása során mért diszkrimináció statisztikai természetére utal, hogy van olyan munkaerő-piaci szegmens, ahol a nőknek van előnye a munkához jutás során. A férfiak és a nők munkaerő-piaci jellemzői
lehetnek ugyan azonosak, de a munkaadók mégis eltérő termelékenységük feltételezése alapján válogatnak közülük.
Az olcsóbb éttermek működtetői előnyben részesíthetik a nőket, míg a férfiaknak a drágább éttermekben van jobb
esélyük. Ennek a két hatásnak az az eredménye, hogy a női bérek elmaradnak a férfiakétól.

A laboratóriumi kísérlet
A kísérletek olyan mesterséges helyzeteket hoznak létre, amelyekben a diszkrimináló viselkedés a lehető legtisztábban nyilvánulhat meg. Jó példája a diszkrimináció kísérleti vizsgálatának az izraeli társadalom faji szegmentáltságából fakadó diszkriminatív viselkedést bizalmi játék segítségével4 vizsgáló kutatás (Fershman és Gneezy, 2001).
A kísérlet célja annak tesztelése, hogy:
●● eltér-e a bizalom mértéke a nyugati és a keleti országokból származó zsidók között;
●● ha a bizalom eltér, akkor ez a saját csoport iránti bizalmi többlet vagy etnikai alapú bizalomhiány eredménye-e;
●● a diszkriminatív viselkedés ízlés alapú diszkrimináció, vagy a várható viselkedésen alapuló becslés (tehát az etnikai
sztereotípiát használó statisztikai diszkrimináció) eredménye-e;
●● ha a diszkrimináció statisztikai természetű, akkor vajon a sztereotípia igaz-e?
A kísérletben kontrollálják az életkort és a társadalmi státust (amennyiben egyetemisták között zajlik a bizalmi
játék). A két nem kontrollált változó a keleti vagy nyugati származás, amit a választott szereplők nevével közelítenek,
illetve a nem. Megállapítják, hogy
●● a keleti származásúaknak szignifikánsan kevesebb pénzt küldenek, mint a nyugatiaknak, aminek egyetlen oka,
hogy csekély a viszonzásba vetett bizalom mértéke;
●● de a bizalmatlanság nem függ a csoporthoz tartozástól, mert a keleti származásúak is kevesebb pénzt bíznak keleti országokból származó társaikra, mint a nyugatiakra;
4

A pénzküldés pénzügyi kapcsolatot teremt ismeretlenek között. A pénzküldő számára a küldeményt fogadó fél ismeretlen, de
társadalmi státusa, neme és etnikuma ismert. A feltételezés az, hogy a küldött pénzösszeg nagysága erősen összefügg a pénzt
kapó iránti bizalom mértékével.
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●● az ízlés alapú diszkriminációval szemben a statisztikai diszkrimináció az erősebb, amit az igazolt, hogy ha a pénzküldésnek azonos volt a hozadéka mindkét etnikum esetében, akkor ugyanannyi pénzt küldtek a keleti, mint
a nyugati származásúaknak;
●● a statisztikai diszkrimináció alapjául szolgáló feltételezés hamis: a keleti és a nyugati származású pénzt kapó személyek ugyanolyan mértékben viszonozták a segítséget;
●● a nők nem diszkrimináltak, és őket sem diszkriminálták, vagyis csupán a férfiak diszkriminálnak, és ők is csak férfiakat.

A diszkriminációtesztelés és típusai: személyes, telefonos és írásbeli tesztelés5
A személyes, írásos és telefonos diszkriminációteszteléssel kötetünk több hazai tanulmányában már foglalkoztunk,
ezért e helyütt ezeket csak röviden ismertetjük, s inkább további példákkal illusztráljuk az egyes tesztelési típusok
sajátosságait.
A szakirodalomban diszkriminációtesztelésnek nevezett módszer (az angolszász irodalomban situation testing,
illetve discrimination-audit) lényege a mindennapi élet legkülönbözőbb területein (állásszerzés, lakásbérlés, igazságszolgáltatás, rendőrségi igazoltatás, szolgáltatás stb.) felmerülő diszkrimináció előfordulási gyakoriságának és e folyamat jellemzőinek vizsgálata tesztelő párok segítségével. A velük kapcsolatos viselkedést sokszor és azonos módon
ismételt kísérleti helyzetek összehasonlításával mérjük.
A tesztelés lényege a kontrollált kísérleti elrendezés, amely a homogenizálás és a randomizálás technikájának
együttes alkalmazásával valósulhat meg. Fontos hangsúlyozni, hogy a homogenizálás és a randomizálás követelményének nemcsak a tesztelők esetében, hanem a teszthelyzetben is meg kell felelni ahhoz, hogy a kontrollált elrendezés létrejöjjön. A homogenizálás és a randomizálás a gyakorlatban gyakran egymásra épülő folyamat, ahol az első lépés a homogenizálás (kutatási témánk szempontjából releváns populáció és mintavételi keret kiválasztása), majd ezt
követi a randomizálás (ezen belül a minta véletlenszerű kiválasztása). A jól felépített és kontrollált kísérleti elrendezés
biztosítja, hogy az esetlegesen tapasztalt diszkrimináció nagy valószínűséggel a kísérleti változóra, azaz például az
etnikai hovatartozásra vezethessük vissza, ne pedig más különbségre (pl. eltérő megjelenésre, képzettségre).

Homogenizálás
A helyzet homogenizálása azt jelenti, hogy olyan helyzeteket (meghirdetett állás megszerzése, lakásvásárlás, ügyintézés, szolgáltatás stb.) választunk ki, ahol a diszkrimináció vélhetően elterjedt társadalmi probléma. Ha például a
romák munkaerő-piaci helyzetét teszteljük, akkor a munkaerőpiac azon szegmensére fókuszálunk, ahol ők előfordulnak, azaz a speciális képzettséget nem igénylő munkákra szűkítjük le mintavételünket, és kizárjuk a mintából az
egyetemi végzettséget igénylő munkaköröket. Azt a korlátot azonban, hogy speciális almintával dolgozunk, termé-

5

Mindhárom tesztelési típussal foglalkozó tanulmány(ok) olvasható(k) kötetünknek ebben a részében.
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szetesen figyelembe kell vennünk az általánosítás szempontjából, és nem vonhatunk le következtetéseket a munkaerőpiac egészére.
A tesztelők esetében a homogenizálás azt jelenti, hogy a tesztelő pároknak a tesztelés szempontjából (pl. állásra
való alkalmasság) minél több lényeges tulajdonságban meg kell egyezniük, és ideális esetben az egyetlen eltérés
köztük a vizsgálandó kísérleti változó (pl. az etnikai hovatartozásbeli különbség) lehet, aminek azonban a lehető legszembeszökőbb (látható, hallható, nyelvhasználatból vagy névből következő) módon kell érvényesülnie.

Randomizálás
A randomizálás jelentése a véletlenszerű elrendezés, ami szintén alkalmazandó mind a teszthelyzet, mind a tesztelők
párosítása és megfelelő tulajdonságokkal való „felruházása” esetében. A teszthelyzetek véletlenszerű kiválasztása
a mintavétel során érvényesül: például a mintavételi keretet képező álláshirdetések (kiválasztott hirdetési újságok
adott időszakban megjelenő, a téma szempontjából releváns hirdetései) közül egyszerű véletlen vagy véletlen kezdőpontú szisztematikus mintát veszünk (elméletben természetesen elképzelhetők különféle rétegzett vagy többlépcsős mintavételi technikák is).
A tesztelők tulajdonságaira vonatkozó véletlenszerű elrendezés általában a megfelelő homogenizáció után valósul meg. Ha például szórakozóhelyek diszkriminatív beengedési gyakorlatát teszteljük, első körben leszűkítjük az
elemzésünket a fiatal korcsoportra (a téma szempontjából releváns populáció), majd az adott korcsoporton belül
véletlenszerűen választjuk ki a tesztelők életkorát az egyes tesztelésekkor (ugyanígy járhatunk el a korábbi munkahelyek, elvégzett iskolák vagy a lakóhely kiválasztásánál is).
Végül a tesztelés megtervezésénél különösen fontos a tesztelők sorrendjének kérdése. A kutatás céljától függően
dönthetünk úgy, hogy a tesztelők meghatározott sorrendben tesztelik az adott szituációt (igazságügyi tesztelések
esetében mindig a védett tulajdonságú tesztelő megy elsőként, és őt követi a kontrolltesztelő), vagy dönthetünk
a véletlen sorrend mellett is. A tesztelők sorrendjének meghatározása legszorosabban a kutatási elrendezést (dizájn)
jellemzi, de sorolhatjuk akár a teszthelyzet kontrolljának módjai közé is.

A tesztelési típusok értékelése az érvényesség, megbízhatóság, általánosíthatóság szempontjából
Empirikus mérések értékelésekor alapvető kérdés, hogy a különböző módszerekkel mért diszkriminációs mutatók
hol helyezkednek el az érvényesség, a megbízhatóság és az általánosíthatóság háromdimenziós kontinuumában.
A módszertani tankönyvek gyakran felhívják a figyelmet arra, hogy az egyik oldalon az érvényesség, a másik oldalon
a megbízhatóság és az általánosíthatóság kritériumai általában egymással ellentétes irányban mozognak, azaz a nagy
megbízhatóságú módszerek többnyire csekély érvényességűek, és fordítva (Babbie, 1995).
Érvényesnek tekintjük azt a mérőeszközt, amely valóban azt a fogalmat méri, amit mérni akarunk. A megbízhatóság
pedig a mérési módszernek az a tulajdonsága, hogy ugyanannak a jelenségnek ismételt megfigyelésével minden
alkalommal ugyanahhoz az eredményhez jutunk. Általánosíthatóság alatt a kutatási eredmények azon tulajdonságát
értjük, amely alapján jogosultak vagyunk kijelenteni, hogy az alapjául szolgáló megfigyelésnél többet fejez ki (általában a mintáról az alapsokaságra általánosítunk).
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Összehasonlítva a három tesztelési típust elmondható, hogy míg az érvényesség a személyes tesztelés esetében
a legmagasabb szintű és az írásos esetében a leggyengébb, addig a megbízhatóság és az általánosíthatóság érvényessége éppen ellentétes irányban nő: azaz a legmagasabb szintű a levelezés, közepes a telefonos tesztelés és legalacsonyabb a személyes tesztelés esetében. A továbbiakban a három típust az eddigi munkaerőpiacon végzett tesztelési tapasztalatok alapján értékeljük a már felsorolt módszertani ismérvek alapján.

Személyes tesztelés
Társadalomtudományi céllal végzett személyes tesztelésre Magyarországon eddig mindössze egy alkalommal került
sor: 2006 tavaszán budapesti bevásárlóközpontokban vizsgáltuk a kövér, illetve roma munkavállalókkal kapcsolatos
munkáltatói viselkedést (Pálosi, Sik és Simonovits, 2007). Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy három budapesti
bevásárlóközpont ruha- és cipőüzleteibe eladónak jelentkezett egy fiatal roma, egy kövér és egy nem roma, normál
testalkatú lány. A roma származást a tesztelő megjelenésével, a kövérséget a testtömeg-index6 segítségével valószínűsítettük. Mivel az elhízott és a kórosan elhízott kategóriával egy általunk vizsgálni nem kívánt (az egészséges, illetve
a nem egészséges) dimenzió is bekerült volna a kísérleti változók közé, a kövérségen a túlsúlyos kategóriát értettük.
A személyes tesztelési dizájn előnye, hogy a személyes találkozás lehetőséget teremt olyan, finom nonverbális
jelek dokumentálására is, mint például a végigmérés vagy fizikai távolságtartás stb. Továbbá, hogy az írásos és
a telefonos teszteléshez képest ez a dizájn jeleníti meg legmegbízhatóbban a tesztelendő védett tulajdonságot, azaz
ebben az esetben lehetünk abban a leginkább biztosak, hogy a potenciális munkaadó sikeresen azonosította a védett tulajdonságot, feltéve, ha annak megjelenítése hitelesen megtörténhet (ez a romaság és túlsúlyosság esetében
megfelelő tesztelő kiválasztásával könnyen megvalósítható). A jól standardizált tesztelési dizájn és az alaposan kidolgozott kérdőív lehetőséget teremtett a diszkriminatív viselkedés finom (manifeszt mellett latens megnyilvánulási
formák) mérésére, amely a mérés megbízhatóságát jelentős mértékben javította.
A kutatási dizájn legfőbb hiányossága az volt, hogy a randomizáció nem valósult meg a tesztelők esetében: ugyanaz a roma, túlsúlyos és kontrolltesztelő kereste fel az alig 50 üzletet (alapvetően a túlsúlyos tesztelő esetében fellépő
toborzási problémák és részben időhiány miatt). Az egy tesztelő páros dizájn elsősorban a mérés érvényességét veszélyezteti: kérdésessé válik, hogy valóban a túlsúlyosakkal és romákkal szembeni diszkriminációt mértük, vagy csak
az adott tesztszemélyekkel kapcsolatos személyes viszonyulást; míg az alacsony tesztelési esetszám, a mindössze
három bevásárlóközpont vizsgálata és a ruha-, fehérnemű és cipőbolti eladóra való leszűkítés az általánosíthatóságot
korlátozta. Az eredmények értékelésekor tudatában kell lennünk, hogy azok a munkaerőpiac egy speciális szegmensére, csak a munkavállalók egy speciális részére (fiatal női roma, túlsúlyos és nem roma, normál testalkatú munkavállalók) és csak a budapesti bevásárlóközpontok tesztelésbe vont típusú üzleteinek munkaerő-felvételi gyakorlatára
általánosíthatók.

6

A testtömeg és a testmagasság alapján kiszámított, az életkorral korrigált érték, amely alapján kategóriákba sorolhatók az
emberek: 18-as érték alatt túl sovány, 18–20 sovány, 20–25 normális, 25–30 túlsúlyos, 30–35 elhízott, 35 felett kórosan elhízott.
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Telefonos tesztelés
Telefonos álláskeresést célzó tesztelést több ízben végeztünk az elmúlt években. A 2006 óta zajló munkaerő-piaci
diszkriminációt vizsgáló tesztelési sorozatban a diszkrimináció vizsgált dimenziói között minden esetben szerepelt
a nem és a származás (roma és nem roma), emellett az egyik 2006-os kutatásba (Otlakán, 2007) bevontuk a fogyatékosság dimenzióját, illetve 2009-ben védett tulajdonságként a kisgyermekes létet és a 45 éven felüli kort. A vizsgált
munkakörök részben megegyeztek, alapvető kiválasztási szempont volt, hogy speciális képzettséget nem igénylő
és telefonon „tesztelhető” állások legyenek, azaz olyan hirdetések, melyekre telefonon (is) lehet jelentkezni, továbbá
hogy a vizsgált kisebbségek előfordulása életszerű legyen az adott munkakör esetében.
A telefonos tesztelési dizájn előnyének tekinthető a személyes teszteléshez viszonyítva a relatíve nagy elemszám
(4 × 100 álláshirdetés) és a magasabb fokú standardizálás megvalósulása mind a teszthelyzet, mind a tesztelők esetében. Ebből következően a mérés megbízhatósága és általánosíthatósága valószínűsíthetően jobb, mint egy személyes tesztelés esetében. Továbbá a jól standardizált tesztelési dizájn és alaposan kidolgozott kérdőív ebben az
esetben is lehetőséget teremtett a diszkriminatív viselkedés finom („rákérdezést követő” sóhajtás, szünetek rögzítése)
mérésére, ami a mérés megbízhatóságát szintén javította.
A telefonos kutatási dizájn korlátja, hogy érvényesség tekintetében biztosan elmarad a személyes teszteléstől,
ugyanis a tesztelendő védett tulajdonságának megjelenítésének kérdése problematikusabb, mivel a védett tulajdonság azonosításhoz mindössze a hang és a beszélgetés végi visszakérdezés áll rendelkezésünkre. Ebből következően
nem lehetünk abban biztosak, hogy a potenciális munkaadó már a beszélgetés elején azonosította a védett tulajdonságot (ugyanis kérdéses, hogy odafigyelt-e a névre), vagy csak a végén tudatosította benne azt a „visszakérdezés”.
Az adatok értelmezésekor fontos hangsúlyoznunk továbbá, hogy a diszkrimináció ily módon mért értéke csak
a munkaerőpiac egy szegmensére, valamint az álláskeresés első és nem személyes kapcsolatot feltételező – tehát az
alkalmazáshoz vezető út elejét jelentő – fázisára vonatkozik, tehát ez az eredmény nem általánosítható sem a teljes
munkaerőpiacra, sem az álláskeresés teljes menetére. Ezen korlátok között azonban kijelenthető, hogy az általunk
tesztelt foglalkozások esetében keresettebbek a nők, mint a férfiak, és a fiatalabbak, mint az idősebbek.

Írásos tesztelés
Az egyik leggyakoribb típusa a levél útján történő tesztelésnek a fiktív önéletrajzok küldése. 2006-ban négy város
munkaerőpiacán titkárnői, üzletkötői, eladói, telemarketinges, felszolgálói vagy asszisztensi állást ajánló apróhirdetésekre küldtünk fiktív önéletrajzokat, amelyek egy részéhez fényképet is csatoltunk. Minden hirdetésre azonos
számban érkezett tőlünk férfi vagy nő, roma vagy nem roma nevű, illetve kisebb fogyatékkal élő önéletrajz (Otlakán,
2007).
Az önéletrajzos tesztelési dizájn legfőbb előnye a másik két tesztelési típushoz képest, hogy elméletileg tetszőlegesen növelhető az elemszám, és magas fokú lehet a standardizálás, melynek következtében mind a mérés megbízhatósága és általánosíthatósága is javul.
Ami a hátrányokat illeti: a mérés érvényessége feltehetően gyengébb a telefonos tesztelési módszernél, mivel
a tesztelendő védett tulajdonságának megjelenítésének kérdése hasonlóan problematikus. A megjelenítése eszköze
ugyanis mindössze a név és a fénykép. Ebből következően nem lehetünk abban biztosak, hogy az önéletrajz olvasója
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sikeresen azonosította a védett tulajdonságot (ugyanis nem tudhatjuk, hogy színesben vagy fekete-fehérben nyomtatja-e ki az önéletrajzot, és felismeri-e a szerintünk romaságot jelző nevet).
Jó példa az írásos tesztelés előnyeire és hátrányaira egy életkorral kapcsolatos diszkriminációtesztelés. Az USA
munkaerőgondjai megoldásának egyik módja az idősebbek (akik egyre többen vannak, egyre tovább élnek és egyre
egészségesebbek) munkára fogása. Na de kap-e állást egy idős nő, ha akar? – teszi fel a kérdést Lahey (2005).7
A szerző 35 és 62 éves8 nők9 állásszerzési esélyeit hasonlítja össze Bostonban és St. Petersburgben (Florida). A statisztikai diszkrimináció hatását úgy vizsgálja, hogy az életrajzba olyan egyéni jellemzőket illeszt, amivel a jelentkező
kitűnik a csoportátlagból. Ilyenek voltak például a számítógépes tanfolyam elvégzése, az újdonság iránti elkötelezettség, a sportolás, a hobbi, az önkéntes munka.10
Az állásajánlatokat Lahey a két város legnagyobb napilapjainak vasárnapi álláshirdetéseiből válogatta ki. Ehhez
az adatbankhoz a helyi vállalati telefonkönyvből véletlenszerűen kiválasztott cégeket rendelt hozzá, amelyeknek
szintén szétküldött önéletrajzokat, noha nem volt igényük munkaerőre, hiszen nem hirdettek. A hirdető és a nem
hirdető cégek keverésére azért volt szüksége, hogy a hirdetésre alapozott keresés torzítását kiszűrje, nagyobb legyen
a kapott eredmény általánosíthatósága. A kiválasztott állások betanított jellegű és női állások voltak (adminisztrátor,
pénztáros, otthoni ápoló), amelyek betöltéséhez legfeljebb egy év betanulás és begyakorlás elegendő.
A fiktív önéletrajzokat a www.americasjobbank.com honlapról letöltött önéletrajzelemekből keverték ki számítógéppel. Bostonban 4500, Floridában 4000 életrajzot küldtek szét. A válaszokat üzenetrögzítőre vették (www.
mynycoffice.com), illetve ideiglenes e-mail címen „érkeztették”. A legalább kétszer jelentkezett munkaadókat vis�szahívták azzal, hogy a munkakereső már másutt talált munkát. A szétküldött önéletrajzok 8 és 10 százalékára jött
„pozitív” megkeresés.11 Interjúra a jelentkezők 4 és 5 százalékát hívták be.
Az önéletrajzok 10 éves munkatörténetet tartalmaztak, ami az önéletrajz-adatbank elemzése szerint szokásosnak
tűnt. Ezekhez keverték hozzá a következő önéletrajzi tartozékokat:
●● egy-egy kisvárosi iskola nevét, amelyeket senki nem ismerhetett, de léteztek az adott korosztály iskolás időszakában;12

7

A munkaerő-piaci statisztikák szerint ugyanis az 55–74 évesek átlagos állástalálási ideje 12 hét volt, 3,6 héttel hosszabb, mint
a 19–39 éveseké, illetve míg a 40–54 évesek 19%-a, addig az idősebbek 39%-a nem talál munkát az amerikai munkaerőpiacon. Ám
ennek nemcsak diszkrimináció lehet az oka, hanem szerepet játszik benne a magasabb rezervációs bér, továbbá hogy az idősek
olyan szakmai, foglalkozási szegmensben koncentrálódnak, amelyeknek csak múltjuk van.
8
A szerző 35 évnél fiatalabb korcsoportot azért nem akart bevonni az elemzésbe, mert esetükben az önéletrajzokba beírni
tervezett 10 éves munkaerő-piaci történet nem életszerű. A 62 évesnél idősebbeket pedig azért nem akart vizsgálni, mert ebben
a korban az egészségi állapot gyorsan kezd romlani.
9
Azért a nőket, s nem a férfiakat vizsgálták, mert utóbbiak inaktivitása a munkaadó számára mást jelenthet (a család iránti elkötelezettség hiányát, esetleg börtönt vagy munkaerő-piaci alkalmazkodó-képtelenséget).
10
Ezeket a sztereotípiát megbontó önéletrajzi elemeket az öregséggel szembeni előítéletet vizsgáló kérdőíves vizsgálat eredményei alapján választották ki.
11
„Hívjon vissza!”, illetve valamilyen érdeklődést sejtető kiegészítő kérdés.
12
Hogy a munkavállalók ne gondoljanak semmit a jelentkezők „iskolai értékéről”.
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●● hogy nem kell egészségbiztosítást fizetni a cégnek a jelentkező számára (tehát egészséges, de legalábbis öngondoskodó);
●● keresztnevet, amelyet az adott születési évek leggyakoribb neveiből választották (Mary és Linda);
●● családnevet (a két leggyakoribb amerikai családnevet: Smith és Jones);
●● fiktív lakcímet, amelyet a népszámlás adatai alapján középosztálybeli körzetekből válogattak ki, ahol azonban
nagy a jövedelem és demográfiai változók szóródása.
Az önéletrajzokat faxon küldték el, s egy címre csak kettőt küldtek,13 hogy ne gyanakodjon a munkaadó. Az
1. táblázat szerint az adatok a fiatalok kismértékű előnyét mutatják az álláshoz jutás terén.
1. táblázat: Az álláskereséshez küldött önéletrajzok eredménye a fiatal és idős
csoportokban* a vizsgálat színhelye szerint (kontrollálás** után)
Pozitív visszajelzés
(%)
Idős

Interjúra hívás
(%)

Hány hirdetés kell egy
pozitív visszajelzéshez?

Fiatal

Idős

Fiatal

Idős

Hány hirdetés kell egy
interjúra híváshoz?

Fiatal

Idős

Fiatal

Boston

8

9

4

5

13

11

27

19

Florida

9

10

4

6

11

10

24

17

** Fiatal csoport: 35–45 évesek, idősek: 50, 55 és 62 évesek.
** A kontrollálás során felhasznált változók: 10 év alatt hány évet nem dolgozott és ennek négyzete, lyukak az életrajzban, végzettség, számítógépes tanfolyam, önkéntesség, sportolás, van biztosítása, változásra fogékony, kitüntetés, az önéletrajz írott formája (tudatos elgépelések és
nyelvtani hibák), foglalkozás.

A sokváltozós modellben a kor szignifikánsan csökkenti a visszahívás esélyét. A statisztikai diszkriminációt kontrolláló speciális változók nem működnek, vagyis a munkaadók nem fogékonyak az idősek kiválóságára, dúl az idősekkel
szembeni sztereotípiákon alapuló statisztikai diszkrimináció ereje. Szignifikáns hatása egyedül az önkéntes munkának van, ami jobban növeli az idős nők munkaszerzésének esélyét, mint a fiatalokét.

Kombinált tesztelés
Tipikus kombinált diszkriminációtesztelés, amikor a telefonos vagy írásos tesztelési fázist személyes találkozó követi;
ez előfordulhat álláskeresés vagy lakáskeresés során, de akár különböző szolgáltatások igénybevételekor is. A kombinált típusra az első, sőt az egyik legjelentősebb példa a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour
Organisation, ILO) 1996-ban kezdett kutatássorozata (ILO, 2000).
Az ILO által végzett kutatássorozat öt európai ország munkaerő-piaci diszkriminációjának mértékét vizsgálta:
1996-ban Belgiumban, Németországban, Hollandiában és Spanyolországban, majd 2000-ben Olaszországban is elvégezték a kutatást (Allasino et al., 2004). A kutatás során képzettséget nem vagy alig igénylő (betanított) állásokat
13

Azt, hogy melyiket küldik a kettő közül, először pénzfeldobással döntötték el.
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teszteltek állásközvetítőkön, utcai és újsághirdetésen keresztül. A munkahelyszerzés három szakaszát – az állásajánló
elérése, interjúra hívás, ajánlat – több lépcsőben tesztelték személyesen és telefonon keresztül. A tesztelt állások az
ipar és a szolgáltatások területéről kerültek ki: kőműves, ács, pincér, könnyűipari betanított munkás és eladó. A vizsgált kisebbségi csoport az új és a legfeljebb másodgenerációs marokkói migránsok voltak (kivéve Németországot,
ahol török). A kutatás legfontosabb jellemzőit a Függelék F1. táblázatában gyűjtöttük össze.
A második példában az önéletrajzot és a személyes interjút kombinálta a kutató (Petit, 2003). Az elemzés során azt
vizsgálták, hogy a kor, a családi állapot (házasság és gyerekszám) és az iskolázottság szempontjából azonos jelentkezők állásszerzésének esélye a bankszektorban hogyan függ a tesztelő nemétől. Az alkalmazott technika két lépésből
állt. Előbb a kiválasztott apróhirdetésekre két azonos (csak nem szerint eltérő) önéletrajzot küldtek. Ebben a lépésben
azt vizsgálták, hogy az interjúig eljutás esélye azonos-e. A második lépés az interjú maga, amikor a kérdés az volt,
hogy az állás megszerzésének esélye egyenlő-e.
Három eltérő életkorú és családi állapotú párost teszteltek:
●● 25 éves gyermektelen egyedülálló férfi és nő, akiknek valószínűleg lesz gyereke (fiatal egyedülálló);
●● 37 éves gyermektelen egyedülálló férfi és nő, akiknek valószínűleg nem lesz gyereke (középkorú egyedülálló);
●● 37 éves háromgyerekes családos férfi és nő, akiknek van, de már nem valószínű, hogy lesz gyereke (középkorú
családos).
A vizsgált állásokat négy típusba sorolták: (1) alacsony vagy (2) magas iskolai végzettséget igényeltek, (3) marketing és (4) adminisztratív jellegű munkák. A végzettség és munkajelleg szerinti 4 csoportba osztották szét a három
demográfiai szempontból eltérő férfit és nőt. Tehát összesen huszonnégy munkaerő-piaci és társadalmi státusú önéletrajzot készítettek.14
Az önéletrajzokat a francia bankszektor naponta újított és központilag üzemeltetett hirdetési adatbankjából kiválasztott címekre küldték szét. Az elemzési egységek a párizsi vagy Párizs környéki bankfiókok voltak.15 Az önéletrajzokat a megjelenés utáni héten és különböző postacímről egyszerre küldték el. Összesen 157 önéletrajzot küldtek el
59 bankhoz tartozó 75 munkaadóhoz.
A teljes körű visszautasítás (vagyis mindegy, hogy férfi vagy nő az illető, egyikük sem kell) aránya általában magas,
de a fiatalabbak körében mind a négy állástípus esetében kisebb, mint a középkorúak esetében, s a legnagyobb, ha
a középkorúnak még gyereke is van (2. táblázat).

14

Az önéletrajzok jellemzői a következők voltak: fénykép nélküli, hosszabb pénzügyi gyakorlat és munkanélküli-periódus nincs
említve, azonos státus, hobbi, átlagos francia nevek, telefon, e-mail, hasonló párizsi lakóhely (ami a társadalmi státust és az utazási
időt homogenizálta).
15
Mivel ezek önálló munkaerő-politikát folytató munkaerő-piaci egységek.
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2. táblázat: A sikertelen tesztek (egyik jelentkezőt sem keresték meg) aránya a 12 teszthelyzetben (%)
Marketing jellegű munka
alacsony

magas

Adminisztratív jellegű munka
alacsony

magas

iskolai végzettség az elvárás
N

40

25 éves, gyerektelen
37 éves gyerektelen
37 éves 3 gyerekkel

58

24

35

60

30

54

60

83

84

58

63

90

76

79

71

A marketinges állásokra a legkevesebb elutasítást a fiatal marketingesek kapták. Ez az a csoport, amelyik leginkább kell a bankoknak: előttük az élet, ambiciózusak (keresni akarnak), dinamikusak, egészségesek, jó imázst adnak
a cégnek, tudnak fogyasztani, tehát eladni is. Mindez sokkal kevésbé érdekes az adminisztratív állásoknál, ahol nem
találkoznak a vevővel a dolgozók, ezért ott a különbség a korcsoportok és a családtípusok között kisebb.
Ami a nemek közötti diszkrimináció mértékét illeti, a fiatal nők előnyösebb helyzetben vannak, mint a férfiak mindkét alacsony végzettséget igénylő állás esetében. Ennek ellentéte a magas végzettségű állások köre (3. táblázat).
3. táblázat: A férfiak és a nők megkeresési (visszajelzési) arányának különbsége* a 12 teszthelyzetben (%)
Marketing jellegű munka
alacsony

magas

Adminisztratív jellegű munka
alacsony

magas

iskolai végzettség az elvárás
25 éves, gyerektelen

–7,5

6,9

–8,4

20,0

37 éves gyerektelen

2,5

–0,3

12,7

0,1

37 éves 3 gyerekkel

–5,0

1,6

4,2

3,0

* A férfi-nő megkeresés közötti eltérés aránya, amikor legalább egy megkeresés volt A statisztikailag szignifikáns
eltérések dőlt betűsek.

Ez a diszkrimináció nem ízlés alapú, hanem statisztikai diszkrimináció, hiszen eltérő mértékű és irányú a különböző
végzettség esetében. A fiatal nők férfiakhoz képesti kisebb esélyű alkalmazását feltehetően a várható szülés miatti
várható veszteség miatt teszik a munkaadók. Ez különösen igaz a magas iskolai végzettség esetében. Az idősebb korcsoportokban kevésbé van jelen nemi diszkrimináció (mint korábban láttuk, idős férfiak és nők egyaránt nem kellenek életkoruk miatt). Míg a gyerektelen nők a férfiakkal szemben előnyben vannak az alacsony végzettséget igénylő
marketinges munkában, a férfiak előnye ezzel szemben az alacsony presztízsű adminisztratív állásokban hat.
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A diszkriminációtesztelés általános és speciális problémái
A diszkriminációtesztelés három alaptípusának bemutatása után a módszer általános és speciális problémáit, valamint az azok megoldására tett kísérleteket vesszük sorra. Általános problémának tekintjük azokat a nehézségeket,
amelyek függetlenek egy adott diszkriminációtesztelés technikájától, olyan probléma létére utalnak, amely a diszkriminációtesztelés kontrollált kísérlet jellegéből fakad. Speciális problémának azokat a „kisebb” fajsúlyú nehézségeket
tekintjük, amelyek az egyes diszkriminációtesztelési megoldások során merülnek fel.

Általános problémák
Itt a következő általános problémákat taglaljuk: Mire kell tekintettel lenni a kísérlet kontrollálása során? Mi legyen
a diszkrimináció mérőszáma? Mire kell figyelni a különböző diszkriminációtesztelések összehasonlító elemzése során?
Melyek a diszkriminációtesztelés eredményeinek általánosíthatósági korlátai? Milyen lehetőségei és korlátai vannak a
diszkriminációtesztelés alapján elméleti következtetések levonásának? Van-e értelme a munkavállaló, a munkatársak,
illetve a fogyasztók diszkriminációjáról beszélni?

A kontroll mértéke: lehet-e és szabad-e a kísérleti szituáció „minden” elemét kontrollálni?
A probléma exponálására a regressziós elemzésből érdemes kiindulni. A regressziós modellen alapuló diszkriminációelemzés eredménye annál jobb, minél több olyan tényezőt vonunk be a modellbe kontrollként, amelyek az elmélet szerint hathatnak a diszkrimináció tárgyára. Például az etnikai alapú munkaerő-piaci bérdiszkrimináció esetében
ilyenek az iskolázottság, a családi állapot, a foglalkozási szerkezetet, amelyek kiszűrése utáni „maradék” bérkülönbségért tehető felelőssé a diszkrimináció.
A kontroll mértéke szempontjából a regressziós elemzéssel két probléma lehet: ha túl kevés, vagy ha túl sok a kont
roll. Mivel a diszkrimináció a meg nem magyarázott hatásokat tartalmazó variancia részeként jelenik meg, s így nem
választható el a többi nem mért tényező, no meg a lehetséges minta- és adatfelvételi hibák hatásaitól, ezért arra kell
törekedni, hogy minél nagyobb legyen a kontroll mértéke. Márpedig „mindent” nem lehet kontrollálni.
Ha mégis egy „mindent” megmagyarázó, tehát a diszkriminációt eltüntető kontrollváltozóra bukkannánk, akkor
ezzel is lesz bőven gond, mert nem nagyon lesz hihető egy ilyen eredmény. Egy kutatás során találtak egy olyan
tényezőt, amelyik szinte teljesen eltünteti a fehér-fekete férfiak közötti béreltérést, tehát diszkriminációmentességet
okozott – ez a katonai alkalmasság teszt (Darity-Mason, 1998). Egy 1987-es felvételben a fekete férfiak 48 pontot,
a fehérek 73 pontot értek el ezen a teszten, s ez a különbség megmagyarázta az addig etnikai diszkriminációnak
tulajdonított maradék variancia zömét. Természetesen felmerült a kérdés: mit mér ez az index? Az iskolai oktatás minőségét? Az iskolai ambíció erejét? Az intelligencia szintjét? Akármi legyen is a válasz a kérdésre, a tényező jó közelítő
változója annak, ahogy a munkaadók a munkaerő-piaci alkalmazási és bérezési döntéseikben figyelembe veszik az
afroamerikaiak rosszabb kognitív képességeit. Ezt persze nagyon eltérő módon lehet magyarázni: a „feketék” alacsonyabb rendűek (ha valaki rasszista), a gyerekkortól (esetleg generációkon keresztül) kumulálódó hátrányok következménye (ha valaki nem rasszista), de a modell végeredménye a munkaerő-piaci diszkrimináció hiánya.
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A diszkriminációtesztelés esetében az alul- vagy túlkontrolláltság problémája hasonló az előbb látottakhoz. Törekedhetünk arra, hogy a szituáció „minden” elemét kontrolláljuk, ám ez egyfelől nem fog sikerülni, másfelől ha sikerül,
akkor annyira eltávolodunk a valóságban előforduló helyzettől, hogy a módszer többé már nem kontrollált, hanem
laboratóriumi kísérlet lenne. Ebből következik, hogy a diszkriminációtesztelés kontrollálásának helyes megoldása az,
ha a törekszünk a kísérlet szempontjából minden lényeges momentum kontrolljára. Ha nincs mód a kontrollálásra,
a hatást részben véletlen elrendezéssel semlegesíthetjük. De ha semmit nem teszünk ellene, akkor is fontos pontosan
dokumentálni, hogy melyek (az általunk felismert) kontrollálatlan szituációs elemek, hogy ily módon hatásuk várható
irányát legalább becsülni tudjuk.
A szituáció kontrollálása más módon is torzítja az eredményt. Így például a személyes tesztelés alapvető gondja, hogy a tesztelők tulajdonságainak túlzott homogenizálása a szituációt életszerűtlenné teszi, továbbá a tesztelő
tréningezése motivációs torzítást okozhat. A túl jól sikerült tréningezés hatására a kisebbségi tesztelő tudatos vagy
tudattalan diszkriminációt kiváltó magatartásának bekövetkezése különösen valószínű, hiszen éppen a tréningezés
során „érzékenyítik” a tesztelőket a diszkrimináció társadalmi veszélyeire. Ennek következtében a tesztelés esetleg
a valóságosnál nagyobbnak fogja láttatni a diszkrimináció szintjét. A korábban bemutatott pszeudotesztelés során
(Moreno et al., 2004) az alaposan homogenizált, fizetett és betanított tesztelők alkalmazásából a következő problémák adódnak:
●● a tesztelő a valóságos álláskeresőnél kevesebb erőfeszítést tesz az állás megszerzéséért, s így kevésbé frusztrálódik, mert kisebb mértékben fél a kudarctól;
●● a tesztelés céljának ismerete megváltoztatja a tesztelő viselkedését, tudatosan vagy öntudatlanul törekedhet
a kutató (vélt) céljának megvalósítására – vagy éppen ennek akadályozására.
Az ilyen torzítás elkerülésének módja lehet, hogy profi színészeket alkalmaznak a teszteléshez (Daniel, 1968, 1970),
hiszen feltételezhető, hogy egy színész pontosan képes megjeleníteni a diszkrimináltat, s közben érzéketlen marad
a diszkrimináltságra. Különösen hasznos lehet ez a többfázisú személyes tesztelés interjúzás szakaszában, ami hosszú
és előre nem látható elemeket magában foglaló szerepjáték-intenzív helyzet (Henry és Ginzberg, 1985).
Ezzel szemben az Urban Institute kutatói a maximális fizikai hasonlóságot (kor, magasság, súly) próbálták biztosítani. Ez a munkaerő-piaci emberitőke-változók esetében helyes is, de az etnikai diszkrimináció vizsgálata során nem
szabad a tesztelőknek hasonlóaknak lenni. Éppen ellenkezőleg, a különböző etnikumú tesztelőnek a saját etnikum
tipikus jellemzőit kell megjeleníteniük. Azonos magasságú, súlyú és szőrzetű angol, bengáli és afroamerikai tesztelőket összepárosítani nem lenne életszerű (Mincy, 1993).
A telefonos, de különösen az írásos tesztelés előnye, hogy kiszűri a személyes megjelenés kontrollálhatatlan aspektusait, továbbá olcsóbb volta miatt nagyobb elemszámmal lehet dolgozni. Hátránya, hogy az alkalmazás folyamatának csak a legelső elemét – az interjúig való eljutás esélyét – lehet ily módon vizsgálni. Az írásbeli tesztelés előnye
továbbá, hogy a kísérleti elrendezés rugalmassága igen nagy, mert a fiktív önéletrajzok segítségével sokféle speciális
életpálya, képzettség és tesztelői tulajdonság hatásának elemzését teszi lehetővé. A kontrollálhatóság szempontjából ugyanakkor a látható tulajdonságokkal szembeni diszkriminációt vizsgáló telefonos és az írásos tesztelésnek
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megoldhatatlan problémája, hogy a személyes megjelenés egyértelműségét ezekben az esetekben jobb, rosszabb
közelítő megoldásokkal lehet csak pótolni.
Erre találta ki egy kutató (Adam, 1981), hogy az önéletrajz hobbirovatában olyan szabadidős tevékenységeket ír
be, amelyeket feltehetően csak afroamerikaiak végeznek, például: az adott személy afroamerikai politikai és kulturális
egyesületekben aktív. Hasonló közelítő megoldások: a tipikus név, szegregált világban a jellemző lakóhely hozzáadása az önéletrajzhoz. Persze mindez csak akkor szükséges, ha az adott kultúrában (illetve annak az adott munkaerővagy lakáspiacon) megjelenő rétegeiben) nem életszerű az életrajzban az etnikum nyílt deklarálása.

Mi legyen a diszkrimináció mérőszáma?
Meglepő módon a diszkriminációtesztelés végeredménye, ami általában nem több mint egy százalékszám, gyakran
problémák forrása. Ezt nem tudjuk másnak tekinteni, mint a diszkrimináció fogalmi bizonytalansága és politikai-érzelmi telítettsége együttes hatásának.
A tesztelés eredményeinek értelmezése során a fő kérdés: hogyan kell kezelni a sikertelen eseteket, vagyis amikor
egyik tesztelő sem kapott visszajelzést? Ez a diszkrimináció hiányának vagy érvénytelen esetnek tekintendő-e? Ha az
előbbinek, akkor a nettó diszkriminációt az összes eset arányában kell kifejezni. Ha elvetjük ezt a feltételezést, akkor
csak a sikeres eseteket (ahol legalább az egyik tesztelő kapott visszajelzést) kell a viszonyítási alapnak tekinteni.
Riach és Rich (2002), továbbá az első diszkriminációtesztelést végző angol kutatók (pl. Daniel, 1970) az utóbbi
állásponton vannak, egyszerűen azon az alapon, hogy ha mindenkit visszautasítanak, akkor nem történt értékelhető
munkaerő-piaci (vagy lakáspiaci) tranzakció. Az Urban Institute kutatásaiban ezzel szemben az előbbi gyakorlatot
alkalmazták, mondván, hogy ilyen esetekben érvényesül az egyenlőség, hiszen egyformán utasítottak vissza minden
jelentkezőt (pl. Lahey, 2005).
A kétféle eredmény persze nagy különbségeket takar, hiszen – mint az a Függelék táblázataiban olvasható – gyakran sok a sikertelen teszt. Mi úgy véljük, hogy a konzervatív (tehát az általános visszautasítás esetében az eset kizárása
az elemzésből) eljárás a helyes. Egyfelől mert ilyen esetekben esetleg adatfelvételi hibát (a hirdetés nem volt valódi),
technikai okot (már elkelt a lakás, betöltötték a munkahelyet) minősítenénk diszkriminációmentes helyzetként. Másfelől osztjuk Riach és Rich (2002) nézetét, akik meggyőző példája szerint: ha nő a munkanélküliség, akkor feltehetően
nő a mindenkit visszautasító munkaadók aránya, következésképpen az első számítási mód alkalmazása esetében
csökken a diszkrimináció értéke (hiszen nő az összes esetet tartalmazó osztandó elemszáma).
A diszkriminációtesztelés mérőszámának megválasztása során a másik kérdés az: ha egy többlépcsős tesztelés
első lépésében kimutatható a diszkrimináció (pl. csak az egyik tesztelőt hívják be interjúra), akkor ez elégséges-e
a diszkrimináció tényének megállapításához? Mert mi van, teszi fel a kérdést Heckman (1998), ha a másikat az interjú
után nem veszik fel? Az ilyen esetet ő nem tekinti diszkriminációnak, mivel a tesztelés célja az állásszerzés, ami ebben
az esetben mindkét fél számára meghiúsult. De ez ellentmond az egyenlő bánásmód azon elvének, hogy minden
fázisban azonos elbánásban kell részesülnie minden jelentkezőnek, márpedig ez már az első fázisban meghiúsult,
tehát szerintünk az ilyen esetben volt diszkrimináció. Ezt az álláspontot támogatja annak belátása is, hogy az interjú
lehetőségének megtagadása a diszkrimináltak álláskereséstől való megcsömörlésével járhat, tehát hosszú távon akár
az ilyen munkaadói viselkedés szelekciót generálhat, amit többen munkavállalói diszkriminációnak is neveznek. Noha
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később még érvelünk az ellen, hogy az ilyen önszelekciót diszkriminációnak tekintsük, tény, hogy ez az eljárás16 nem
fér össze a diszkrimináció szociológiai jellemzőivel.
Harmadsorban kérdés, hogy miképpen kell kezelni a többség és a kisebbség diszkriminálásának esetét. A szokásos
megoldás (ezt követik a Függelék táblázatainak adatai): a kisebbségiek diszkriminációs eseteiből kivonjuk a többségiek diszkriminációs eseteit. Az eljárás használhatóságának indoka, hogy a többségiek diszkriminációja véletlenszerűen
következett be, tehát ugyanennyi kisebbségi visszautasítás is tekinthető véletlennek, s ezért a számítás során korrigálandó. Szerintünk ez az eljárás – amely egyébként a diszkrimináció mértékét ugyancsak csökkenti – sem védhető,
mert mi van akkor, ha ezek az esetek valójában nem véletlenek, hanem
●● a pozitív diszkrimináció megnyilvánulásai; vagy/és
●● a kisebbségi munkaadók kivételezése a saját etnikumukba tartozókkal?
Nem is szólva az ebből következő feltételezésről: ha elfogadjuk is véletlennek a többség diszkriminációját, milyen
alapon mondanánk, hogy a többséggel és a kisebbséggel szembeni véletlen esélye azonos.
Egy másik eljárás során összeadják a kétirányú diszkriminációt. Ebben az esetben az a gond, hogy az ily módon
kapott „teljes megkülönböztetési hányados” csak óvatos megfontolás után értelmezhető, mert nem tudni, mit jelent
az aggregálás. Mint azt Riach és Rich (2002) is jelzi: a nemek esetében gyakran a kétféle diszkrimináció értéke magas
(lásd Függelék: F2. táblázat). Ebben az esetben az aggregálás nem a nemi diszkrimináció teljes mértékét mutatja, hanem a munkaerőpiac nemspecifikus szegmentálságát, amit legalábbis kétséges összegezni.
Kérdés, hogy miért is nem merül fel a szerintünk legtisztább megoldás: a többségiekkel szembeni diszkrimináció
kihagyása a számításból. Ebben az esetben a diszkrimináció mérőszáma csak a kisebbséggel szembeni diszkrimináció
arányát mutatná a sikeres esetekhez17 képest.
 Mennyire összevethetők a különböző tesztelések eredményei?
Láttuk, hogy a nemek közötti munkaerő-piaci diszkrimináció mértékét mutató táblázatban (Függelék: F2. táblázat)
sok negatív értéket találunk, mi több, olyan megoszlásokat, ahol a kisebbség és a többség diszkrimináltsága közel
azonos. Ez azt jelenti, hogy a mai modern gazdaságokban nemenként eltérő preferenciájú foglalkozási rész-munkaerőpiacok léteznek egymás mellett. Ha ugyanazon foglalkozások nem szerinti munkahelyszerzési esélyeit vizsgáljuk
több országban, és eltéréseket tapasztalunk, akkor nem mondhatjuk ki egyszerűen, hogy ez az adott országok munkavállalóinak eltérő diszkriminációs hajlamából következik, hiszen a nemek aránya, aktivitási kézsége és lehetősége
(bölcsődék és óvodák elérhetősége), a vizsgált foglalkozások munkaerő-kereslete, munkaidő-szerkezete stb. is magyarázhatja a különbségeket.

16

Riach és Rich (2002) egyenesen mérési trükknek nevezi ezt az eljárást, ami csökkenti a diszkrimináció mértékének számítása
során az osztandó értékét. Mivel az érvénytelen esetek beszámítása az osztó értékét növeli meg, a két döntés egyidejű alkalmazása szinte eltünteti a diszkriminációt..
17
Vagy ennek a többséggel szembeni diszkriminálást mutató esetekkel csökkentett előfordulását.
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Az előbbi példa azonban még egy egyszerű helyzet ahhoz képest, amivel a kevés összehasonlító diszkriminációtesztelésre alapozó kutatóknak szembe kell nézniük. Például a korábban már bemutatott ILO-kutatás esetében
– noha, mint láttuk, gondosan próbálták homogenizálással hasonlóvá tenni a munkaerőpiac általuk vizsgált tranz
akcióinak mindkét résztvevőjét, illetve tartózkodtak eredményeik aggregálásától18 – a különféle etnikumokkal szembeni diszkrimináció összehasonlító elemzése komoly kételyeket vet fel.
Tovább nehezíti az összehasonlító elemzést, hogy a vizsgált lakáspiaci vagy munkaerő-piaci tranzakció egy folyamat egy vagy több elemére koncentrál csupán. Ezek előtt (vagy után) is megvalósulhat azonban a diszkrimináció,
aminek hiányában a vizsgált részfolyamat diszkriminációs mérőszáma nem hasonlítható megbízhatóan össze. Láttuk
például, hogy az idősebbeket a banki munkaerőpiacon eleve nem hívják vissza (Petit, 2003). Következésképpen, ha
csak a sikeres esetek alapján mérjük a diszkriminációt, akkor az előszűrt idősebbek helyzete jobbnak fog tűnni, mint
akkor, ha az alkalmazási folyamat mindkét részét elemeztük volna.
Még nagyobb a gond, ha védett tulajdonsággal szembeni diszkriminációt akarunk az összehasonlítás szándékával
vizsgálni.19 Míg ugyanis a nem és a kor jól definiált tulajdonságok, addig az etnikum már nem az, a fogyatékosság
pedig végképp nem mérhető nominális vagy intervallumskálán, hiszen ennek milyensége és mértéke alig megragadható. Márpedig, mint a Függelék F3. táblázatban látható, az ilyen tárgyú diszkriminációs tesztek esetében vakság,
kerekesszék és epilepszia szerepelt adminisztrátori, titkárnői munka esetében, ami nem tesz semmilyen értelmes ös�szehasonlítást lehetővé.
Mint a Függelék F1. táblázatából kiolvasható, a magyar etnikum csupán egyszer szerepel a diszkriminációtesztelés
alanyaként, mégpedig a legelső angol lakáspiaci tesztelésnél, mert ekkor még érdekes lehetett a nagy tömegű 1956os magyar kisebbség. A később sorra kerülő angliai diszkriminációtesztelések során a magyarokat nem vizsgálták,
ezzel szemben megjelentek a görögök, az ázsiaiak és ezen belül a nyugat-indiaiak. Ennek az alanyváltásnak nyilvánvalóan az volt az oka, hogy a kutatók feltételezése szerint más etnikumok nagyobb eséllyel válhattak a diszkrimináció
potenciális áldozataivá. A diszkriminációtesztelés mint alkalmazott kutatás szempontjából ez a váltás természetesen
jogos, de az eredmények összehasonlítósága szempontjából kérdés, hogy lehet-e bármilyen állítást tenni a diszkri
mináció angliai változásáról, ha minden alkalommal más a kutatás alanya? S ha ugyanaz a kisebbség az alany, de létszáma, aránya a többi kisebbséghez képest változik, más lesz a beilleszkedésének mértéke, a feléjük irányuló idegenellenesség ereje, akkor milyen feltétellel lehet a diszkrimináció változásáról beszélni, vagyis a különböző időpontban
végzett diszkriminációtesztelés eredményeit összehasonlítani?
Végül, de nem utolsósorban Darity és Mason (1998) a bérregresszió eredményeinek időbeli összehasonlítása kapcsán felvetik, hogy éppen azok a társadalmi normák, amelyek a nőket a „családhoz rendelik”, és abban realizálódnak,
hogy kevesebb iskolát végeznek, nincs gyakorlatuk, rövidebb időt dolgoznak stb., vagyis a munka-erőpiaci előéletük
természetesen nem jelenik meg ezekben a modellekben. Ráadásul a társadalmi normák kultúránként eltérhetnek, és
időben változhatnak. Ebből következik, hogy ezek a tényezők más-más (illetve változó) szerepet játszanak a diszkri18

Nem próbálták a kapott eredményeket az egész országra, a teljes munkaerőpiacra, minden migráns csoportra általánosítani.
 Értelemszerűen ezek a megállapítások nemcsak a nemzetközi, hanem egy adott időpontban különböző munkaerőpiac szegmensek, illetve egy adott ország eltérő időpontjában végzett kutatások eredményeinek összehasonlítására is érvényesek.
19
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mináció genezisében. Például – mint azt korábban írtuk – a nemek szerinti foglalkozásspecifikusság miatt a munkaerőpiacon belül nem minősíthető számos helyzet diszkriminációként. Ez az oka annak is, hogy a diszkriminációmérés
– kimondatlan, de az egyenlő esélyekből levezethető20 – kiindulási pontja, hogy a védett tulajdonsággal rendelkező
kisebbség és a többség aránya egy adott foglalkozásban össztársadalmi arányuknak megfelelő legyen (a nemek esetében kb. fele-fele), ami egyáltalán nem biztos, hogy értelmes megközelítés.
Még kérdésesebb például, hogy egy paraszti vagy erősen kasztosodott társadalomban, ahol az állások apáról fiúra
szállnak, illetve (gyakran etnikailag is elkülönülő) csoporton belül maradnak, értelmes-e egyáltalán diszkriminációról
beszélni. És ha ezt mégis mérjük,21 akkor mit jelentenek az így kapott adatok.
 Mire lehet reprezentatív egy „tökéletes” tesztelés eredménye, s mik az általánosíthatóság korlátai?
A teljesség igénye nélkül, csak felsorolásszerűen az eddigi diszkriminációtesztelések eredményeinek általánosíthatóságát a következő tényezők korlátozzák:
(1) Mint a Függelék F1–F3. táblázatai mutatják, a munkaerő-piaci tesztelések zöme a képzettséget nem vagy alig
igénylő, a belső munkaerőpiacon alig megjelenő, a kereslet és kínálat ingadozása miatt könnyen létrehozható
vagy megszüntetendő állásokban előforduló diszkriminációját kutatja. A tipikus foglalkozások: adminisztrátor,
bolti eladó, takarító vagy a különböző szakmunkások, s csak ritka a képzettebb, mint például a pénzügyes vagy
a programozó. Ez empirikusan és elméletileg is igazolható, amennyiben
 a magasabb képzettséget igénylő állások esetében feltehetően (és a rendelkezésre álló empirikus adatok szerint is) sokkal nagyobb a személyes és specializált fejvadászcsatornákon elosztódó munkahelyek aránya, mint
a „tömegállások” esetében;
 ha feltételezzük, hogy a diszkrimináció a rosszabb munkaerő-piaci helyzetű csoportokat sújtja leginkább, akkor
az ilyen állások körében kell a diszkriminációt kutatni, hiszen ettől remélhetjük, hogy a valóságban bekövetkező diszkriminációs esetek legnagyobb részét befogja merítésünk.
Ennek a kutatási stratégiának viszont az a következménye, hogy nem tudjuk, mi a helyzet az eltérő képzettségű
munkaerő-piaci szegmensekben, s emiatt mégoly pontos teszteléseink alapján is hamisan általánosíthatunk.22
(2) Az általánosíthatóság korlátja lehet az is, ha olyan dimenziókra nem reprezentatív a vizsgálat, amelyekről feltételezhető, hogy közvetve befolyásolják a diszkrimináció esélyét. Ilyenek lehetnek a területi eltérések (helyi szubkultúrák, a védett tulajdonságok eltérő aránya és összetétele), a vállalatnagyság és a tulajdonos kiléte (eltérő lehet
20

A Függelékben szereplő táblázatok disszimilaritási mérőszáma is ebből indul ki!
Mondjuk, mert az adott ország csatlakozott az EU-hoz, tehát mérni kell, mert jelentést kell írni évente.
22
Már nem az általánosítás problémája, de abból levezethető politikai és elméleti kérdés, hogy ez a kutatói gyakorlat eltereli
a figyelmet a multinacionális, a nagyvállalati, az elit munkaerőpiac esetleges diszkriminációs gyakorlatáról [ami pedig Darity és
Mason (1998) példái alapján igazolhatóan létezik], illetve hogy milyen elméleti hibához vezet az, ha a munkaerőpiac „alsó” szegmenseiről megismert mechanizmusok, empirikus összefüggések alapján fejlődik a diszkriminációtesztelés mérési arzenálja és
a hipotézisei alapjául szolgáló elméleti tudástár.
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a jogi szabályozás, de még inkább a diszkriminációellenes szabályozás kikényszeríthetősége), a munkaszervezet
(szalagmunka, részidős munka, szezonalitás, a szerződések „rugalmassága”, avagy az informalitás mértéke).
Ebből következik, hogy a munkaerő-piaci etnikai alapú diszkriminációtesztelés eredményeit bemutató táblázatok (lásd Függelék: F1. táblázat) alapján levont következtetés, mely szerint a diszkrimináció mértéke a világ más
részein általában magasabb, mint az USA-ban (Riach és Rich, 2002), tény, de az összehasonlíthatóság nehézsége
miatt az okok elemzése legalábbis nehézkes. Magyarázat lehet az USA-beli szigorú diszkriminációellenes szabályozás a hatvanas évek óta, de lehet összetételhatás is, amennyiben az USA nagyvárosaiban más foglalkozások és
munkaerő-piaci szerkezet van (nagyság, tulajdon, etnikai összetétel), mint az európai helyszíneken.
(3) Egy kutatás kimutatta, hogy gépkocsiszervizekben végzett tesztelésnél a nőkkel szemben erős volt a diszkrimináció, de ennek értéke majd további kétszeresére nőtt, amikor nem véletlenszerűen kiválasztott egységeket, hanem felvételt hirdető vállalkozásokat kutattak (Nunes és Seligman, 2000). Ez azt jelenti, hogy a reprezentativitásra
törekvés a diszkriminációkutatás esetében torzító hatású lehet. Ennek oka, hogy a reprezentativitásra törekvés
miatt számos olyan munkaadót is megfigyelünk, amelyiknél nincs, nem is volt és nem is lesz munkásfelvétel (pl.
családi vállalkozások), ahol a diszkriminációt strukturális tényezők lehetetlenné teszik (olyan elit környéken lévő
vállalkozás, ahová nem is mer jelentkezni az adott védett tulajdonsággal rendelkező munkavállaló). Ugyanakkor
a reprezentatív munkavállalói mintába eltérő keresleti-kínálati helyzetű, életciklusú (éppen induló, fejlesztésorientált, túlélő, pusztuló) cégek egyaránt bekerülnek, márpedig ezek nemcsak abban különböznek, hogy vesznek-e
éppen fel munkást, hanem abban is, hogy milyen keresési gyakorlatot folytatnak, s ez a reprezentativitásra való
törekvést nagyon is indokolja.
(4) Az írásos munkaerő-piaci diszkriminációtesztelés alkalmazói tisztában vannak azzal, hogy elemzésük a soklépcsős
munkaerő-piaci folyamatnak csak az első elemét képes mérni (pl. Bertrand és Mullainathan, 2003). Kérdés, hogy
akkor egy ilyen tesztelési eljárásnak az eredményei mennyire általánosíthatóak a teljes folyamatra. Annál is inkább,
mivel az alkalmazási folyamat eme legelső lépéséről (a visszahívás csak első eleme az alkalmazás felé haladó információszerzési és alkufolyamatnak) csak nagyon bizonytalan az elemzők tudása (kevéssé ismerik a cég jellemzőit és
a visszahívás finomabb részleteit). Petit (2003) ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy azoknak a munkaadóknak, akiknek értékes a munkaidejük, az interjú előtti szűrés fontos módja ezen erőforrással való takarékosságnak,
következésképpen az önéletrajz alapján való előszűrés jó közelítő változója kell, hogy legyen a munkaerő-piaci
diszkrimináció teljes folyamatának.
Az önéletrajzra alapozó diszkriminációteszteléses technika alkalmazhatóságának korlátja az is, hogy az álláshirdetésre jelentkezés csak az egyik, s biztosan nem a leggyakrabban használt módja az álláskeresésnek. Ugyanakkor
az álláshirdetések rendszeressége a bizonyítéka annak, hogy a munkaerőpiac egyes szegmenseiben ez az állásszerzési mód mind a munkaadónak, mind a munkavállalónak intézményes eszköze, hiszen ha nem így lenne, akkor
mára megszűntek volna az újságok (és az internet) álláshirdetési rovatai.
Mint korábban írtuk, az önéletrajz alkalmazása során a kutatók gyakran a nevet használják az etnikum azonosítására. Ha azt feltételezzük, hogy a személyes megjelenés erősebb és biztosabb azonosítási módja az etnikumnak,
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mint a név, akkor azt is állíthatjuk, hogy a név mint gyengébb és bizonytalanabb etnikumazonosító használata
miatt alá fogjuk becsülni a diszkrimináció mértékét.
 Milyen elméleti következményei vannak a diszkriminációtesztelésnek?
Mivel célunk nem általában a diszkrimináció elméleti magyarázatainak kritikai elemzése, hanem a tesztelési módszer
eredményei alapján az elméleti következtetések vizsgálata, ezért a közgazdasági modellek ismertetésére összpontosítunk, mert ezek tűnnek a legérzékenyebbnek a tesztelés módszertani megoldásaira.
Az ízlés alapú diszkriminációs modell alapján a piac öntisztulása révén el kellene tűnnie a diszkriminációnak.
A tesztelések bizonyították, hogy ez nem következik be, sőt az a jelentős csökkenés, ami az USA-ban tapasztalható
– bár utalnak olyan jelekre, miszerint a hetvenes évek óta ismét nőtt a diszkrimináció (Darity és Mason, 1998) – más
okokra (pl. a törvénykezés szigorodására, a munkaadók változó ízlésre) is visszavezethető. A statisztikai diszkrimináció
hívei a diszkriminációt „öröknek”,23 a munkaerőpiac természetes elemének tekintik. Következésképpen az ő kérdésük
nem az, hogy van-e még diszkrimináció, hanem az, hogy milyen tényezők hatásának kiszűrése hogyan befolyásolja
a diszkrimináció mértékét.
A statisztikai diszkrimináció sztereotip világlátás és előítéletes csoportjellemzők jelzésként való racionális alkalmazása a munkaadó részéről, hogy a munkavállalóról rendelkezésre álló elégtelen információt annak várható teljesítményéről ezekkel helyettesítse. De – teszik fel a kérdést Darity és Mason (1998), feltéve, hogy a védett tulajdonságú
emberek nem olyanok, mint amilyennek ez a nézet láttatja őket – miért nem tökéletesedik a munkaadó tudása az
idők folyamán? Miért nincs tanulási folyamat? Ha a vélt csoporteltérések hamisak, akkor a diszkriminációnak csökkennie kellene; ha igazak, akkor olyan információszerzési megoldásoknak kellene létrejönniük, amelyekkel a munkaadók
a diszkriminatív viselkedés jogi tiltásából fakadó hátrányokat kivédik, hiszen a büntetés költség a munkaadónak.
A diszkrimináció másik magyarázata az önbeteljesítő prófécia modellje, amely a piacot megelőző és a piaci diszkriminatív mechanizmusokat egyesíti. A munkaadó szerint A. csoport teljesítménye jobb, mint B. csoporté. Ezért arra
törekszik, hogy mindig A.-t alkalmazza. Ezt B. érzékeli, és ezért „reményvesztetté” válik emberitőke-felhalmozásában
(nem veszi komolyan az iskolát, nem jelentkezik munkára, nem igyekszik azt megtartani). Tehát B. csoport viselkedése
előbb-utóbb igazolja a vele szembeni diszkriminációt: lényegében a „munkavállaló öndiszkriminál”, hiszen alapot ad
a kezdetben (esetleg?) hamis megítélésre.
Egy másik jó modell a nem versenyző csoportok elmélete: ha egy munkavállaló vagy munkaadó csoport monopolpozíciót szerez a munkaerőpiac egy szegmensében, akkor a többi csoport vele nem tud versenyezni többé. Ez a
modell persze feltételezi, hogy a munkavállalók vagy a munkaadók a monopólium érdekében képesek kooperálni,
sőt csoportszolidaritást fenntartani. Ebben a megközelítésben – a piaci mechanizmusok mellett – a társadalmi kontroll és a hatalom intézményei is fontos szerephez jutnak. A diszkrimináció nem vagy nemcsak racionális mérlegelés
eredménye, hanem annak a társadalomnak a „természetes” mechanizmusa, amelybe beágyazottan a piac intézménye működik. Ebből következik, hogy a piacnak csak akkor kell diszkrimináló mechanizmusokat életbe léptetni, ha azt
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piacon kívüli (azokat megelőző) mechanizmusok nem látják el elég hatékonyan. Ebből következik például, hogy ha
a kiszorított csoport emberi tőkére tesz szert, s ezzel versenyképessé válik, akkor a piaci diszkrimináció is felerősödik.
Darity és Mason (1998) amerikai és brazil példákat idéznek arra, hogy amíg az afroamerikai férfiak nem voltak versenyhelyzetben, addig nem is irányult ellenük diszkrimináció a munkaerőpiacon, de amint megtanultak írni és olvasni, és
elkezdtek érdeklődni a jobb munkák iránt, megjelent a munkaerő-piaci diszkrimináció is.
Végül létezik a marxista modell, amelyben a faji és nemi diszkrimináció e csoportok munkaerő-piaci értékét hivatott csökkenteni, hogy őket olcsó bérű munkásként lehessen a profit növelése érdekében használni.
A lakáspiaci diszkriminációtesztelések eredményeinek értelmezése során olyan elméleti megoldások is léteznek,
amelyek a diszkrimináció mechanizmusa alapján tesznek kísérletet a folyamatok megértésére. Megkülönböztetnek
„esélykizáró” és „esélycsökkentő” diszkriminációt. Az előbbi az információ megtagadását, az utóbbi a kevés, a hamis,
a félrevezető informálást jelenti (nem mutatnak meg minden lakást; csak drága vagy szegregált helyen lévő lakásokat
mutatnak meg egy adott etnikumúnak – ezt hívják „terelésnek” –; rosszabb feltételeket emlegetnek).
 Van-e értelme a munkatársi és fogyasztói diszkriminációnak (s ha igen, mire korlátozódik),
illetve diszkrimináció-e a munkavállaló „öncenzúrája”?
Moreno és szerzőtársai (Moreno et al., 2004) a diszkrimináció három forrását különböztetik meg: munkaadói, munkavállalói és fogyasztói diszkriminációt. A munkavállalói diszkrimináció nem más, mint az, hogy a munkavállaló nem
jelentkezik olyan állásra, amelyről úgy véli, hogy oda úgysem vennék fel. Másutt is megfogalmazódik az a gondolat,
hogy a diszkriminatív helyzet létrejöttének részben oka lehet a rosszabb helyzetben lévők (etnikai kisebbségek, nők)
öncenzúrázó magatartása. Kérdés, hogy e jelenség felfogható-e „munkavállalói diszkriminációnak”? Hajlunk arra,
hogy nem, mert ez a fogalom azt feltételezné, hogy a védett tulajdonság önsorsrontó magatartást valószínűsít, ami
ugyan egyedi devianciaként elképzelhető, de csoportos viselkedési módként nem. Szerintünk ez a magatartás a munkaadó diszkriminációjának generációkon túlnyúló és szubkultúrává alakuló magatartási formának egy eleme.
Ez a magyarázat a szegénységkultúra gondolatköréhez kapcsolódik, ahol az a kérdés, hogy a szegénységre jellemző viselkedési módok önálló kultúrát jelentenek-e. Álláspontunk, hogy az így kialakuló normarendszer nem alkot
önálló kultúrát, de mivel hosszú távon hat (és a reménytelenség miatt ennek a helyzetnek a fennmaradását is valószínűsíti), az adott helyzetben olyan racionális viselkedési módok követésére szocializál, amelyek összefüggő rendszere
átmeneti szubkultúra létrejöttét segíti elő. Ilyen helyzetben vannak azok a kisebbségek is, akik a munkaerőpiacon
generációkon keresztül azt tapasztalják, azt tanulják – s egymás számára is mint egyfajta illő viselkedésnek tartják –,
hogy nincs helyük bizonyos foglalkozásokban, kevesebb bér jár nekik stb. Ahogy a Tally’s Corner esetében a csalódások elkerülése, a megaláztatás megelőzése indokolja a szegénységkultúra megerősödését, úgy itt a munkaerő-piaci
helyzet kilátástalanságának belátása indokolja, hogy bizonyos foglalkozásokra ne jelentkezzenek a kisebbségek, illetve kevesebb bért kérjenek ugyanazért a munkáért.
Ez a modell jól illeszkedik azokhoz az elméleti modellekhez, amelyek a munkaerőpiacon kívüli hatások erejével
hozzák összefüggésbe a munkaerő-piaci diszkrimináció jelenségét. Lahey (2005) a munkavállaló és a fogyasztó ízlés
alapú diszkriminációját oly módon fogja fel, hogy a munkavállaló a hozzá hasonlókat szereti maga körül látni, az
utóbbiak a „maguk fajtájától” szeretik a szolgáltatást megkapni. Az adott esetben a kor a diszkriminációtesztelés tár3.3. A KÍSÉRLET – Sik Endre és Simonovits B ori: Adalékok a diszkriminációtesztelés kutatási problémáinak megismeréséhez
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gya, tehát a szerző azt feltételezi, hogy a munkaadók szerint a munkavállalók keresési stratégiáját befolyásolja a már
a cégnél dolgozók kora (az idősek szívesen dolgoznak idősek között), illetve ha a fogyasztók idősek, akkor preferálják
az idős munkavállalókat. Kérdés persze, hogy empirikusan igazak-e ezek a feltételezések, illetve elméletileg jogos-e a
preferenciák egydimenziós tételezése. Az is kérdés, hogy miért venné figyelembe a munkaadó az aktuális és leendő
dolgozói preferenciáit (talán a munkahelyi jó közérzet biztosítása érdekében). Az a szakirodalomban jobban ki van
fejtve, hogy a fogyasztók érdekeire való hivatkozás hogyan ölt testet az értékesítés növelésében érdekelt tulajdonos
„származékos” diszkriminatív viselkedésében. Vagyis „énnekem nincs bajom a cigányokkal, de a vásárlóim nem tűrik
őket”. Ez természetesen csak olyan foglalkozások esetében jöhet egyáltalán szóba, 24 ahol a fogyasztó és a szolgáltató
személyesen áll kapcsolatban egymással (s a bérdiszkriminációra még ekkor sem).

Speciális problémák és megoldások
Csupán ízelítőképpen felsorolunk néhány problémát és a megoldásukra tett kísérletet, amelyek a diszkriminációtesztelés három alaptípusának sajátosságaiból fakadnak.
A személyes, telefonos vagy nem személyes munkaerő-piaci diszkriminációtesztelések egyaránt gyakran álláshirdetésekből készített mintákon alapulnak. Ennek a technikának kimondatlan feltételezése, hogy az álláshirdetések
alkalmasak a munkaadók és a betöltendő munkahelyek legfontosabb vonásainak megjelenítésére. Csakhogy az álláshirdetések sosem tartalmazzák az állás összes, az álláskereső szempontjából fontos részletét. Következésképpen
a tesztelő előkészítése (homogenizálása, betanítása) sem lehet hibamentes, a tesztelésben kontrollálatlanok maradhatnak a munkaadó számára fontos jellemzők. Mi több, megfelelő előtanulmány híján az álláshirdetések alapján
diszkriminációt tesztelő kutató azt sem tudhatja, hogy
●● melyek azok a hirdetési rejtett üzenetek, amelyek igazi tartalma az azokat rendszeresen olvasók (és persze a hirdető és a szerkesztő) számára nyilvánvaló, de a beavatatlanok számára nem érthető;
●● melyek azok az alkalmazás során fontos döntési elemek, amelyek nem jelennek meg az álláshirdetésben, mert
azokról csak az interjúban (vagyis a hirdetési fázison sikeresen túljutottak esetében) esik szó.
Szintén a tesztelés típusától független problémaforrás lehet a tesztelő túlkvalifikáltságának fel nem ismerése.
A tesztelés olcsóbbá tétele végett és szervezési okokból gyakran egyetemista tesztelőket alkalmaznak, így elsikkadhat annak felismerése, hogy a túlképzettség számos elemét kontrollálatlanul viszik be a tesztelésbe. Így például
a munkaerő-piaci tesztelés során, ahol ráadásul tipikusan pálykezdő állásokat tesztelnek, egy tapasztalt munkaadó
számára – még ha ő maga sem tudja megmondani miért – gyanússá teheti a tesztelőt a nem hétköznapi szavak használata, az eltérő hangsúlyozás, az egyetemista szleng, a testbeszéd lazasága stb.
A név alkalmazása az írásos és telefonos tesztelés során számos bizonytalanság forrása. Bertrand és Mullainathan
(2003) elemzése jó példa annak a problémának a megvilágítására, hogy a „fekete” név alapján a munkaadó nem
feltétlenül a bőrszínt, hanem az azzal erősen összefüggő szegénységet diszkriminálja. Azt találták ugyanis, hogy
24
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a teszteléshez kiválasztott domináns afroamerikai nevek viselői – az anyák iskolai végzettségén keresztül mérve –
az afroamerikai populáción belül az átlagnál alacsonyabb státusúak voltak.
A keresztnév alkalmazásának egy másik hibaforrása, hogy a nevek közismertsége is lehet torzító hatású. Bertrand
és Mullainathan (2003) ismerte fel,, hogy az átlagos munkaadó számára vonzó lehet, ha a munkavállaló (különösen,
ha kisebbségi”) nem visel különleges nevet, és „bünteti” az „úri”, „értelmiségi”, „aktivista” nevet. De az is lehet, hogy a
különleges név éppen a ritkasága miatt tűnik ki a jelentkezők szürke tömegéből. A kutatás során egyébként nem volt
összefüggés a keresztnevek gyakorisága és a visszahívás esélye között.
Míg az etnikai diszkrimináció esetében több példa is van arra, hogy egy etnikumon belül a bőr színe alapján altípusokat különböztettek meg, csak egy olyan kutatást ismerünk, ahol a nemek közötti „átmeneti” állapotokat kutatták.
Weichselbaumer (2000) fényképes önéletrajzok segítségével25 megkülönböztetett férfias és nőies női altípusokat.
Mint a Függelék F2. táblázatában látható, a kutató – be nem igazolódott – feltételezése az volt, hogy a férfi szakmákban a nőies nők elleni diszkrimináció nagyobb lesz, mint a férfias nőkkel szembeni.
A személyes tesztelés esetében a kísérlet megtervezésekor fontos következményekkel járó döntést hozunk akkor,
amikor a kísérleti és a kontroll személy részvételi sorrendjét határozzuk meg. Alapvető kérdés ugyanis, hogy az összes
tesztesetben a kísérleti személyt küldjük előre, és őt követi a kontrollszemély, vagy felváltott sorrendben érkeznek. Az
utóbbi esetben ugyanis egyfajta szimmetrikus elrendezésről van szó, amely lehetőséget teremt a pozitív diszkrimináció értelmezésére is. Ennek a döntésnek a következménye természetesen teljesen eltérő a „kizárólag egy személy
számára hozzáférhető tesztegységek” (pl. egy meghirdetett munkahely) tesztelésekor, mint a „gyakorlatilag korlátlan hozzáférésű tesztegységek” (pl. kávézóba való bejutás) tesztelésekor. Ha ugyanis az első típus esetében a szimmetrikus elrendezés mellett döntünk, és az elsőként tesztelő kontrollszemély megkapja az állást, már nincs értelme
a kísérleti személyt beküldeni, és így kárba vész az eset. Éppen ezért a jogi gyakorlatban mindig és a társadalomtudományi célú tesztelési gyakorlatban is többnyire az aszimmetrikus elrendezést alkalmazzák, ezzel kizárva a pozitív
diszkrimináció értelmezésének lehetőségét. Azokban a teszthelyzetekben azonban, amikor „gyakorlatilag korlátlan
hozzáférésű tesztegységeket” tesztelünk, érdemes elgondolkodni a szimmetrikus elrendezés alkalmazásán is.
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Függelék: A diszkriminációtesztelés legfontosabb példái26
F1. táblázat: Az ILO etnikai munkaerő-piaci diszkriminációteszteléseinek eredményei

A tesztelés
helye

Etnikum

Sikertelen
teszta

Sikeres
tesztb (1)

Nincs
diszkrimi
nációc (2)

N

N

N

Diszkrimi
náció a
ksebbséggel
szembend (3)

Diszkrimináció a
többséggel
szembene
(4)

N

N

N

%

247
19

48
6

199
13

5,5***
21,0**

33

0

33

18,9***

Nettó diszkrimináció
(3) – (4), illetve
[(3) – (4)]/(1) × 100

Belgium – Smeeters és Nayer (1998)
Telefon –
behívás interjúra;
személyes –
állásajánlat

Brüsszel,
Flandria,
Wallonia

Marokkói
férfiak

Telefon –
behívás interjúra

Berlin,
Ruhr-vidék

Török
férfiak

243
37

394
62

99
37

Németország – Goldberg et al. (1996)
158

175

142

folytatódik

26

Forrás: Riach és Rich (2002) alapján. A táblázatokon belüli irodalmi hivatkozásokat lásd a szerzőpáros eredeti tanulmá
nyában.
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A tesztelés
helye

Etnikum

Sikertelen
teszta

Sikeres
tesztb (1)

Nincs
diszkrimi
nációc (2)

N

N

N

Diszkrimi
náció a
ksebbséggel
szembend (3)

Diszkrimináció a
többséggel
szembene
(4)

N

N

N

%

Nettó diszkrimináció
(3) – (4), illetve
[(3) – (4)]/(1) × 100

Hollandia – Bovenkerk et al. (1995)
Telefon –
behívás interjúra;
személyes –
állásajánlat
Telefon –
behívás interjúra
Telefon –
behívás interjúra;
írásos – interjúajánlat

Amsterdam,
Rotterdam,
Utrecht

Telefon –
behívás interjúra;
írásos – interjúajánlat

Marokkói
férfiak

151
12

126
8

62
0

60
8

4
0

56
8

44,4***
100,0***

Marokkói
nők

29

77

33

38

6

32

41,6***

Surinami
férfiak

47
133

81
157

32
79

45
53

4
25

41
28

50,6***
17,8***

Surinami
nők

32
38

83
78

41
52

39
18

3
8

36
10

43,4***
12,8*

141
14

15
11

126
11

47,0***
42,3**

154
72

12
10

132
62

25***
29***

Spanyolország – De Prada et al. (1996)
Telefon –
behívás interjúra;
személyes –
állásajánlat

Barcelona,
Madrid,
Malaga

Marokkói
férfiak

261
25

268
26

112
9

Olaszország – Allasino et al. (2004)
Telefon –
behívás interjúra;
személyes –
állásajánlat

Torino,
Róma,
Nápoly

Marokkói
férfiak

100
150

533
217

367
135

Megjegyzés: A kétlépcsős tesztelések dőlt betűsek.
a
Egyik tesztelőt sem keresték meg; b legalább egyik tesztelőt megkeresték; c mindkét tesztelő kapott ajánlatot; d csak a többségi tesztelő kapott
ajánlatot; e csak a többségi tesztelő kapott ajánlatot.
Szignifikáns: * p = 0,05 szinten; ** p = 0,01 szinten; *** p = 0,001 szinten.
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F2. táblázat: Etnikai munkaerő-piaci diszkriminációtesztelések eredményei

A tesztelés
helye

Etnikum

Sikertelen
teszta

Sikeres
tesztb (1)

Nincs
diszkrimi
nációc (2)

N

N

N

Diszkrimi
Diszkrimi
náció a
Nettó diszkrimináció
náció a
kisebbséggel
(3) – (4), illetve
többséggel
szembend
[(3) – (4)]/(1) × 100
e
szemben (4)
(3)
N

N

N

%

Anglia – Brown és Gay (1985, 1984/85)
Személyes, telefon
Írásos

Birmingham,
ázsiai,
London,
nyugat-indiai
Manchester

32

68

48

18

2

16

24,0***

199

267

144

102

21

81

30,0***

30

3

27

0

27

90,0***

magyar

30

17

13

0

13

45,5***

ázsiai,
nyugat-indiai

15

4

11

0

11

73,3***

Daniel (1968)
ázsiai,
nyugat-indiai

Személyes
Személyes

Országos

Személyes,
munkaközvetítők

10

Esmail és Everington (1993, 1997)
Írásos

1992,
országos

ázsiai

11

12

6

6

0

6

50,0**

Írásos

1997,
országos

ázsiai

21

29

15

11

3

8

27,6*

1977/78,
országos

ázsiai
nyugat-indiai
ausztrál
francia
afrikai

41
38
37
37
35

122
132
206
187
143

118
108
34
53
97

1
4
5
5
7

117
104
29
48
90

48,6***
42,3***
12,0***
19,6***
36,4***

49
49

6
5

43
44

42,0***
43,1***

14
4
1
4

1
1
0
1

13
3
1
3

50,0***
11,0
4,0
11,0

Firth, 1981

Írásos

241
244
245
245
247

Hubbuck és Carter (1980)
Írásos

1977/79,
Nottingham

ázsiai
nyugat-indiai

58
58

103
103

48
49

Jowell és Prescott-Clarke (1970)
Írásos

1969,
Birmingham,
Leicester,
London

ázsiai
nyugat-indiai
ausztrál
ciprusi

6
5
5
6

26
27
27
26

11
22
26
21

folytatódik
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A tesztelés
helye

Etnikum

Diszkrimi
Diszkrimi
náció a
Nettó diszkrimináció
náció a
kisebbséggel
(3) – (4), illetve
többséggel
szembend
[(3)
– (4)]/(1) × 100
szembene (4)
(3)

Sikertelen
teszta

Sikeres
tesztb (1)

Nincs
diszkrimi
nációc (2)

N

N

N

N

N

N

%

McIntosh és Smith (1974)
Személyes, telefon

Birmingham

Személyes, telefon
Írásos

London

Írásos

ázsiai,
nyugat-indiai

56

146

93

53

3

50

34,3***

görög

25

3271

29

3

0

3

9,0

ázsiai,
nyugat-indiai

n. a.

234

136

84

14

70

32,6***

olasz

n. a.

71

52

13

6

7

10,0

USA – Bendick et al. (1994)
Személyes –
behívás interjúra

Washington

Személyes –
állásajánlat

afroamerikai

8

141

125

10

6

4

2,8

afroamerikai

101

24

5

18

1

17

70,8***

137

46

0

46

25,1***

Bendick et al. (1991)
Személyes –
behívás interjúra

Washington

spanyol

99

183
Cross et al. (1990)

Személyes –
behívás interjúra
Személyes –
állásajánlat

spanyol

103

257

158

77

22

55

21,4***

spanyol

39

101

62

25

14

11

10,9*

San Diego

Turner et al. (1991)
Személyes –
behívás interjúra
Személyes –
állásajánlat

Chicago,
Washington

211

265

215

35

15

20

7,6**

129

89

62

18

9

9

10,1***

25

8

17

37,8***

49
25

9
10

43
15

27,4***
8,8**

afroamerikai

Nunes and Seligman (1999)
Személyes –
állásajánlat

San Francisco afroamerikai

0

45

12

Ausztrália – Riach és Rich (1991)
1986–88,
Melbourne

Írásos

vietnami
görög

362
292

157
170

96
135

folytatódik
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A tesztelés
helye

Etnikum

Sikertelen
teszta

Sikeres
tesztb (1)

Nincs
diszkrimi
nációc (2)

N

N

N

Diszkrimi
Diszkrimi
náció a
Nettó diszkrimináció
náció a
kisebbséggel
(3) – (4), illetve
többséggel
szembend
[(3)
– (4)]/(1) × 100
szembene (4)
(3)
N

N

N

%

27

9

18

39,1***

195

17

178

66,7***

Kanada – Henry és Ginzberg (1985))
Személyesállásajánlat

1984

nyugatindiai

155

46

10

Franciaország – Bovenkerk et al. (1979)
Írásos

1976/77

415

267

55

Egyik tesztelőt sem keresték meg; b legalább egyik tesztelőt megkeresték; c mindkét tesztelő kapott ajánlatot; d csak a többségi tesztelő kapott
ajánlatot; e csak a többségi tesztelő kapott ajánlatot.
Szignifikáns: * p = 0,05 szinten; ** p = 0,01 szinten; *** p = 0,001 szinten.
a

F3. táblázat: Nemi munkaerő-piaci diszkriminációtesztelések eredményei
A tesztelés
éve és
helye

Foglalkozás

Sikertelen
teszta

Sikeres
tesztb (1)

Nincs
diszkrimi
nációc (2)

Diszkrimi
náció a
kisebbséggel
szembend (3)

Diszkrimináció a
többséggel
szembene
(4)

Nettó
diszkrimináció
(3) – (4), illetve
[(3) – (4)]/(1) × 100

Ausztrália – Riach és Rich (1987)

Írásos

Melbourne

szoftverelemző

59

93

70

17

6

11

11,8*

operátor

50

49

35

8

6

2

4,1

programozó

44

71

53

7

11

–4

–5,6

kertész

86

62

42

15

5

10

16,1*

adminisztrátor

56

38

26

5

7

–2

–5,2

könyvelő

103

108

80

18

10

8

7,4

pénzügyes

86

86

57

14

15

–1

–1,2
folytatódik
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A tesztelés
éve és
helye

Foglalkozás

Sikertelen
teszta

Nincs
diszkrimi
nációc (2)

Sikeres
tesztb (1)

Diszkrimi
náció a
kisebbséggel
szembend (3)

Diszkrimináció a
többséggel
szembene
(4)

Nettó
diszkrimináció
(3) – (4), illetve
[(3) – (4)]/(1) × 100

Ausztria – Weichselbaumer (2000)
könyvelő
• férfi – férfias nő

69

80

38

21

21

21

0

• férfi – nőies nő

37

112

63

22

27

–5

–4,5

• férfias nő – nőies nő

73

76

47

12

17

–5

–6,6

• férfi – férfias nő

8

80

67

5

8

–3

–3,8*

• férfi – nőies nő

7

81

62

10

9

1

1,2**

• férfias nő – nőies nő

9

79

67

8

4

4

5,1

• férfi – férfias nő

24

93

66

19

8

11

11,8

• férfi – nőies nő

26

91

62

23

6

17

18,7

• férfias nő – nőies nő

35

82

60

14

8

6

7,3

59

64

18

7

39

–32

–50,0**

programozó

1998/89
Bécs

Írásos

telefonszerelő

titkár(nő)
• férfi – férfias nő
• férfi – nőies nő

61

62

17

8

37

–29

–46,8**

• férfias nő – nőies nő

55

60

43

14

11

3

0,1

USA – Levinson (1975)
1974
Atlanta

Telefon

férfi foglalkozások

51

95

54

41

0

41

43,2***

női foglalkozások

35

74

26

0

48

-48

64,9***

Neumark et al. (1996)
pincér
Személyes –
behívás interjúra

Személyes
–állásajánlat

• drága étterem

6

17

3

11

3

8

47,0**

6

2

4

26,7

• közepes étterem
1994
• olcsó étterem
Philadelphia
• drága étterem

6

15

7

11

10

2

2

6

–4

–40,0

11

12

1

10

1

9

75,0***

• közepes étterem

9

12

4

6

2

4

35,3

• olcsó étterem

13

8

2

0

6

–6

–75,0**
folytatódik
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A tesztelés
éve és
helye

Foglalkozás

Sikertelen
teszta

Nincs
diszkrimi
nációc (2)

Sikeres
tesztb (1)

Diszkrimi
náció a
kisebbséggel
szembend (3)

Diszkrimináció a
többséggel
szembene
(4)

Nettó
diszkrimináció
(3) – (4), illetve
[(3) – (4)]/(1) × 100

Nunes és Seligman (2000)
Személyes –
2000
behívás interjúra
San
Személyes –
Francisco
állásajánlat

0

40

13

19

8

11

27,5**

0

20

5

12

3

9

45,,0**

Autójavító

Megjegyzés: A negatív érték a férfival szembeni diszkrimináció jele.
a
Egyik tesztelőt sem keresték meg; b legalább egyik tesztelőt megkeresték; c mindkét tesztelő kapott ajánlatot; d csak a többségi tesztelő kapott
ajánlatot; e csak a többségi tesztelő kapott ajánlatot.
Szignifikáns: * p = 0,05 szinten; ** p = 0,01 szinten; *** p = 0,001 szinten.

F4. táblázat: Idősekkel és fogyatékosakkal szembeni munkaerő-piaci diszkriminációtesztelések eredményei
A tesztelés
éve és
helye

Védett
tulajdonság

Sikertelen
teszta

Sikeres
tesztb (1)

Diszkrimináció a kisebbséggel
szembend
(3)

Diszkrimináció a
többséggel
szembene
(4)

70

32

0

32

31,4***

52

38

3

35

37,6***

51

37

6

31

33,0***

64

27

37

24,0***

Nincs
diszkrimi
nációc (2)

Nettó
diszkrimináció
(3) – (4), illetve
[(3) – (4)]/(1) × 100

USA – Bendick et al. (1999)
Személyes,
telefonos

1995/96,
Washington

Idősek

38

Írásos

1986, London

Fogyatékos

n.a.

102
Anglia – Fry (1986)
93
Graham et al. (1992)

írásos

1990, London

Fogyatékos

103

94

Hollandia – Gras et al. (1996)
1995,
Amszterdam,
Rotterdam,
Utrecht

Írásos

Fogyatékos

116

154

63

Egyik tesztelőt sem keresték meg; b legalább egyik tesztelőt megkeresték; c mindkét tesztelő kapott ajánlatot; d csak a többségi tesztelő kapott
ajánlatot; e csak a többségi tesztelő kapott ajánlatot.
Szignifikáns: * p = 0,05 szinten; ** p = 0,01 szinten; *** p = 0,001 szinten.
a
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F5. táblázat: Etnikai(nemi) diszkriminációtesztelések eredményei a ház- (lakás-) vásárlás és lakásbérlés esetében
Esetszám

Etnikum

Nettó
diszkrimináció*
(%)

228

nyugat-indiai

60,1

1973

137

ázsiai,
nyugat-indiai

12,4

Országos (Wienk et al., 1979)

1977

3,264

afroamerikai

16,7

Országos (Yinger, 1998)

1989

1,081

afroamerikai

30,0

Országos (Yinger, 1998)

1989

1,076

spanyol

23,0

Az adatfelvétel
éve

Az adatfelvétel helyszínea

Ház- (lakás-) vásárlás
Anglia
Birmingham, Greater London, Leeds, Leicester, Slough (Daniel, 1968)
Birmingham, London (McIntosh és Smith, 1974)

1966

USA

Boston, MA

1981

118

afroamerikai

13,1

1981/82

100

afroamerikai

24,0

Birmingham, Greater London, Leeds, Leicester, Slough (Daniel, 1968)

1966

228

nyugat-indiai

60,1

Birmingham, London (McIntosh és Smith, 1974)

1973

41

ázsiai,
nyugat-indiai

26,8

1976

135

afroamerikai

31,9

Országos (Wienk et al., 1979)

1977

3,264

afroamerikai

16,3

Országos (Yinger, 1998)

1989

801

afroamerikai

28,0

Országos (Yinger, 1998)

1989

787

spanyol

23,0

Boston, MA

1981

156

afroamerikai

24,0

Sunnyvale, CA

1981

23

afroamerikai

61,0

Redwood City, CA

1982

35

afroamerikai

69,0

Grand Rapids, MI
Lakásbérlés
Anglia

Franciaország
Párizs (Bovenkerk et al., 1979)
USA

Paolo Alto, CA

1983

20

afroamerikai

70,0

Hayward, OH

1984/45

25

afroamerikai

20,0

1985

29

afroamerikai

14,0

1985/86

15

afroamerikai

20,0

1986

280

afroamerikai

48,0

Cleveland Heights, OH
Wooster, OH
Washington, DC

folytatódik
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Az adatfelvétel helyszíne

a

Washington, DC

Az adatfelvétel
éve

Esetszám

Etnikum

Nettó
diszkrimináció*
(%)

1988

295

afroamerikai

28,0

Cannichael/Citrus Heights

1982

18

spanyol

22,0

Redwood City, CA

1985

32

spanyol

47,0

1985/9

25

spanyol

4,0+

Hayward, CA
Ha külön jelzés nincs: Galster, 1990a.
Szignifikáns: * p = 0,05 szinten; + nem szignifikáns.
a
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Váradi Luca

Előtanulmány a roma családnevek
diszkriminációteszteléshez való kiválasztásához
Mivel a diszkriminációs tesztelésnek több válfaja van, amelyek során a tesztelő nem személyesen végzi a munkáját,
szükség van olyan megoldások kidolgozására, amelyek lehetővé teszik a védett tulajdonságok ilyen helyzetekben
is működőképes technikáit. Ez természetesen csak olyan védett tulajdonságok esetében okoz nehézséget, amikor
az adott tulajdonság telefonon keresztüli vagy írásbeli közlését társadalmi norma korlátozza. Így azt, hogy a munkát
kereső férfi vagy nő, telefonon a hangmagasság jó eséllyel azonosíthatóvá teszi, írott önéletrajzban pedig nem okoz
gondot a megfelelő rovatban ezt az információt megadni. Ezzel szemben például lakáskereső hirdetésbe beírni, hogy
az illető meleg, illetve a telefonos érdeklődés során ezt spontán bejelenteni nem életszerű, s így ez a tesztelési kísérlet
érvényességét rontja.
Nincs általános (minden kultúrában alkalmazható) és örök érvényű (egy adott kultúrában változatlan) listája azoknak a védett tulajdonságoknak, amelyeket nem lehet életszerűen vállalni a nem személyes tesztelés során. Ebből
egyfelől az következik, hogy a diszrkiminációtesztelés nem személyes kivitelezéséhez az ilyen védett tulajdonságokat
megbízhatóan jelezni képes indikátorok kidolgozására van szükség. Másfelől az alkalmazás megbízhatóságának növelése érdekében nélkülözhetetlen az ilyen indikátorok kultúra- és rétegspecifikus előtesztelése.
A mai Magyarországon feltételezésem szerint nem életszerű, hogy a roma személy felhívja a figyelmet a származására. Mivel mind a feltételezett munkaadó, a lakás kiadója és az eladó, mind a feltételezett átlagos munkavállaló,
lakáskereső és -vásárló esetében feltehető, hogy tudja (sőt a többiekről is ugyanezt feltételezi, így ebbéli hiedelmei
folytonosan meg is erősítettnek), hogy a munkavállaló, lakásbérlő, -vásárló roma származása hátrányt jelent(het)
a mai magyar viszonyok között, ezért nem tekintjük életszerűnek, hogy ezt a jellemzőjét bárki magától nyilvánosságra hozza.
A személyes tesztelésnél ez nem okoz gondot, hiszen ott „csak” azt kell a tesztelők kiválogatásával biztosítani,
hogy a tesztelőt minden tesztszemély nagy valószínűséggel ránézés alapján romaként azonosítsa. A telefonos és az
írásbeli tesztelésnél azonban az alkati bélyegeket más jellemzőkkel kell helyettesíteni. Az egyik – szerintünk legéletszerűbben alkalmazható – lehetőség a roma származást nagy eséllyel jelző név használata.
Szóba jöhetne még a lakóhely, ha olyan erős lenne az etnikai szegregáció, hogy egy adott település, környék vagy
utcanév biztos jele lenne a roma származásnak, ám – noha a szegregáció jelen van a mai társadalomban – ennek
mértéke és közismertsége nem olyan, hogy a tesztelés során megbízható jellemzőként lehetne alkalmazni. A fenti
korlátok ellenére az írásos tesztelés során a lakóhely és a származás spontán említését kiegészítő információ formájában alkalmazzuk a név származást jelző hatásának megerősítésére.
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A név származásra utaló jelzésként való alkalmazása természetesen nem a mi találmányunk. Az USA-ban alkalmazták korábban ezt a megoldást telefonos és írásos tesztelés során (pl. Massey és Lundy, 2001).1
Bertrand és Mullainathan (2003) kutatásuk során kifejlesztett írásos technikája2 elkerüli a személyes diszkriminációtesztelés módszerét. Kutatásuk alapja, hogy valóságos önéletrajzokból adatbankot hoznak létre, majd ebből fiktív,
de az adott munkaerő-piaci tesztelési szempontokat maximálisan követni képes önéletrajzokat „kevernek ki” számítógéppel.
Lahey (2005) is önéletrajzok szétküldésével tesztelte a kor szerinti diszkrimináció meglétét az USA-ban. Az önéletrajzok tízéves munkatörténetet tartalmaztak, mert ez tűnt az önéletrajz-adatbank elemzése után általánosnak.
A keresztneveket az adott születési évek leggyakoribb neveiből választották (Mary és Linda), a családneveknek a két
leggyakoribb amerikai nevet adták (Smith és Jones).
Fryer és Levitt (2003) elemzése az afroamerikaiak és a fehérek névválasztási szokásainak változását és az ebből
fakadó társadalmi hatásokat vizsgálták. Elemzésük kiváló előkészítő kutatás a névhasználaton alapuló diszkriminációteszteléshez, hiszen azt is kimutatják, hogy jelent-e gazdaság hátrányt a megkülönböztethetően „fekete” név
a munkaerőpiacon.
Az alábbiakban arra a kérdésre keressük a választ, hogy mit tekint tipikus roma családnévnek a magyar lakosság.
A válaszok értelmezéséhez felhasználjuk a lakosságnak a magyar családnevekről alkotott nézeteit is.3
A Tárki 2006. júliusi omnibuszkutatásának köszönhetően módunk nyílik arra, hogy megvizsgáljuk: a lakosság mely
családneveket érzi „tipikusan” roma családnévnek, illetve általában mely neveket tartja a legelterjedtebbnek?

A családnevek „valósága”
A családnevek valóságban való előfordulási gyakoriságának megismeréséhez a magyar nevek esetében az országos
népesség-nyilvántartó 2006. január 1-jei adatokon alapuló listáját használtuk, amely a száz leggyakoribb magyar családnevet tartalmazza, az aktuális elemszámokkal, azaz hogy 2006. január 1-jén hányan viselték az adott családnevet.
Ez a lista tehát a teljes magyar lakosságra vonatkozik, így a romák családneveit is tartalmazza, természetesen etnikai
bontás nélkül (1. táblázat).

1

A tanulmány olvasható kötetünkben (3.3. A kísérlet), a címe: „A nyelvhasználat és a faji alapú megkülönböztetés összefüggései
a lakáspiacon”.
2
A részletekről lásd a kötetünkben (3.3. A kísérlet) szereplő „Könnyebben talál-e állást Greg és Emily, mint Jamal és Lakisha?
című tanulmányt.
3
A tanulmány során „roma” és „magyar” családnevekről beszélünk, nem pedig „roma” és „nem roma” nevekről. Ennek oka,
hogy a „magyar” nevek az összes magyar állampolgár, köztük a romák neveit is tartalmazzák, mind az országos népesség-nyilvántartó által közölt listában, mind pedig a lakossági kutatásban feltett kérdésre adott válaszokban. A „roma” nevek azonban etnikai
alapon különíthetők el, szemben a „magyar” nevek állampolgárságon alapuló definíciójával.
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1. táblázat: Az 50 leggyakoribb magyar családnév 2006-ban
Születési
családi név

238

Születési
családi név

Előfordulás

Előfordulás

1.

Nagy

239 310

26.

Kis

24 613

2.

Kovács

221 687

27.

Szűcs

24 416

3.

Tóth

216 758

28.

Pintér

23 951

4.

Szabó

212 586

29.

Kocsis

23 911

5.

Horváth

201 059

30.

Fodor

23 371

6.

Varga

139 764

31.

Orsós

22 366

7.

Kiss

134 305

32.

Szalai

21 826

8.

Molnár

109 178

33.

Magyar

21 310

9.

Németh

93 990

34.

Sipos

21 113

10.

Farkas

83 346

35.

Lukács

20 473

11.

Balogh

80 113

36.

Gulyás

20 198

12.

Papp

53 847

37.

Biró

20 169

13.

Takács

53 402

38.

Király

18 957

14.

Juhász

52 495

39.

Katona

18 856

15.

Lakatos

45 051

40.

László

17 944

16.

Mészáros

41 061

41.

Fazekas

17 634

17.

Simon

38 481

42.

Jakab

17 583

18.

Oláh

38 311

43.

Sándor

17 480

19.

Fekete

35 179

44.

Boros

17 266

20.

Rácz

35 109

45.

Kelemen

17 028

21.

Szilágyi

31 986

46.

Bogdán

16 921

22.

Török

27 206

47.

Somogyi

16 853

23.

Fehér

26 804

48.

Antal

16 596

24.

Gál

25 924

49.

Balog

16 582

25.

Balázs

25 804

50.

Hegedűs

16 322
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A roma nevekről nem áll rendelkezésre hivatalos lista.4 Továbbá, tudomásunk szerint Magyarországon nem készült
olyan tudományos célú gyűjtés sem, amely a roma családnevekkel foglalkozna.5 A családnevek összegyűjtéséhez
tehát önálló vizsgálatot végeztünk, melynek során az interneten megtalálható nyilvános listákat kutattuk föl. Annak
érdekében, hogy a kereső személye ne befolyásolja a listák körét, két kutató egymástól függetlenül dolgozott a listák előállításán. A vizsgálat ezen szakaszában a személyek öndefiníciójára hagyatkoztunk, vagyis azokat tekintettük
romáknak, akik „romaságuk alapján” szerepelnek valamilyen honlapon. Így listákat gyűjtöttünk többek között különböző roma szervezetek tagjairól, roma írókról, költőkről, képzőművészekről és zenészekről, roma ösztöndíjban részesített fiatalokról, roma politikusokról és a kisebbségi önkormányzati választásokon induló roma képviselőjelöltekről.
Minden fellelhető listát érvényesnek tekintettünk, számosságától vagy korától függetlenül, egyetlen kritériumunk az
volt, hogy definíciószerűen romák neveit tartalmazza az adott lista. Fontosnak tartottuk, hogy a listákon való szereplés ne a külvilág általi romadefiníción, hanem az egyének önazonosságán alapuljon.
Ennek a kritériumnak a szem előtt tartásával 53 olyan listát találtunk, amelyen kb. 17 ezer roma családnév szerepelt. Bizonyos esetekben nem volt kizárható, hogy a listákon nem romák is megjelenjenek. Ez fordult elő két tanintézmény (a Gandhi Gimnázium és a Collegium Martineum) esetén, amelyeket a köztudat ugyan úgy tart számon,
mint ahová roma diákok járnak, de ezt sem az intézmények, sem a diákok nem állították magukról az általunk talált
leírásokban. Hasonló volt a helyzet a nagyobb roma szervezetek tagságával és munkatársaival is (pl. MCKA – Magyarországi Cigányokért Közalapítvány), akikről ugyan feltételezhető, hogy romák, ám ezt sehol sem állítják magukról.
Mivel ragaszkodtunk az öndefiníciós kritériumhoz, az elérhető 53 lista közül kiszűrtük azokat, amelyeknél ez nem valósult meg, vagyis ezen a szűrőn csak azok a listák maradtak fenn, ahol a listán szereplők vállaltan roma származásúak.
Végül a második körben elvégzett szűrés következtében a listák száma nyolccal, a neveké pedig 467-tel csökkent.
Így összességében 45 olyan nyilvános listát találtunk az interneten, amelyeken romák nevei szerepelnek, és amelyek
megfelelnek az általunk támasztott kritériumoknak. Ezek a listáik 16 203 családnevet tartalmaznak.
A listákat kontextusuk alapján négy markánsan elkülönülő csoportra oszthatjuk (2. táblázat). A legszámosabb csoport azoké a listáké, amelyeken roma politikusok szerepelnek. Idetartoznak többek között a kisebbségi önkormányzati
választásokon induló cigány jelölteket tartalmazó listák, amelyeket az Országos Választási Iroda tesz közzé, továbbá
a roma politikai pártok és politikai szervezetek tagjainak listái, illetve maguknak a felállított cigány kisebbségi önkormányzatoknak a tagjai, továbbá az Országos Cigány Önkormányzat politikusai. A többi három csoportba a roma
művészeket, a roma ösztöndíjra jelentkező diákokat és hallgatókat, illetve a romák civil szervezeteinek tagjait tartalmazó
listák kerültek. Létrehoztunk továbbá egy egyéb kategóriát azon listák számára, amelyek egyik fenti csoportba sem
tartoznak.

4

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy az általunk használt listák mind nyilvánosak, bárki számára hozzáférhetőek. A listáinkon a romák
önszántukból szerepelnek.
5
Néhány etnográfiai tanulmány foglalkozik ugyan a roma keresztnevekkel, amelyekben említést tesznek arról, hogy Mária Terézia kora óta viselnek magyaros jellegű családnevet a romák, míg korábban a birtokos jelzős szerkezetek voltak a jellemzőek,
amelyek valamilyen családi kapcsolatra utaltak, például Rézműves.
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2. táblázat: A roma családneveket tartalmazó listák és nevek száma a listák típusai szerint (N)
Roma
politikusok

Roma
művészek

Roma
ösztöndíjra
jelentkezők

Roma civil
szervezetek
tagjai

Egyéb

Összesen

Listák száma

15

14

2

6

8

45

Nevek száma

15 012

414

359

244

174

16 203

Természetesen felmerül a kérdés, hogy mennyiben tekinthetjük a listáinkon szereplő neveket valóban romák neveinek. Mivel a listák önmeghatározáson alapulnak, a legtöbb esetben a rajtuk szereplő személyek valamiféle előnyt
élveznek roma származásuk miatt (feltételezhetjük, hogy amennyiben hátrány érné őket, úgy nem jelentkeznének
önkéntesen a különféle listákra). Egyértelműen így van ez a kisebbségi önkormányzatok cigány jelöltjei és a roma
ösztöndíjra jelentkezők esetében. Felmerülhet tehát, hogy nem romák is rákerülnek a listákra, akik esetleg részesülni
szeretnének a romáknak szánt juttatásokból, ami azt jelentené, hogy az általunk összegyűjtött nevek nem csupán
romák nevei.
Ahogyan a 2. táblázatból látható, a roma politikusok listái tartalmazzák a legtöbb nevet. Ezen belül is a kisebbségi
önkormányzati választásokon induló cigány jelöltek száma kiugróan magas (14 727 név), így fontos, hogy alaposan
körüljárjuk a problémát. A 2002-es önkormányzati választások után nagy médiavisszhangot kapott több olyan eset,
amikor kiderült, hogy nem romák indultak cigány képviselőknek. Habár a „csalások” széles körben ismertté váltak,
szakértők szerint egészen apró töredékét érintették az összes indulónak. Noha konkrét kutatás nem készült ebben
a témában, a szakértői véleményre támaszkodva elfogadhatónak tekintjük a listáinkat. Megnyugtatóbb lenne ugyan
biztosan tudni, hogy valóban romák nevei szerepelnek csak a listákon, ez azonban már csak a definíciós nehézségek
miatt is kivitelezhetetlennek tűnik.
A fenti aggályok ellenére azonban bátran használhatjuk az előállított listákon szereplő neveket arra, hogy becslést
adjunk a leggyakoribb roma családnevekre. Elsődleges célunk ugyanis nem az összes használatban lévő roma családnév gyakoriság szerinti összegyűjtése volt, hanem az, hogy ki tudjuk választani a leggyakoribb neveket. Bízhatunk
abban, hogy statisztikailag rendkívül kicsi az esélye, hogy éppen azonos vezetéknevű nem romák jelöltetik magukat
a választásokon, vagy folyamodnak ösztöndíjért. Így amennyiben esetleg néhány nem roma is szerepel a listáinkon,
az ő neveik nagy valószínűség szerint nem befolyásolják a végeredményt.
Komolyabb problémát jelent az ismétlődő nevek kezelése. Egyértelmű, hogy egyes személyek több listán is szerepelnek: például több alkalommal is indulnak a választásokon; vagy olyan művészek, akik a művészeti ág szerinti
felsorolásban is szerepelnek, illetve kitüntetésben is részesültek stb. Így előfordulhat, hogy olyan név kerül a gyakori
nevek közé, amely egyáltalán nem az, ellenben tulajdonosa multipozicionális, státushalmozó. Ez az eredmény olyanok esetében is előfordulhat, akik maguk ugyan nem birtokolnak több tisztséget, ám szervezetük több listánkon is
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megjelenik (pl. Romapage, Oktatási Minisztérium6 és Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Hivatala7 által összeállított lista
a roma szervezetekről és vezetőikről).
Először is azt kell eldöntenünk, hogy hogyan kezeljük a többször előforduló neveket. Felmerülhet ugyanis, hogy
a kutatás szempontjából gyümölcsöző lehet a fellelt gyakoriságok megtartása, még akkor is, ha tudjuk, hogy így
egy-egy ember neve többször is szerepel. Ezt az a feltevés indokolhatja, hogy az emberek fejében a valóságot a megjelenés gyakorisága befolyásolja, vagyis amennyiben Gáspár Győző médiasztár lett, úgy abból kell kiindulnunk, hogy
a Gáspár név gyakorinak tűnik az emberek számára, ami az ő valóságukat jelenti.
Kutatásunknak ebben a fázisában azonban éppen a kontextusuktól megtisztított nevek összegyűjtése a célunk,
mivel annak következtében, hogy a Gáspár széles körben ismert roma névvé vált, még nem fog több Gáspár nevű
roma álláshirdetésekre jelentkezni, ellenben lehetséges, hogy a Gáspár nevűeket nagyobb valószínűséggel utasítják
el diszkriminatív okokból. Így tehát jelenleg az a feladatunk, hogy kiszűrjük az ismétlődő neveket.
Fontos megjegyezni, hogy itt nem arra gondolunk, hogy a gyakori, vagyis sokszor előforduló neveket kellene
megritkítanunk, hanem azokat a személyeket kell kiszűrnünk, akik több listán is szerepelnek. Ez azonban gyakorlati
szempontból rendkívül nehéz feladat, mivel sok esetben nem lehet megállapítani, hogy az azonos név azonos személyeket jelöl-e, vagy sem.
A több listán szereplő személyek pontos azonosítása szinte csak akkor lehetséges, ha ugyanaz a szervezet tagságával több listánkon is szerepel; ilyenkor a szervezet és a betöltött funkció alapján azonosíthatjuk a személyeket.
Amennyiben idősor áll rendelkezésünkre, a fenti módszer sem feltétlenül célravezető, mivel egyáltalán nem lehetünk
biztosak abban, hogy például 10 év alatt nem azonos nevű, ám másik vezető került-e a szervezet élére. Érdemes
talán odafigyelnünk arra, hogy ne szerepeljenek azonos tartalmú listák a végső listánkban. Ám ez mindenképpen
adatvesztést okozhat, mert lehetséges, hogy két lista 80 százalékban megegyezik, ám a maradék kétszer 20 százalék
egyik felét mindenképpen elveszítjük, hacsak nem nézzük át tétesen a listákon szereplőket, ami a fenti okok miatt
még mindig nem lehet százszázalékosan megnyugtató.
Átmenetileg, ameddig sikerül kidolgoznunk valamilyen szűrési eljárást, a kirívó eseteket egyenként kiszűrjük, ám
korántsem mondható el a végleges listánkról, hogy ne szerepelne rajta többször ugyanaz a személy. Bízunk azonban
abban, hogy olyan sokszor senkinek a neve nem fordul elő, hogy érdemben befolyásolja a végeredményt, vagyis
a leggyakoribb nevek listáját. (A tanulmányhoz felhasznált listákat tartalmazó táblázatot lásd a Függelékben.)

6
7

Ma Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Oktatásért Felelős Államtitkársága.
Ma a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter irányítása alatt működő Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal.
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Mit tekint a közvélemény roma családnévnek?
A kutatás8 során a családnevekre vonatkozó kérdések az alábbiak voltak:
(…) Tudna Ön gyakori magyar családneveket és gyakori roma családneveket említeni? Kezdjük a magyar családnevekkel! Sorolja fel azokat, amelyek Ön szerint leggyakrabban fordulnak elő!
Most sorolja fel azokat a roma családneveket, amelyek Ön szerint a leggyakrabban fordulnak elő!
Elsőként azt vizsgáljuk, hogy a megkérdezettek mennyire találják el jól a leggyakoribb neveket. Az 1. táblázat alapján a leggyakoribb három magyar családnév sorrendben a Nagy, a Kovács és a Tóth. A válaszadók legtöbben a Nagy,
a Kovács, a Tóth, a Szabó és a Kis/Kiss9 neveket említették, mint a leggyakoribb magyar családnevet (1. ábra).
24

16

12

12
7

Nagy (1.)

Kovács (2.)

Tóth (3.)

Szabó (4.)

Kis* (6.)

* A Kis és Kiss nevek összevont eredménye.

1. ábra: A leggyakoribbnak vélt öt magyar családnév említésének százalékos aránya
a lakosság válaszai alapján (zárójelben az 1. táblázatban található sorrend)
A „nem tudom” válaszok alakulása azt mutatja, hogy a kérdezettek fokozatosan egyre nehezebben gondoltak
egy-egy névre, hiszen az első kérdezés esetén mindössze 3 százalék körül van a „nem tudom” válaszok aránya, míg
a harmadik kérdésnél ez az arány már eléri a 8 százalékot.
8

A reprezentatív mintában 1033 felnőtt magyar szerepelt. A kérdezők megállapítása alapján közülük 43-an romák, ami a minta
4,2%-a.
9
A Kis név kapcsán fontos megjegyeznünk, hogy mivel a kérdezés szóban történik, a kérdezőbiztosok bizonyára a „Kis” hangalakot akkor is „Kis”-ként kódolták, ha a válaszadók valójában a „Kiss” névre gondoltak. Ennek következtében a hivatalos sorrendet
oly módon módosítottuk, hogy összevontuk a Kis és Kiss neveket, így ezek a hatodik helyre kerültek. Ez a probléma a Tót/Tóth
illetve Kovács/Kováts/Kovách nevek kapcsán nem merült fel, mivel csupán Tóth és Kovács formájukban kerültek be a száz leggyakoribb családnév közé.
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Az általunk készített lista alapján a három leggyakoribb roma családnév sorrendben a Horváth, a Balogh és a Lakatos. A válaszadók legnagyobb arányban a Lakatost említették az első helyen (24%-uk); mindössze a válaszadók 3 százaléka találta el a leggyakoribb Horváthot (2. ábra). A Balogh nevet a válaszolók kevesebb mint 3 százaléka említette
a második helyen, a Lakatost pedig 12 százalékuk gondolta (helyesen) harmadiknak.
24

13
10

3,0

Horváth (1.)

10

2,7

Balogh (2)

Lakatos (3.)

Orsós (4.)

Oláh (8.)

Kolompár (12.)

* Zárójelben a listák alapján kialakuló „valóságos” sorrend.

2. ábra: A leggyakoribbnak vélt hat roma családnév említésének gyakorisága a lakosság válaszai alapján* (%)
Az összes válaszadó fele említette meg legalább egyszer a három leggyakoribb név valamelyikét. A „nem tudom”
válaszok aránya is másképpen alakult a roma családnevek esetében, mint a magyar neveknél. A magyar családneveknél megfigyelhető tendencia – az első esetben alacsony, majd fokozatosan nő, ám a legmagasabb elutasítási arány
is mindössze 8 százalékos – a romák esetében különösen erősen érvényesül. Itt már az első kérdésnél igen magas
a „nem tudom” válaszok aránya (7%), és sokkal nagyobb mértékben nő ez az arány a harmadik kérdésig, mint a magyar családnevekre vonatkozó kérdések esetében (a második és harmadik név esetében már 14% és 27 %).
A 2. ábrán láttuk, hogy a két valóban leggyakoribb név helyett a Lakatos, az Orsós, az Oláh és a Kolompár neveket tekintették a legjellemzőbb roma családnévnek a válaszolók. Az 1. táblázatban szereplő lista ad magyarázatot
arra, hogy miért említették olyan kevesen roma családnévként az első két nevet. A Horváth és Balogh nevek ugyanis
viszonylag elöl szerepelnek a lakossági listán is, tehát a teljes lakosság körében is gyakori családnévnek számítanak.
Úgy tűnik, hogy a válaszadók inkább a specifikusan roma neveket keresték, amikor a leggyakoribbakról kérdezték
őket, mivel nem feltételezték, hogy a romákat sem hívják másként, mint a többségi társadalom tagjait (3. táblázat).
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3. táblázat: A leggyakoribbnak érzékelt roma családnevek sorrendje a roma
és a lakossági listákon, illetve a kérdezés során
Horváth

Balogh

Lakatos

Orsós

Oláh

Kolompár

Roma nevek listája

1.

2.

3.

4.

8.

12.

Lakossági lista

5.

11.

15.

31.

18.

nem szerepel

Kérdezés során

5.

6.

1.

2.

3.

4.

Vajon a romák jobban ismerik-e a roma neveket, mint a nem romák? Az adatokból megállapíthatjuk (3. ábra), hogy
a romák nagyobb arányban említették első helyen (helyesen) a Horváth nevet, mint a nem romák, a Baloghot azonban valamivel kevesebben. Azt is megállapíthatjuk, hogy a romák sokkal kisebb arányban említették első helyen
a Lakatost, mint a nem romák, és a Kolompár nevet is ritkábban említették az első helyen, mint a többség tagjai. Az
Orsós és az Oláh nevek esetében azonban fordított a helyzet: a romák a nem romáknál is nagyobb arányban becsülték túl ezeket a neveket.
24

19
16
14

13
11

10

9,3

4,7
2,7

Horváth (1.)

2,3 2,7

Balogh (2)

Lakatos (3.)
Romák

Orsós (4.)

Oláh (8.)

Kolompár (12.)

Nem romák

3. ábra: Az első helyen említett hat leggyakoribb roma név a romák és nem romák
körében (százalékos arány, zárójelben a valódi sorrend)
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Simonovits Bori

Személyes tesztelés Magyarországon:
diszkrimináció a plázában
2006-os kutatásunk volt az egyetlen társadalomtudományi céllal végzett személyes tesztelés Magyarországon (Pálosi, Sik és Simonovits, 2007), ami mind megvalósítását, mind elemszámát tekintve leginkább előkészítő (pilot) kutatásnak tekinthető. A vizsgálat fő kérdése az volt, hogy a kiválasztott munkaerő-piaci helyzetben és az általunk kidolgozott vizsgálati módszerrel – a roma származás mellett – milyen mértékű diszkriminációt találunk a túlsúlyosakkal
szemben.

Elméleti keretek
Az, hogy a „megjelenés” hátrányos megkülönböztetés, és hogy ebben a diszkriminációnak – egyéb tényezők
hatása mellett – szerepe lehet, jól ismert a társadalomtudományokban. Egy 1980-as években zajlott kutatás (Cash
és Kilcullen, 1985) során laboratóriumi körülmények között bizonyították, hogy a vonzó külsejű pályázót nagyobb
valószínűséggel alkalmaznák a munkaügyes szerepét játszó egyetemisták. A szépség munkaerő-piaci szempontból
előnyös, illetve – ami a kutatások szerint nem feltétlenül azonos eséllyel következik be – a csúnyaság hátrányos voltát
több tanulmány is igazolta (Hamermesh és Biddle, 1994, 1998; Hamermesh, 2005).
Hátrány forrása lehet a „magasság hiánya” is. Több mint harminc éve igazolták már (Knapp, 1978), hogy a 185 centi
méternél magasabb férfiak 10 százalékkal nagyobb kezdő fizetést kaptak, mint a 180 centiméternél alacsonyabbak.
Azóta sok tanulmány elemezte annak okait, hogy miért jelent a magasság munkaerő-piaci előnyt, illetve az alacsonyság hátrányt (Case és Paxton, 2006). De született elemzés a balkezes lét társadalmi hatásáról (Ruebeck et al., 2006) és
az azonos etnikumhoz tartozókon belül a bőr színességének mértékének diszkriminációt növelő hatásáról is (Darity
és Mason, 1998).
Az, hogy a túlsúlyosság hátrányos lehet a munkaerőpiacon, nagyon jól ismert a szakirodalomban. A Cawley és
Danziger (2004) szerzőpáros egy 1996-ban bevezetett törvény érvényesülését vizsgálta. A törvénymódosítás célja az
volt, hogy a segélyezettek visszataláljanak a munkaerőpiacra. A kutatás tárgya az volt, hogy a fehér és fekete segélyezett nők munkaerő-piaci belépésére hogyan hatott a túlsúlyuk. Korábbi kutatások eredményeire alapozva feltételezték, hogy az USA-ban a túlsúly az alacsony státus egyik eleme,1 s mint ilyen, rontja a munkaerő-piacra való belépés
és az ott megmaradás, előrejutás esélyét. Azt is feltételezték, hogy a fenti folyamat különösen erősen érvényesül
1

A kutatók egy országosan reprezentatív felvétel adataival való összehasonlítás során azt találták, hogy az általuk vizsgált segélyezett nők testsúlya 16%-kal haladta meg az országos átlagot.
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a fehér nők esetében. A tanulmány megállapította, hogy a túlsúly a munkaerő-piacra való belépést – de csak a fehér
nők esetében – erősen akadályozza. 2

A kutatási elrendezés és a mintavétel
A teszteléshez azokban a bevásárlóközpontban választottuk ki a mintavétel helyszíneit, amelyekben tíz divatáruüzletnél több volt 2006-ban. A megfigyelendő boltok azok voltak, ahol a kirakatban vagy az ajtóra rögzített tábla
jelezte, hogy „eladót felveszünk, érdeklődni az üzletben lehet”. Erre azért volt szükség, mert így nagyobb volt az
esélye annak, hogy a munkaerő-felvételért felelős személy és a pályázó már a jelentkezés pillanatában személyesen
találkozzon. Ez azért volt fontos, mert a munkaszerzés folyamatát csak ezzel az egy „pillanatfelvétellel” vizsgáltuk,
sem előzetes telefonos érdeklődés, sem utólagos keresést lehetővé tevő önéletrajz nem szerepelt a kutatási tervben.
Az állást hirdető boltok kiválasztása melletti másik érv elméleti volt: az ilyen boltok esetében egyértelműen keresnek
munkaerőt, így egyfelől a betelt állásra való hivatkozás nagy valószínűséggel nem igaz, vagyis az ilyen reakciót diszkriminációként értelmezhetjük, másfelől ily módon a vizsgált helyzet homogenizáltnak tekinthető a munkaerő-piaci
kereslet valóságossága (ha nem is a mértéke3) szempontjából.4
A 2006 tavaszán végzett tesztelés során három budapesti bevásárlóközpontban (Árkád, Europark és Westend)
összesen 51 üzletben teszteltük a túlsúlyosokkal és a romákkal szemben megnyilvánuló munkáltatói viselkedést,
a tesztelők előre meghatározott sorrendjében. Elsőként a roma, majd a nem roma túlsúlyos, végül pedig a nem roma
nem túlsúlyos tesztelő5 érdeklődött a tesztelés napján az eladói munkaköri állásról.
A tesztelők által összegyűjtött információk és a benyomások rögzítése kétféle módon történt: egyrészt a tesztelők egy diktafon segítségével a teljes beszélgetés hanganyagát rögzítették, másrészt az információkérés után kérdőívet töltöttek ki (lásd F2. függelék), amelyben elsősorban a beszélgetés körülményeit, illetve benyomásaikat foglalták
össze.

2

A regressziós elemzés eredménye szerint a fehér segélyezett nők testsúlyának 10%-os növekedése a munkahelyszerzés esélyét 12%-kal, a teljes idejű álláshoz jutás esélyét 8,9%-kal, a jövedelemszintet 10%-kal csökkentette.
3
Erre például az álláskeresés időtartama lenne alkalmas mutató, amit az ablakba kitett üzenet kintlétének hosszával tehetnénk
mérhetővé.
4
105
A tesztelendő üzletek kiválasztása során először a feltételeknek megfelelő beváslóközpontokat (összesen 11 üzletház,
de mivel a próbatesztelésen a Mammut üzleteit már teszteltük, így 10 darab) véletlen sorba rendeztük 1. Europark, 2. Árkád,
3. Westend, 4. Pólus Center, 5. Budagyöngye, 6. Duna Plaza, 7. Lurdy-ház, 8. MOM Park, 9. Campona, 10. Rózsakert. Ezután a tesztelés napján a sorrendben első helyen álló bevásárlóközpontban az összes olyan üzletet teszteltük, amely a már említett módon
munkaerőt keresett. Ha az üzletközpont összes ilyen üzletét teszteltük, akkor a sorrendben következő üzletközpontban folytattuk
a tesztelést mindaddig, amíg az ötven érvényes eset előállt. Érvényes esetnek azoknak az üzleteknek a tesztelése számít, ahol
mindhárom tesztelő beszélt a személyzettel.
5
10–12 óra között tesztelt a roma, 12-től 14 óráig a nem roma túlsúlyos, 14 óra után pedig a kontrolltesztelő (nem roma, nem
túlsúlyos).
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A kontroll megteremtése: homogenizálás és randomizálás
A roma származást a külső megjelenéssel valószínűsítettük. A túlsúlyosságot a testtömeg-index6 segítségével határoztuk meg: túlsúlyosnak tekintettük azt, akinek a testtömeg-indexe 25 és 29,9 közötti van. Mivel az elhízott és a
kórosan elhízott kategória behozott volna egy általunk vizsgálni nem kívánt dimenziót (egészséges/nem egészséges), mi csak a túlsúlyos kategóriát vizsgáltuk. Tekintve, hogy a testtömeg-indexen alapuló mérésnél szerepe van
a magasságnak is, ezért ezt a dimenziót homogenizáltuk: a kísérletben résztvevők mindegyike 170–172 centiméter
magas volt.7
A külső megjelenés egyéb jegyeit is homogenizáltuk, hiszen a hajszín, a frizura, a műköröm, a látható helyen lévő
tetoválás vagy piercing egyaránt befolyásolhatta volna a tesztelés eredményét. Mivel ruházati jellegű boltokat teszteltünk, a tesztelők öltözetének hasonlósága is rendkívül fontos volt.
Ahhoz, hogy a túlsúlyosság hatását a szépség hatásától függetlenül tudjuk mérni, e tekintetben is homogenizálnunk kellett, ezért – előkutatás híján – az általunk szépnek tartott nőkkel teszteltünk.8 A tesztelők 22 és 28 év közötti,
mosolygós, életvidám nők voltak, akik a tesztelés során szakközépiskolai végzettséggel és alapfokú angol nyelvtudással rendelkező nőket alakítottak.
A tesztelők teljesen hétköznapi viseletben teszteltek, amelyről feltételeztük, hogy az „átlagember” számára semleges, és külső megjelenésük egyéb téren sem volt „megosztó”, tehát nem viseltek műkörmöt, féloldalt leborotvált
frizurát stb.
A tesztelők csak két dimenzióban különböztek egymástól. Egyrészt az etnikai hovatartozásuk szerint: roma/nem
roma, másrészt a testsúlyuk szerint: túlsúlyos/nem túlsúlyos. A két dimenzió viszonyát nem kívántuk vizsgálni, így
a roma és a túlsúlyos tesztelőnek egyetlen kontrollszemélye volt: a nem roma, nem túlsúlyos tesztelő.

A tesztelés eredményei
Kutatásunk fő tárgya az álláskeresés során felmerülő diszkrimináció vizsgálata volt. Azt, hogy történt-e diszkrimináció a munkafelvétel során, csupán annak első fázisában vizsgáltuk. Azt a helyzetet teszteltük, amikor az álláskereső
érdeklődést mutat az állás iránt, és információt kér a munkára vonatkozóan. A tesztbeszélgetések arra adtak tehát
lehetőséget, hogy a beszélgetési szituáció verbális és nonverbális elemeinek halmozódását elemezve derítsünk fényt
a diszkriminációra utaló elemekre.

6

A testtömeg és a testmagasság alapján kiszámított, az életkorral korrigált érték, amely alapján kategóriákba sorolhatók az
emberek: 18-as érték alatt túl sovány, 18–20 sovány, 20–25 normális, 25–30 túlsúlyos, 30–35 elhízott, 35 felett kórosan elhízott.
A 18 éven aluliak, terhes nők és a versenysportolók esetében az index nem ad megbízható eredményt.
7
Ennek akkor lett volna igazán jelentősége, ha több tesztelővel dolgoztunk volna.
8
Mivel ilyen mértékű szubjektivitás olvastán az Olvasó felkaphatja a fejét, megjegyzem, hogy a bevezetőben idézett, a szépséggel kapcsolatos diszkriminációt vizsgáló tanulmányok is lényegében hasonlóan jártak el, amikor néhány „hétköznapi ember”
ítélete alapján döntötték el, hogy ki szép, s ki nem.
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1. A munkaadó viselkedésének diszkriminációra utaló elemei
A munkaadó (illetve az információt nyújtó személy) hozzáállását a potenciális alkalmazottjához a beszélgetési helyzet
és a munkaadó viselkedésének aprólékos leírásával és elemzésével vizsgáltuk. A tesztkérdőívben a tesztelők számos
kérdés mentén dokumentálták a munkaadó vagy az információt nyújtó személy viselkedését, részben objektív, részben szubjektív mutatók mentén, melyek együttes előfordulása jó előrejelzője lehet a diszkriminatív viselkedésnek.
●● Objektív mutatóknak tekintettük azokat a tényezőket, melyek nem a tesztelő megítélésén alapultak, mint például:
 köszönés (és annak sorrendje),
 várakoz(tat)ás (és annak oka),
 a bemutatkozás sorrendje,
 kézfogás,
 kéretlen és kért információ a munkáról.
●● Szubjektív mutatóknak azokat tekintettük, amelyek a tesztelő megítélésén múltak9:
 a személyzet magatartásának értékelése különböző dimenziók mentén: udvarias-udvariatlan; türelmes-türelmetlen; készséges-elutasító; barátságos-barátságtalan; közlékeny-szűkszavú,
 végigmérték-e a tesztelőt, és ha igen, látványosan tették-e?
Jól jellemzi a romákkal és túlsúlyosokkal kapcsolatos negatív munkáltatói attitűdöket az a nonverbális (és esetleg
nem is tudatos) attitűd, amit „végigmérésnek” éltek meg a tesztelők. Míg a roma tesztelők csaknem háromnegyede
érezte úgy, hogy végigmérték (látványosan vagy kevésbé), addig a túlsúlyosoknál ez az arány összesen kétharmad,
a kontrolltesztelők esetében pedig elenyésző volt (1. táblázat).
1. táblázat: Az információt adó személy a szemével a tesztelőt végigmérte, vagy sem,
a védett tulajdonságok szerint (%)
Látványosan

Nem látványosan

Nem

Összesen

Roma (N = 50)

60

14

26

100

Túlsúlyos (N = 50)

18

48

34

100

2

2

96

100

27

21

52

100

Kontroll (N = 0)
Összesen (N = 150)

* A chi-négyzet szignifikanciája: 0,000.

Az adatok összevetésénél fontos figyelembe venni, hogy a megfigyelést nem külső személy, hanem a tesztelők
végezték, ezért a szubjektív elemek és a téves percepció nem zárhatók ki. Ez az eltérés azonban feltehetően nagyobb
9

Mivel a három álláskereső típust (és ezen belül a két védett tulajdonságú csoportot) csupán egy-egy tesztelő képviselte, nincs
lehetőség a kérdezői hatás kontrollálására, és így e mutatók használhatósága (és az elemzés érvényessége) erősen korlátozott.
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annál, mint amit a tesztelők korábbi rossz tapasztalatai alapján kialakult érzékenység (és ebből következő felülbecslés) magyarázhat.
Jelentős eltérés mutatkozott abban is, hogy hogyan mérték végig az illetőt. Elgondolkodtató különbség, hogy míg
a roma tesztelő esetében a látványos, azaz „nyílt” végigmérés volt a jellemző, addig a túlsúlyosaknál a nem látványos,
azaz rejtett végigmérés dominált.
Az, hogy a tesztelőnek kellett-e várakoznia a személyzettel való beszélgetés előtt, és hogy miért kellett várakoznia,
nem mutatott nagymérvű eltéréseket a különböző tesztelők esetében. A roma tesztelő az esetek 22 százalékában,
a túlsúlyos 33 százalékban, míg a kontrolltesztelő 20 százalékban várakozott. Mindhárom esetben elenyésző hosszú
volt a várakozási idő: a várakozni kényszerülő roma tesztelő átlagosan 1,7, a túlsúlyos 1,5 és a kontrolltesztelő 2,2 percet
töltött várakozással.
A bemutatkozást és a kézfogást az esetek döntő többségében nem tartották szükségesnek az adott helyzetben.
Feltételezéseink szerint a potenciális munkavállalóval kapcsolatos munkáltatói attitűdnek fontos mutatója az,
hogy a munkaadó tájékoztatja-e a munkavállalót a munkakörülményekről. Megkérdeztük egyrészt, hogy a tesztelő
kapott-e információt rákérdezés nélkül a fizetésről és az esetleges hétvégi, illetve többműszakos munkavégzésről,
másrészt azt, hogy milyen tájékoztatást kapott e munkakörülményekről a rákérdezés után.
A 2. táblázat adatai arra engednek következtetni, hogy a kontrolltesztelő előnyösebb helyzetben van a roma és
a túlsúlyos tesztelőkhöz képest: Míg a kontrolltesztelőt az esetek majdnem felében, addig a roma tesztelőt mindössze
az esetek egyötödében és a túlsúlyos tesztelőt az esetek egytizedében tájékoztatták az elérhető fizetésről rákérdezés
nélkül.
2. táblázat: Adtak-e tájékoztatást … rákérdezés nélkül? – a védett tulajdonságok szerint (%)
…fizetésről

…műszakról

…hétvégi
munkáról

Roma

18

33

31

49

Túlsúlyos

10

12

15

48

Kontroll

49

70

67

Összesen

26

35

(N = )

49
147

* A chi-négyzet szignifikanciája: 0,000.

2. Diszkriminálják-e a túlsúlyosakat és/vagy a romákat az állásszerzési folyamat során?
Kutatási kérdésünk megválaszolásához egy olyan összevont mutatót képeztünk (index), amely magában foglalja egyrészt a személyzet viselkedésének verbális és nonverbális jegyei alapján képzett, másrészt a munkakörülményekkel
kapcsolatos tájékoztatás hiányából képzett mutatókat. Ezekből a diszkrimináció meglétére következtethetünk.
A 3. táblázatban összegyűjtöttük az esetleges diszkrimináció meglétét jelző mutató 9 kérdését és a diszkriminá
cióra utaló attribútumát.
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A 4. táblázat sorait összehasonlítva jól látható, hogy míg a túlsúlyos és a roma tesztelőnek hasonló mértékben
nagy (a 9-es skálán 5,6-es, illetve 5,7-es erősségű) diszkriminációval, addig a kontrolltesztelőnek alacsony (3-as erősségű) diszkriminációval kellett megküzdenie a tesztelt álláskeresési szituációban. Ez azt jelenti, hogy míg egy átlagos
testsúlyú, nem roma magyar nővel többnyire udvariasan viselkedtek a potenciális munkaadók, és rákérdezés nélkül
tájékoztatták a munkakörülményekről, addig a roma és túlsúlyos munkakeresőknek többnyire udvariatlan bánásmóddal és/vagy információhiánnyal szembesültek az álláskeresés során a vizsgált bevásárlóközpontokban.
3. táblázat: A személyzet viselkedése és a munkakörülményekkel kapcsolatos
tájékoztatás releváns kérdései és diszkriminációra utaló mutatói
Potenciális diszkriminációra
utaló mutatók

Kérdések

Személyzet viselkedése

Tájékoztatás a munkakörülményekről és CV

1. Köszönés sorrendje

Nem köszönt, vagy a tesztelő
után köszönt a személyzet

2. Várakozás a beszélgetés előtt

Kellett várakozni

3. Végigmérték-e a tesztelőt?

Látványosan vagy nem
látványosan végigmérték

4. Bemutatkozott-e az információt adó személy?

Nem mutatkozott be

5. Kezet fogott-e az információt adó személy?

Nem fogott kezet

6. Fizetésről tájékoztatták-e?

Nem tájékoztatták

7. Hány műszakban kell dolgozni?

Nem tájékoztatták

8. Hétvégén kell-e dolgozni?

Nem tájékoztatták

9. Kértek-e önéletrajzot?

Nem kértek

4. táblázat: A diszkriminációra utaló mutatókból képzett index átlaga, szórása és
a terjedelem mutatói, a védett tulajdonságok szerint
Átlag

Szórás

Terjedelem

Minimum

Maximum

5,6

2,0

9

1

8

Túlsúlyos (N = 51)

5,7

1,2

8

3

5

Kontroll (N = 51)

3,0

1,7

7

0

7

Összesen (N = 153)

4,8

2,1

9

0

9

Roma (N = 51)

* Az ANOVA F értéke: 44,44; szignifikanciája: 0,000.

Külön vizsgálva a diszkriminációra utaló magatartás két dimenzióját (5. táblázat), megállapítható, hogy míg a személyzet udvariatlan viselkedésétől a romák, addig a munkakörülményekkel kapcsolatos információhiánytól a túlsúlyosok szenvednek inkább.
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5. táblázat: A személyzet viselkedésének diszkriminációra utaló mutatóiból képzett index
átlaga, szórása és a terjedelem mutatói, a védett tulajdonságok szerint
Személyzet viselkedése

A munkával kapcsolatos
tájékoztatás

(N =)

Roma

3,5

2,1

(51)

Túlsúlyos

3,2

2,6

(51)

Kontroll

1,9

1,1

(51)

Összesen

2,8

2,0

(153)

* Az ANOVA F-értéke (szignifikanciával): 35,59(0,000); a második esetben 17,84 (0,000).

3. Mely tényezők határozzák meg a diszkriminatív munkáltatói viselkedést?
Ezután regressziós elemzések segítségével azt vizsgáltuk, hogy milyen erősen növeli a két védett tulajdonság a diszkriminatív bánásmód esélyét a teszthelyzet többi jellemzőjének kontrollálása után.10 Az elemzésbe a következő kontrollváltozókat vontuk be:
●● bevásárlóközpont (Westend, Árkád, Europark),
●● üzlettípus (ruha, cipő, sport, fehérnemű),
●● az információt adó személy neme,
●● az információt adó személy életkora (18–25 éves, 26–35 éves, 36 év felett),
●● a kifüggesztett hirdetés szövege diszkriminatív-e.
Az összesített diszkriminációs index segítségével vizsgáltuk, hogy a tesztelő személyének hatása mellett befolyásolja-e valamelyik fenti tényező a munkáltatói diszkrimináció mértékét (6. táblázat).
6. táblázat: A regressziós modellek magyarázó változói és értékei
Változók
Helyszín
Az információt adó személy
A kifüggesztett hirdetés szövege
Védett tulajdonság

Értékek*

Bevásárlóközpont

Westend, Europark (Árkád)

Üzlettípus

Ruha, cipő, fehérnemű (sport)

Neme

Férfi (nő = 0)

Becsült kora

(18–25 éves), 26–35 éves, 36 év feletti

Diszkriminatív-e?

Igen (nem = 0)
Roma, túlsúlyos (kontroll)

* Zárójelben a referenciakategóriák.

10

A felsorolt kontrollváltozók megoszlását és egyenkénti kapcsolatát a három diszkriminációs indexszel az F3. függelékben
gyűjtöttük össze.
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Három modell segítségével vizsgáltuk meg, hogy a tesztelő személyének hatása mellett befolyásolja-e valamelyik
előbbi tényező a munkáltatói diszkrimináció mértékét.
(1) Összesített diszkriminációs index: az első modell függő változója a személyzet viselkedésének és a munkakörülményekkel kapcsolatos tájékoztatás diszkriminációra utaló mutatóiból képzett 9-értékű index (3. táblázat, 1–9.
kérdés).
(2) Viselkedést mérő diszkriminációs index: a második modell függő változója a személyzet viselkedésének diszkriminációra utaló mutatóiból képzett 5-értékű index (3. táblázat, 1–5. kérdés).
(3) Tájékoztatást mérő diszkriminációs index: a harmadik modell függő változója munkakörülményekkel kapcsolatos tájékoztatás diszkriminációra utaló mutatóiból képzett 4-értékű index (3. táblázat, 6–9. kérdés).
A 7. táblázat szerint mindhárom modell szignifikáns, a modellekbe bevont magyarázó változók az első modell esetében 38 százalékban az összesített diszkriminációs indexet, a második modell esetében 41 százalékban a viselkedést
mérő indexet és a harmadik modell esetében pedig 23 százalékban magyarázzák a tájékoztatást mérő indexet.
A modellekből levonható tanulságok
Az első modell (7. táblázat első oszlop) szerint a tesztelés kimenetelét alapvetően a kísérleti változónk határozza meg,
azaz a modell kontrollváltozói nem csökkentik a védett tulajdonság hatásának erejét. Más szavakkal, a munkáltatói
diszkriminációt döntően a potenciális munkavállaló túlsúlyos, illetve roma volta határozza meg, a többi vizsgált tényező hatása nem jelentős. A tesztelő roma, illetve túlsúlyos volta nagyjából azonos elmozdulást jelent a kilencfokú
diszkriminációs skálán, de azért túlsúlyosnak lenni kicsit rosszabb, mint a roma származás.
Leszűkítve az elemzést a személyzet viselkedésének diszkriminációra utaló mutatóira (7. táblázat második oszlop)
elmondható, hogy egyrészt az üzlettípus, másrészt a munkáltató kora is befolyásolja a diszkriminatív megnyilvánulásokat:
●● a sportüzletekhez képest, a ruha- és a fehérneműüzletekben valamelyest udvariasabban viselkedtek a tesztszemélyekkel, függetlenül a tesztelő személyétől és egyéb modellbe bevont változóktól;
●● a férfi munkáltatók valamivel udvariasabban viszonyultak a potenciális jelentkezőkhöz mint női kollégáik;
●● a 36 év feletti korcsoportba tartozó munkáltatók valamelyest udvariatlanabbul viselkedtek, mint a legfiatalabb,
18–25 éves kollégáik;
●● a roma tesztelők valamelyest udvariatlanabb munkáltatói fogadtatásra számíthattak, mint a túlsúlyos tesztelők
(a roma származás átlagosan 1,3, a túlsúly pedig 1 egységnyi elmozdulást jelent a 3-fokú diszkriminációs skálán
a kontrollszemélyhez képest).
A munkával kapcsolatos tájékoztatásra fókuszálva, a diszkriminációra utaló mutatóiból képzett 4-értékű skálára
(7. táblázat harmadik oszlop) elmondható, hogy kizárólag a védett tulajdonság befolyásolja a diszkriminatív megnyilvánulásokat, de ellentétben a 2. modellel, ebben az esetben a túlsúlyos tesztelő számíthatott negatívabb munkáltatói
hozzáállásra.
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7. táblázat: A személyzet viselkedésének és a munkakörülményekkel kapcsolatos tájékoztatás
diszkriminációra utaló mutatóiból képzett indexeket befolyásoló tényezők modelljei (béta, t)
A személyzet viselkedése
és a munkakörülményekkel
kapcsolatos tájékoztatás

A személyzet viselkedése

A munkakörülményekkel
kapcsolatos tájékoztatás

béta

t

béta

t

béta

t

Europark

0,0

–0,6

–0,1

–0,7

0,0

–0,2

Westend

0,1

1,5

0,1

0,8

0,1

1,4

Beszélgetőtárs neme (férfi = 1, nő = 0)

0,0

–0,6

–0,1

–2,2**

0,1

0,8

Üzlettípus: ruha

–0,1

–1,1

–0,3

–3,0**

0,1

0,8

Üzlettípus: cipő

0,0

0,6

0,0

-0,2

0,1

0,9

Üzlettípus: fehérnemű

0,0

–0,3

–0,2

–2,2

0,1

1,2

Korcsoport 2 (26–35 éves)

–0,1

–1,1

0,0

–0,6

–0,1

–1,0

Korcsoport 3 (36 éves feletti)

0,0

–0,3

0,0

0,5

-0,1

–0,8

Hirdetés szövege (diszkriminatív = 1, nem = 0)

0,0

0,6

0,1

1,0

0,0

0,1

Tesztszemély: roma

0,6

7,9***

0,6

8,6***

0,3

3,7***

Tesztszemély: túlsúlyos

0,6

8,2***

0,5

6,9***

0,5

5,3***

Konstans

6,4***

R-négyzet

38%

8,2***
41%

2,1*
23%

*** A t-érték szignifikancia szintje p = 0,05 és 0,01 közötti.
*** A t-érték szignifikancia szintje p = 0,01 és 0,001 közötti.
*** A t-érték szignifikancia szintje p = 0,001-nél magasabb.

4. Milyen arányban diszkriminálják az üzletek a roma és a túlsúlyos jelentkezőket?
A diszkrimináció mértékének teszthelyzetenkénti elemzésének első lépése az álláshirdetések vizsgálata, azaz hogy
a bevásárlóközpontok üzleteiben kifüggesztett hirdetések tartalmaztak-e diszkriminatív elemeket.
Elemzéseink szerint az 51 vizsgált hirdetés 6 százaléka tartalmazott nemi, 8 százaléka életkori, 2 százaléka nemi és
életkori diszkriminációra utaló elemeket. A nemi diszkrimináció minden esetben a potenciális férfi munkavállalókat
sújtotta, az életkori pedig az időseket.11 A hirdetések döntő többsége, 84 százaléka tehát nem tartalmazott semmiféle
diszkriminatív megjegyzést. Ez az arány nagyságrendileg megegyezik a szintén 2006-ban, illetve 2009-ben nagyobb
mintán végzett nyomtatott és elektronikus sajtó hirdetésmonitorozási eredményeivel, melyek szerint minden ötödik
álláshirdetés tartalmazott diszkriminatív megfogalmazást.12

11
12

3.3.

A hirdetések pontos szövege az F4. függelékben olvasható.
A 2009-es kutatásról szóló részletes beszámolót lásd Bihary, Simonovits és Udvari, 2009.
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Az üzlettípusokat vizsgálva annyi mondható el, hogy míg a sportboltok egyikében sem találkoztunk diszkriminatív hirdetéssel; addig a legtöbb diszkriminatívnak tekinthető (mindegyik életkori kitételt tartalmazott) hirdetést a
cipőboltokban találtuk; a ruha és a fehérneműboltok a férfiakat tartanák távol,13 és a megfigyelt bevásárlóközpontok
között nem mutatkozott lényeges különbség a tekintetben, hogy milyen mértékben tartalmaztak diszkriminatív elemeket az üzletek hirdetései.
Áttérve a munkáltatók (vagy képviselőjük) diszkriminatív viselkedésének mértékének becslésére, végül a kísérleti
elrendezésnek megfelelően hasonlítottuk össze a vizsgált dimenziókban az állásszerzés ezen első lépése során megvalósuló szelekciót. Ehhez nem egyéni, hanem teszthelyzetenkénti összehasonlító elemzésre van szükség, amelyben
azt tudjuk vizsgálni, hogy az adott helyzetben a különböző társadalmi csoportoknak egymáshoz képest voltak-e
eltérések az állás megszerzésének esélyében (8. táblázat).
8. táblázat: A potenciális diszkriminációra utaló mutatók és arányuk védett
tulajdonságonként az egyes teszthelyzetekben százalékban
Roma

Túlsúlyos

Kontroll

(N = 51)
1. Köszönés sorrendje

A tesztelő után köszönt vagy nem köszönt
a munkaadó

73

39

10

2. Kezet fogtak-e vele?

Nem

90

88

75

3. Bemutatkoztak-e neki?

Nem

90

88

73

4. Végigmérték-e a tesztelőt?

Látványosan vagy nem látványosan végigmérték

73

67

6

67

84

31

5. Kapott-e spontán módon tájékoztatást a
Nem kapott
fizetésről, a munkaidőről és a hétvégi munkáról?

Ezekből a változókból egy 5-fokú indexet képezve azt kapjuk, hogy az 51 helyzetben a három tesztelőt a következő megoszlásban érte diszkriminatív viselkedés a munkaadó részéről: elhanyagolható volt azon esetek száma, amikor
az öt diszkriminációra utaló viselkedési elem közül legalább egy ne jelentkezett volna a roma és a túlsúlyos tesztelővel
szemben, de a kontrolltesztelő estében is csak 14 százalékban volt az ilyen helyzet. Ezzel szemben a roma tesztelő
esetében mind az öt diszkriminációra utaló elem jelen volt az esetek közel felében, ugyanakkor a túlsúlyos tesztelő
ezt az esetek csupán negyedében érzékelte, a kontrolltesztelő egy esetben sem.
A kérdés ezután az, hogy a teszthelyzetenkénti összehasonlítás során hogyan alakul a származás és a nem szerinti
diszkrimináció esélye. Ehhez kiszámítottuk azoknak a helyzeteknek a számát, amelyben a roma származás, illetve
a túlsúlyosság esetében legalább egy diszkriminációra utaló viselkedési elemmel több mutatkozott a kontrollcso-

13

A férfiak távoltartását a fehérneműboltokból nem tartom diszkriminatívnak, mert józan ésszel belátható, hogy a férfiak alkalmazása forgalomcsökkenéssel járhat. S ha nem, akkor viszont már nem fehérneműboltként funkcionál az üzlet.
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porthoz képest. Az ily módon kialakított kétértékű változók háromdimenziós táblázata (9. táblázat) a teszthelyzet
specifikus diszkriminációszámításának kiindulási pontja.
9. táblázat: A diszkriminációra utaló munkavállalói magatartás halmozott értékéből* képzett kétértékű**
változók előfordulásának aránya a védett tulajdonságú tesztelők esetében
Teszthelyzet
(N= 51***)

Kontroll = 0

Kontroll = 1

Túlsúlyos = 0

Túlsúlyos = 1

Túlsúlyos = 0

Túlsúlyos = 1

Roma = 0

9

7

0

1

Roma = 1

10

22

1

1

*** Négy vagy öt diszkriminációra utaló viselkedési elem előfordulása.
*** 0 = nincs diszkrimináció, 1 = van diszkrimináció.
*** A táblázat celláinak összeadásával megkapjuk a tesztelt 51 teszthelyzetet.

A 9. táblázat értékeit az ILO másutt bemutatott diszkriminációszámítási logikájában kiszámolva kapjuk a 10. táblázat értékeit.
A 10. táblázat szerint a helyzetek közel kétharmadában a roma, több mint felében a túlsúlyos tesztelővel szemben
viselkedtek diszkriminatív módon a munkaadók.
10. táblázat: A diszkrimináció mértéke származás és túlsúly szerint (N, % )
Sikeres teszt* (1)

Diszkrimináció
a kisebbséggel
szemben**(3)

Diszkrimináció
a többséggel
szemben*** (4)

Nettó diszkrimináció
(3) – (4), illetve
[(3) – (4)]/(1) × 100

Roma–kontroll

51

32

0

32 (63%)

Túlsúlyos–kontroll

51

29

1

28 (55%)

Álláskereső tesztelő

**** Sikeres tesztelés, ahol mindhárom tesztelőnek sikerült a tesztelést végrehajtani.
**** Csak a védett tesztelővel (tesztelőkkel) viselkedtek diszkriminatívan.
**** Csak a kontrolltesztelővel viselkedtek diszkriminatívan.
**** Számítás: [(diszkrimináció a kisebbséggel szemben) – (diszkrimináció a többséggel szemben)] / (sikeres teszt) × 100
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Függelék
F1. függelék: A tesztelés lépései
1. Az instruktor a kiválasztott bevásárlóközpont üzleteit végigjárja, hogy az alkalmazottat kereső üzletek számát és
pontos helyét meghatározza. (Ez alapján az instruktor már látja, hogy aznap csak azt az egy bevásárlóközpontot
tesztelik, vagy esetleg többet is, így ekkor még tud szólni a tesztelőknek az esetleges időpontváltozásokról.)
2. Megérkezik a roma tesztelő, aki megkezdi a tesztelést az instruktor által meghatározott üzletben, vagyis bekapcsolja a diktafont, az üzlet kirakatában elolvassa a felhívást, majd bemegy, a hozzá legközelebb lévő munkatárstól érdeklődik a munka iránt. Ha a személyzet máshoz irányítja, például az üzletvezetőhöz, akkor odalép hozzá,
bemutatkozik, és tőle is információkat kér az állásról. Ha a kellő információkat megszerezte, távozik az üzletből,
kikapcsolja a diktafont, az instruktorhoz megy, akivel kitölti a kérdőívet. Majd az instruktor által megnevezett következő üzletbe megy, amíg az összes üzlettel nem végzett.
3. Közben megérkezik a nem roma túlsúlyos tesztelő, aki akkor kezdi a tesztelést, amikor a roma tesztelő már végzett
az összes üzlettel. Teljesen hasonló módon végzi a tesztelést. Viszont rendkívül fontos, hogy a tesztelőket együtt
ne lássák, mert az gyanakvóvá teszi az üzletek személyzetét.
4. Megérkezik a nem roma, nem túlsúlyos tesztelő, aki szintén végigteszteli az összes üzletet. Ha az idejük engedi,
akkor a következő bevásárlóközpontban folytatják a tesztelést.
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F2. függelék: A személyes teszteléshez használt kérdőív

SZEMÉLYES TESZTELÉS A BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOK RUHAÜZLETEIBEN14
Tesztelő aláírása: ..............................................................................................................
igazolványszáma
A tesztelés időpontja: 2006. ................. hó .............. nap .............. óra .............. perc

Bevásárlóközpont neve:.......................................................................................................
Üzlet neve: ...............................................................................................................................
Tartalmaz-e a kifüggesztett hirdetés diszkriminatív kijelentést?
1 – igen
				
				
				
2 – nem			

3.a. Idézd a szöveget, utána kódold!
1
2
3
4

–
–
–
–

munkavállaló neme 		
kor
etnikai hovatartozás
egyéb

TÖBB VÁLASZ LEHET!

Belépéskor köszönt-e Önnek az üzlet személyzete?
1 – igen, még előttem
2 – igen, velem egyszerre
3 – igen, utánam
4 – nem
14

Girasek Edmond és Pálosi Éva (2005): „Kövérek a plázákban” című dolgozatának felhasználásával.
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Kellett-e várakoznia, amíg beszélhetett a személyzettel?
1 – igen, ............................ percet

Miért kellett várakoznia?

2 – nem

Az üzlet személyzete tett valamilyen megjegyzést a külsejére?
1 – Igen, pozitív megjegyzett tett (bókolt).
2 – Igen, negatív megjegyzést tett. Fel tudná idézni a megjegyzést?
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
3 – Nem, nem tett ilyen megjegyzést.
Összességében milyennek érezte a személyzet Önnel szemben tanúsított magatartását?
udvarias
türelmes
készséges
barátságos
közlékeny

5
5
5
5
5

4
4
4
4
4

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

udvariatlan
türelmetlen
elutasító
barátságtalan
szűkszavú

9 – NT
9 – NT
9 – NT
9 – NT
9 – NT

Találkozás a felvételért felelős személlyel:
Kellett-e várakoznia, amíg beszélhetett a felvételért felelős személlyel?
1 – igen, ............................ percet
2 – nem
A felvételért felelős személy neme:
1 – Férfi
2 – Nő
Körülbelül milyen idős lehet a felvételért felelős személy?
1 – 18–25 éves
2 – 26–35 éves
3.3.
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3 – 36–45 éves
4 – 45–55 éves
5 – Idősebb, mint 55 éves
A felvételért felelős személy bemutatkozott Önnek?
1 – Igen, még mielőtt én megtettem volna
2 – Igen, miután én bemutatkoztam
3 – Nem, nem mutatkozott be
A felvételért felelős személy kezet fogott Önnel?
1 – igen

2 – nem

Milyennek érezte a felvételért felelős személy Önnel szemben tanúsított magatartását?
udvarias
türelmes
készséges
barátságos
közlékeny

5
5
5
5
5

4
4
4
4
4

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

udvariatlan
türelmetlen
elutasító
barátságtalan
szűkszavú

9 – NT
9 – NT
9 – NT
9 – NT
9 – NT

Milyen tájékoztatást adott a felvételért felelős személy a munkáról?
a. A fizetésről tájékoztatta?
1 – igen
	Éspedig:
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2 – nem

1 – órabér:

............................... Ft/óra

1 – megegyezés szerint

2 – napidíj:

............................... Ft/nap 1 – megegyezés szerint

3 – hetibér:

............................... Ft/hét

1 – megegyezés szerint

4 – havidíj:

............................... Ft/hó

1 – megegyezés szerint
Elemzések – 3. A diszkrimináció mérésének módszerei

b. Hány műszakban kell dolgozni?
		
1
2

3

0 – nincs infó

c. Hétvégén is kell dolgozni?
1 – igen

2 – nem

0 – nincs infó

d. Adnak munkaruhát?
		
1 – igen

2 – nem

0 – nincs infó

e. Van a munkakörülményeknek valamilyen specialitása?
		
1 – van
2 – nincs
0 – nincs infó
Éspedig: ..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
f. Egyéb, amit elmondott: . ............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
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F3. függelék: A regressziós modellben szereplő magyarázó
változók és a diszkriminációs indexek kapcsolata
F3.1. táblázat: Az összesített, a munkáltatói viselkedést és tájékoztatást mérő diszkriminációs
indexek átlagpontszámai a magyarázó változók szerint
Összesített
diszkrimináció (0–9)

Viselkedés (0–5)

Tájékoztatás (0–4)

4,62

2,67

1,96

Üzlettípus
Ruha (N = 90)
Cipő (N = 19)

5,47

3,42

2,05

Sport (N = 23)

5,00

3,35

1,65

Fehérnemű (N = 18)

4,89

2,72

2,17

Összesen (N = 150)

4,82

2,87

1,95

F-próba szignifikanciája

0,407

0,015*

0,666

A bevásárlóközpont neve
Árkád (N = 45)

4,69

2,96

1,73

Europark (N = 12)
Westend (N = 96)

4,00

2,42

1,58

4,95

2,84

2,10

Összesen (N = 153)

4,80

2,84

1,95

F-próba szignifikanciája

0,301

0,403

0,211

Tartalmaz-e a kifüggesztett hirdetés diszkriminatív kijelentést?
Igen (N = 24)

5,04

3,00

2,04

Nem (N = 123)

4,71

2,77

1,93

Összesen (N = 147)

4,76

2,81

1,95

0,446

0,404

0,731

F-próba szignifikanciája

Az információt adó személy neme
Férfi (N = 14)

4,50

2,21

2,29

Nő (N = 139)

4,83

2,91

1,92

Összesen (N = 153)

4,80

2,84

1,95

F-próba szignifikanciája

0,574

0,044

0,350

2,94

2,24

Korcsoport
18–25 éves (N = 49)

5,18

26–35 éves (N = 82)

4,66

2,78

1,88

36 év feletti (N = 22)

4,45

2,86

1,59

Összesen (N = 153)

4,80

2,84

1,95

F-próba szignifikanciája

0,263

0,774

0,142

A szignifikáns különbségek *-gal jelölve

F4. függelék: A kifüggesztett hirdetések pontos szövege
F4.1. táblázat: A kifüggesztett hirdetések pontos szövege és előfordulásuk száma a vizsgált bevásárlóközpontokban
A hirdetés szövege

Árkád

1

Eladó munkatársakat keresünk, érdeklődni fényképes CV-vel az üzletben

1

Eladót felveszünk

3

Eladót felveszünk, jelentkezés az üzletben

1

Eladót felveszünk, érdeklődni önéletrajzzal az üzletben

1

Fiatal szakképzett eladót felveszünk

1

Mammutban és Duna Plázában levő üzletünkbe gyakorlott vagy szakképzett eladót felveszünk.
Jelentkezni az üzletben vagy levélben

1

Nálunk akarsz dolgozni? Érdeklődj az üzletben!

1

Office Shoes üzletünkbe érettségizett eladó munkatársat keresünk azonnali kezdéssel teljes munkaidőbe

1

Szakképzett eladót felveszünk

1

Üzletünkbe eladókat felveszünk

1

Üzletünkbe érettségizett eladót felveszünk

1

Üzletünkbe érettségizett eladót felveszünk májusi kezdéssel. jelentkezés önéletrajzzal az üzletben

1

Összesen

Europark

Száma

Dr Jeans üzletünkbe varrni tudó eladót keresünk

15

Üzletünkbe eladókat felveszünk

1

Eladót teljes munkaidőbe felveszünk

1

Szakképzett eladót felveszünk, jelentkezés az üzletben

1

Üzletünkbe keresünk szakképzett, gyakorlattal rendelkező női munkatársat érdeklődni
az üzletben fényképes önéletrajzzal

1

Összesen

4
folytatódik
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A hirdetés szövege

Westend

Eladót felveszünk

6

Akarsz nálunk dolgozni? Érdeklődni az üzletben

1

Eladó munkatársat felveszünk

1

Eladót felveszünk, érd az üzletben

1

Eladót felveszünk, érdeklődni az üzletben

1

Eladót keresünk

1

Eladót, pénztárost felveszünk! Jelentkezés a boltvezetőnél

1

Érettségizett munkatársakat keresünk érdeklődni az üzletvezetőnél

1

Fiatal eladót felveszünk

1

Fiatal szakképzett eladókat jó kereseti lehetőséggel felveszünk

1

Gyakorlattal rendelkező eladót felveszünk

1

Gyakorlattal rendelkező, idegen nyelvet beszélő eladólányokat felveszünk

1

Legyél te is munkatársunk, jelentkezés fényképes önéletrajzzal az üzletben

1

Májusi kezdéssel üzletünkbe eladót felveszünk, jelentkezés fényképes CV-vel

1

Munkatársat keresünk

1

Mutasd meg magad, munkatársat keresünk, eladót. Elvárások: érettségi végzettség és gyakorlat,
előny: angol nyelvtudás

1

Szakképzett eladót keresünk, érdeklődni az üzletvezetőnél

1

Szakképzett fiatal eladót keresünk

1

Üzletünkbe keresünk megbízható, szakképzett, gyakorlattal rendelkező vagy érettségizett munkatársat

1

Üzletünkbe keresünk szakképzett, gyakorlattal rendelkező női munkatársat

1

Üzletünkbe keresünk szakképzett, gyakorlattal rendelkező női munkatársat

1

Üzletünkbe munkatársakat keresünk

1

Üzletünkbe munkatársakat keresünk érdeklődni lehet az üzletvezetőknél

1

Üzletünkbe munkatársakat keresünk, érdeklődni lehet az üzletvezetőnél

1

Üzletünkbe munkatársakat keresünk, jelentkezés az üzletben

1

Üzletünkbe szakképzett gyakorlott eladót keresünk, jelentkezés önéletrajzzal az üzletben

1

Üzletünkbe szakképzett, gyakorlattal rendelkező eladót keresünk, érdeklődni az üzletben

1

Összesen
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O tlakán K risztián

Diszkriminálnak-e a hazai munkáltatók?1
A kutatás célja annak feltérképezése volt, hogy a magyar munkaerőpiac egy meghatározott területén azonos esélyekkel pályázik-e egy adott állásra egy roma nő, egy roma férfi, egy nem roma nő és egy nem roma férfi? Jelen tanulmány
alapjául a munkahelyi diszkrimináció telefonos tesztelésével létrehozott adatbázis szolgált. A telefonos tesztelésre az
álláskeresés egyik lehetséges kezdőszakaszában, a telefonos jelentkezés során került sor.
A kutatás 100 olyan álláshirdetésre terjedt ki, amelyekben a munkaerőpiac egy meghatározott szegmensébe2 tartozó álláshelyekre kerestek munkavállalókat. A mintába csak olyan álláshirdetések kerülhettek, amelyekben az előzetes vizsgálatok során kiválasztott állástípusok valamelyikére kerestek embert. A mintabeli hirdetések összetétele
természetesen közvetlenül függött a kiválasztott napilapokban a kutatás idején megjelenő hirdetésektől. Összességében a megpályázott állások közel négytizede (38%) bolti eladói állást kínált. A felhívott hirdetések további háromtizede pultost/felszolgálót (28%), kéttizede telemarketingest (22%), egytizede takarítót (10%) és 2%-a futárt keresett.
Az adatgyűjtést kilenc kérdezőbiztos (tesztelő) végezte, előre rögzített beszélgetéspanelek alapján. Minden kiválasztott hirdetőt négy tesztelő hívott fel: egy roma nő, egy roma férfi, egy nem roma nő és egy nem roma férfi.
Az így létrejött 400 beszélgetés részleteit tartalmazó adatbázis képezte tehát az elemzés számára a mintát. Mivel az
álláshirdetésekre „jelentkezők” között a férfiak és a nők, valamint a romák és a nem romák száma (a kutatási tervnek
megfelelően) egyaránt 200–200 volt,3 a tesztelés tárgyát alkotó dimenziók (a nem és a származás) szempontjából
a minta egyenletes megoszlása biztosított volt. Annak érdekében, hogy a kor hatása kontrollált legyen, a jelentkezők
életkorát minden esetben 20 és 25 éves közöttire rögzítettük. A kérdezői instrukcióknak köszönhetően az állásszerzés
során felmerülő főbb releváns szempontok – az álláskeresés oka, képzettség, tapasztalat, családi állapot, gyermekvállalási tervek, lakóhely – szerint sem volt érdemi különbség a jelentkezők között.
A származás hatásának tesztelésére a telefonos jelentkezések felében meg kellett találni annak a módját, hogy
a munkára jelentkezők etnikai származása a hirdető tudomására jusson. A beszélgetés legelején ezt a roma szárma-

1
Részletek. Eredetileg megjelent: Otlakán Krisztián (2007a): Diszkriminálnak-e a hazai munkavállalók – I. Munkaügyi Szemle, 51
(3, március): 25–28; uő (2007b): Diszkriminálnak-e a hazai munkavállalók – II. Munkaügyi Szemle, 51 (4, április): 32–36.
2
A kivitelezhetőség szempontjait szem előtt tartva a munkaerőpiac szerteágazó területei közül csak olyan állásajánlatokat teszteltünk, amelyekhez nem kell képesítés, mivel ellenkező esetben a képzettségről a tesztelőnek információval kellett volna rendelkeznie. Ezt a szűkítést mindenképpen szem előtt kell tartani az eredmények értelmezése és általánosítása során.
3
Ez az előre rögzített arány azt az előfeltevést rejti magában, hogy a kiválasztott hirdetésekre ténylegesen (tehát valóságos
állásszerzési céllal) jelentkezők belső arányai hasonlóak. Mivel a tényleges arányokról nem állt rendelkezésünkre információ, ezért
az általunk választott arányok ennyiben önkényesnek tekinthetők.
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zásra utaló név tette lehetővé.4 Továbbá a magukat romának kiadó jelentkezők származásukat a beszélgetés végén
azzal hangsúlyozták, hogy „(És) Az nem baj, hogy roma vagyok?”.
A „Nem baj, hogy roma vagyok?” kérdésre, vagyis a roma származás megerősítésére érkezett reakciókat a tesztelőknek előre kidolgozott kategóriákba kellett besorolniuk. A tipikus reagálások spektruma a „nem probléma” választól a többé-kevésbé szándékolatlan megnyilvánulásokon át (pl. sóhaj, hangnemváltás) a telefonbeszélgetés egyol
dalú megszakításáig terjedt. Természetesen lehetőség volt az „egyéb” reakciók leírására is. Az így rögzített reakciókat
– az „egyéb” válaszok figyelembevételével – három csoportba soroltuk:
1. Elfogadó: ebbe a csoportba soroltuk azokat a reakciókat, amelyekben semmi sem utalt arra, hogy a jelentkezőt
a roma származása miatt az állás elnyerésénél valamilyen hátrány érje.
2. Latens diszkriminatív: ebbe a csoportba került minden olyan eset, amelynél ugyan a válasz nem tartalmazott nyíltan megfogalmazott diszkriminációt, ám vagy a szándékolatlan reakciók, vagy pedig az „egyéb” válaszok tartalma
alapján joggal valószínűsíthető, hogy a roma jelentkező egyenlő állásszerzési esélyei a későbbi elbírálás során
sérülhetnek.
3. Nyíltan diszkriminatív: ebbe a típusba kerültek azok, akik kendőzetlenül megmondták, hogy az állás betöltése
szempontjából a roma származás gondot okoz; vagy nem mondták ki ugyan nyíltan, hogy a származás problémát
jelent, de egyértelmű jelei voltak ennek (pl. lecsapták a telefont); vagy nyilvánvalóan álindokot említettek (pl. ellenkező nemű embert keresnek, miközben az azonos nemű nem roma jelentkezőnek nem mondtak ilyet).
Az elemzés folyamán megkülönböztettük azokat a munkákat, amelyek személyes érintkezéssel járó, munkahelyek
(bolti eladó, pultos, felszolgáló), illetve azokat, ahol a potenciális munka kevésbé vagy nem jár személyes érintkezéssel (telemarketinges, takarító, futár). Ezt a megkülönböztetést azért tartottuk szükségesnek, mert a munkáltatói mérlegelés szempontjából nem mellékes, hogy a potenciális munkavállaló közvetlen kapcsolatban lesz-e a kliensekkel,
vagy a háttérben dolgozik.

Tetten érhető-e diszkrimináció a telefonos álláskeresés során?
Annak ellenére, hogy a tesztelők minden esetben közvetlenül a hívás legelején közölték a nevüket, a beszélgetések
túlnyomó többségében (70%) a bemutatkozás a munkáltató oldaláról viszonzatlan maradt. Még ennél is ritkábban, az
eseteknek csupán egyötödében mondta el a beosztását az, aki fogadta a hívást (19%). A beszélgetésben a munkáltató
részéről az esetek nyolcadában (13%) a főnök vagy az üzletvezető, ritkábban HR- vagy egyéb munkatárs vett részt (2,
illetve 4%).
A bemutatkozók körében a beosztásukat elmondók aránya az imént ismertetettnél kedvezőbb, közel öttized
(45%), az anonimitásban maradók között viszont kedvezőtlenebb, nem éri el az egytizedet sem (8%).
4

A tipikus roma család- és keresztnevek kiválasztásáról lásd kötetünkben (3.3. A kísérlet) Váradi Luca „Előtanulmány a roma
családnevek diszkriminációteszteléshez való kiválasztásához” című tanulmányát..
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A kérdezőbiztosok minden beszélgetés befejeztével az összbenyomásuk alapján öt szempontból (udvariasság,
türelmesség, készségesség, barátságosság, közlékenység) értékelték – az iskolai osztályzatoknak megfelelően –
a munkáltató képviselőjének a viselkedését. 5 Az udvariasság kapta átlagosan a legkedvezőbb osztályzatot (4,3),
de kedvező a türelmesség (4,0), a készségesség (3,9) és a barátságosság (3,9) általános értékelése is. Egyedül a köz
lékenység átlagos osztályzata minősíthető közepesnek (3,5).
A telefonbeszélgetések kimenetele döntően négy típusba sorolható. Az esetek háromnegyedében a munkáltató
személyes találkozóra hívta az állásra pályázót (74%). A jelentkezők közül további 15 százalékot elutasítottak, azaz
számukra az állás megszerzésének esélye végleg szertefoszlott. Átlagosan nagyjából minden tizedik telefonálótól
önéletrajzot vagy pedig későbbi visszahívást kértek (9%). Egy határozottan elkülönülő – ugyanakkor elenyésző méretű – csoportot alkot az a három eset (1%), ahol már a telefonos megkeresés folyamán állást ajánlott a munkáltató
képviselője.6
A roma származás megerősítése után a munkáltatók zöme (72%) nem tartotta problémának a roma származást;
további közel ötödük (18%) válasza a latens diszkriminatív típusba került; tízből egy esetben viszont egyértelműen
diszkriminatív visszajelzést kaptak a roma jelentkezők, tehát ezek a munkáltatók a nyíltan diszkriminatív kategóriába
kerültek (10%).

A nemi diszkrimináció vizsgálata
A telefonos beszélgetések a leggyakrabban mind a férfi, mind a női álláskeresők számára egy személyes találkozó
ígéretével végződtek (1. táblázat).
1. táblázat: A beszélgetés kimenetele és a jelentkező neme (%)
A beszélgetés kimenetele

Férfi (N = 196)
Nő (N = 199)
Összesen (N = 395)

Elutasították

Személyes
találkozó/ állás

Visszahívás/
önéletrajz

Összesen

25*

65*

10

100

6*

86*

8

100

76

9

100

15

Szignifikancia: 0,000; Cramer V = 0,27; * szignifikáns érték.

5

Az értékelést nem külső megfigyelő, hanem az állást kereső végezte, tehát az, aki – a keresési helyzet természetesnek vehető
következményeként – kiszolgáltatott szerepben volt.
6
Mivel ez a csoport (az alacsony elemszám miatt) kezelhetetlen, a későbbi elemzések során a szóban forgó eseteket a személyes találkozóra hívottak közé soroltuk – feltételezve, hogy a telefonon felkínált állás csak egy személyes találkozót követően (és
akkor sem szükségszerűen) válhat valóságos ajánlattá.
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A nők körében azonban a személyes találkozó aránya jóval meghaladja a férfiaknál tapasztalt mértéket (2. táblázat). Ugyanakkor az elutasításra a férfiaknak van nagyobb esélyük: átlagosan minden negyedik férfi erre a sorsra jut,
miközben a nőknél ennek a csoportnak a mérete nem éri el az egytizedet sem (6%). Visszahívást, illetve önéletrajz-beküldési lehetőséget mindkét nem képviselőinek gyakorlatilag azonos arányban kínáltak a munkáltatók. Az elutasítás
gyakoriságában a nemek közötti eltérésért a bolti eladói, valamint a pultos/felszolgálói állások tehetők felelőssé –
a takarítói és a telemarketinges állásoknál ebből a szempontból a két nem között szignifikáns eltérés ugyanis nincs.
A kutatásba bevont személyes érintkezéssel járó munkahelyek esetében tehát a nőkkel szemben a férfiak hátrányban
vannak.
2. táblázat: A beszélgetés kimenetele és a jelentkező neme a meghirdetett állás jellege szerinti bontásban (%)
A jelentkező
neme
Férfi (N = 128)
Bolti eladó/pultos/
felszolgáló

Nő (N = 131)
Összesen (N=259)

A beszélgetés kimenetele
Személyes
találkozó/állás

Elutasították

Önéletrajz/
visszahívás

Összesen

31*

58*

11

100

5

88*

7

100

18

73

9

100

13

79

7

100

7

84

9

100

10

82

8

100

Szignifikancia: 0,000; Cramer V = 0,36
Férfi (N = 68)
Takarító/futár/
telemarketinges

Nő (N = 68)
Összesen (N = 138)
Szignifikancia: n. sz.

* Szignifikáns érték.

Bár az alacsony elemszám miatt az elutasított jelentkezők nemek szerinti elemzése óvatosan kezelendő, mégis
megemlítjük, hogy az elutasítás indoklásának léte és tartalma a férfiaknál és a nőknél nagyon hasonló (a két leggyakoribb indok – közel fele-fele arányban –: betelt az állás, illetve a jelentkező valamilyen hiányossága miatt nem felelt
meg).
Az álláskeresőknek feltett kérdések száma jelezheti egyfelől, hogy a potenciális munkáltató esélyes jelöltként tekint a pályázóra, másfelől viszont azt is, hogy a sikeres pályázónak egyszerre több kritériumnak is meg kell felelnie –
tehát nehezebb számára a bejutás. Így aztán mindkét értelmezési lehetőséget szem előtt kell tartani akkor, amikor azt
tapasztaljuk, hogy a férfiakat és a nőket eltérő mértékben „faggatják” a munkáltatók. A nők zömének (68%) egyetlen
kérdést sem tettek fel, miközben a férfiaknál ez az arány csak 55%. Ugyanakkor három vagy még ennél is több kérdést
kapott a férfiak közel hatoda, míg a nőknél ez az arány csupán 6%.
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A beszélgetőtárs viselkedésének osztályozásában tendenciózus különbség van a két nem között. A nők minden
vizsgált szempontból rendre kedvezőbben értékelték7 a beszélgetőpartner viselkedését.

A származási diszkrimináció vizsgálata
A beszélgetés kimenetele a roma és a nem roma álláskeresők esetében némileg különbözik (3. táblázat). A roma
jelentkezők között az átlagosnál (15%) valamivel nagyobb arányban találunk elutasítottakat (20%), míg a nem roma
származásúak között ez az arány átlag alatti: csak egytized (11%).
3. táblázat: A beszélgetés kimenetele és a jelentkező származása(%)
A beszélgetés kimenetele
Elutasították

Személyes
találkozó/állás

Visszahívás/
önéletrajz

Összesen

Roma (N = 197)

20*

71*

9

100

Nem roma ( N= 198)

11*

81*

8

100

Összesen (N=395)

15

76

9

100

Szignifikancia: 0,045; Cramer V = 0,13; * szignifikáns érték.

A munkáltatók önéletrajzot vagy visszahívást mindkét csoportban az átlagossal (9%) megegyező arányban kértek,
tehát az elutasítottak köre a romák esetében inkább a személyes találkozóra hívottakból „táplálkozik”: a romák zöme
(71%), míg a nem romák nyolctizedét (81%) invitálták személyes beszélgetésre – mindkét érték eltér az átlagostól
(76%). A különböző állástípusok esetében a cigány származás – ha az állástípusokat csoportosítás nélkül vizsgáljuk –
nem befolyásolja eltérő módon a beszélgetés kimenetelét.
A roma származás megerősítésére adott reakciók jellege a különböző állástípusokban átlagosnak minősíthető
(4. táblázat). Ugyanakkor, míg a személyes érintkezéssel nem járó állások esetén az átlagosnál jóval nagyobb a származásra adott kedvező reakciók aránya (85%), addig a személyes kapcsolattal járó munkák esetén ennek aránya csupán
65 százalék.

7

A munkáltató viselkedésének értékelésére a nem és a származás szerinti csoportok relatív helyzetének taglalásakor részletesen kitérünk. Azt azonban már itt jelezzük, hogy a beszélgetés értékelése (amellett természetesen, hogy nagyon szubjektív) elsősorban a beszélgetés kimenetelétől függ. Ez utóbbi pedig a nők esetében általában kedvezőbben alakult, mint a férfiaknál – az itt
említett különbség tehát valószínűleg erre vezethető vissza.
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4. táblázat: A munkáltató reakciója a roma származás megerősítésére és a meghirdetett állás típusa szerint (%)
A munkáltató reakciója a roma származás megerősítésére
Nem probléma

Hát, nem probléma

Probléma

Összesen

Bolti eladó/pultos/felszolgáló (N = 131)

65*

22*

13

100

Takarító/futár/telemarketinges (N = 68)

85*

9*

6

100

Összesen (N = 199)

72

10

100

18

Szignifikancia: 0,010; Cramer V = 0,22; * szignifikáns érték.

A roma származás megerősítését kísérő reakció döntő hatással van a beszélgetés kimenetelére (5. táblázat): míg az
elutasított romák aránya az elfogadó reakciójú munkáltatóknál az átlagos aránynak (20%) kevesebb mint a fele (8%),
addig a problémát jelző munkáltatóknál ugyanez az arány az átlagosnak több mint négyszerese (86%).
5. táblázat: A munkáltató reakciója a roma származás megerősítésére és a beszélgetés kimenetele (%)
A beszélgetés kimenetele
Elutasították
Nem probléma (N = 141)

8*

Személyes
találkozó/állás

Visszahívás/
önéletrajz

Összesen

82*

10

100

Hát, nem probléma (N = 35)

29

60

11

100

Probléma (N = 21)

86*

14*

–

100

Összesen (N = 197)

20

71

9

100

Szignifikancia: 0,000; Cramer V = 0,43; * szignifikáns érték.

A személyes találkozó tekintetében hasonló mértékű eltérések vannak: a kedvező reakciójú munkáltatók a romák
négyötödét (82%-át) személyes találkozóra hívták, míg a nagyon kedvezőtlenül reagálók csupán 14 százaléka tett
így.

Az elutasítottak aránya a nemi és származási típusokban
A jelentkező elutasításának, illetve a beszélgetés egyéb kimenetelének valószínűsége alapján a kérdezők származása
és neme alapján alkotott csoportok között a következő sorrend figyelhető meg: a legnagyobb elutasítási aránytól
a roma férfiaknak kell tartaniuk, őket követik a nem roma férfiak és a roma nők, míg a vizsgált álláshirdetések tekintetében a legkedvezőbb helyzetben a nem roma nők vannak.
A roma férfiak körében az elutasítás aránya az átlagos érték (15%) duplája (30%), miközben a személyes találkozóra
hívás az átlagosnál (76%) ritkább (59%) (6. táblázat).
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6. táblázat: A beszélgetés kimenetele és a jelentkezők származása és neme alapján képzett csoportok (%)
A beszélgetés kimenetele
Elutasították

Személyes
találkozó/állás

Önéletrajz/
visszahívás

Összesen

Roma férfi (N = 98)

30*

59*

11

100

Nem roma férfi (N = 98)

20

71

8

100

Roma nő (N = 99)

10

Nem roma nő (N = 100)
Összesen (N = 395)

2*
15

83

7

100

90*

8

100

76

9

100

Szignifikancia: 0,000; Cramer V = 0,21; * szignifikáns érték.

A nem roma férfiak és a roma nők esélyei a beszélgetések különböző kimeneteleit illetően az átlagos arányoknak
megfelelnek. A tesztbeszélgetések alapján az álláskeresés során a legjobb esélyekkel a nem roma nők indulnak: az
átlagosnál jóval ritkábban utasították el őket (2%), ugyanakkor a személyes találkozóra hívás aránya 90 százalékos.
Sorrendet alkothatunk ugyanezen csoportok között a munkáltató viselkedésének értékelése alapján is. E szerint
minden osztályozott dimenzióban a roma férfiak adták átlagosan a legrosszabb osztályzatot. Náluk átlagosan valamivel kedvezőbb értékeléseket adtak (ugyancsak minden vizsgált tulajdonságra) a nem roma férfiak. A legmagasabb
osztályzatokat – minden esetben fej-fej mellett haladva – a roma és a nem roma nők adták. Megállapíthatjuk, hogy
a viselkedés értékelése terén elsősorban a kérdező neme, nem pedig származása okoz eltéréseket. Ezt egyértelműen
alátámasztják a kérdezők neme és származása alapján kialakított különböző csoportok átlagos osztályzatainak eltérései: az átlagok között szignifikáns különbség csak a férfi-nő dimenzióban van.
A nők az átlagosnál magasabb osztályzatokat adtak, a romák és a nem romák nagyjából átlagosakat (leszámítva
a barátságosság és a közlékenység szempontjait), a férfiak pedig mindig az átlagosnál rosszabban értékelték beszélgetőtársuk viselkedését.
A viselkedés értékelésére – a nem és a származás helyett – a beszélgetés kimeneteléből lehet a leginkább következtetni. Szembetűnő, hogy az elutasítottak messze átlag alatt értékelik a beszélgetőpartnert.
Minden más kimenetel (személyes találkozó, visszahívás, önéletrajz) az átlagosnál kedvezőbb értékelést eredményezett. Összességében tehát valószínű, hogy az értékelésben a nemek között mutatkozó eltérés is inkább az elutasítás gyakoriságának nemek közötti különbségéből adódik, vagyis abból, hogy a férfiak körében a nőkénél magasabb
az elutasítottak aránya.
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A többváltozós elemzésben szereplő változókról
Az álláskeresés első lépését jelentő beszélgetés kimenetelét befolyásoló tényezők fontossági sorrendjének és egymáshoz viszonyított szerepük feltárására logisztikus regressziós elemzéseket végeztünk.
A logisztikus regressziós elemzéseknél az elutasítási esélyeket megváltoztató hatásokra összpontosítottunk –
a függő változó értéke 1 volt, ha valakit elutasítottak, és 0 volt, ha nem utasították el (azaz találkozót vagy állást
ajánlottak neki/visszahívást vagy önéletrajzot kértek tőle). Referenciacsoportként minden független (az elemzésbe
bevont magyarázó) változónál azt a kategóriát választottuk, amelynek körében a legritkábban fordult elő az elutasítás – így aztán a regressziós esélyhányadosok mindig azt mutatják meg, hogy az adott jellemző milyen mértékben
növeli az elutasítás esélyét a referenciacsoport esélyeihez képest.
A magyarázó változók (zárójelben az adott változó kategóriái szerepelnek; a modellekben a referenciakategóriák
dőlt betűsek):
●● a jelentkező származásának hatását két eltérő formában is elemeztük:
 a dichotóm változatban csak a roma és a nem roma származást különböztettük meg (nem roma; roma);
 az összetett változatban a jelentkező származását és (a romák esetében) az arra adott reakciót egyetlen változóba
kódoltuk (nem roma; elfogadó; latens diszkriminatív; nyílt diszkriminatív);8
●● a jelentkező neme (nő; férfi);
●● a munkáltató kérdései (tettek fel kérdést; nem tettek fel kérdést);
●● a meghirdetett állás jellege (személyes érintkezéssel nem vagy alig járó; személyes érintkezéssel járó).
A magyarázó változók körét mindig lépésről lépésre bővítettük, hogy figyelemmel kísérhessük, megváltozik-e
a modellben korábban szereplő változók hatása az újabb változó bevonásával. A változókat magyarázó erejük sorrendjében emeltük a modellekbe, a legnagyobb hatású változóval kezdve. Az elemzést elvégeztük az összes jelentkező, illetve külön-külön a romák és a nem romák körében. Az eredmények értelmezésekor a kapott esélyhányadosok
nagyságát és szignifikanciaszintjét tekintettük irányadónak.

8

A származás hatásának vizsgálata során az alapvető cél az volt, hogy a roma származásúak elutasítási esélyeit a nem romákéval összevessük. Ez az összehasonlítás a teljes mintán a származás dichotóm változójával minden további nélkül megvalósítható.
Ha viszont a származást csak ebben a formában kódoltuk volna, akkor a származásra adott munkáltatói reakció hatását (aminek
csak a roma jelentkezők körében volt értéke) kizárólag a romák egymás közötti esélykülönbségeinek feltárására használhattuk
volna. A munkáltatói diszkrimináció vizsgálatakor azonban fontosnak tartottuk azt is, hogy a származásra adott reakció hatását
a nem romák esélyeivel is összevethessük. Ezért a kétféle származással összefüggő információt (tehát a származást egyfelől és a
származás megerősítésére adott reakciót másfelől) külön-külön és egy közös változó formájában is felhasználtuk az elemzések
során. A közös változón minden jelentkezőnek van értéke, ami lehetővé teszi, hogy a származás elutasítási esélyekre gyakorolt
hatását részleteiben is elemezzük: tehát választ tudjunk adni például arra a kérdésre, hogy mennyiben tér el a nem roma jelentkezők elutasítási esélyétől azon romák esélye, akiknek a munkáltató a telefonbeszélgetés során azt mondta: nem gond a cigány
származásuk.
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A tesztbeszélgetések kimenetelére az összes jelentkező körében a jelentkező származása, illetve – a roma jelentkezők esetében – a származásra adott reakció volt a legnagyobb hatással. A származás és a származási reakció jelentőségét jól jellemzi, hogy ez az egyváltozós modell is illeszkedik az adatainkra: a nem túl magas magyarázó erő mellett
is szignifikánsan javult a találatmátrix helyes besorolásainak aránya.
Az elfogadó reakciójú munkáltatók őszinték. Ezt jelzi, hogy az elfogadó reakciót kapó roma jelentkezőket ugyanolyan eséllyel utasították el, mint a nem romákat (7. táblázat: 1. modell)
7. táblázat: Az elutasítási esély logisztikus regressziós modelljeinek paraméterei
az egyes magyarázó változók lépésenkénti bevonásával (esélyhányadosoka)
Származás és reakciója (ref.: nem roma)
• Elfogadó
• Latens diszkriminatív
• Nyíltan diszkriminatív

1. modell

2. modell

3. modell

4. modell

n. sz.
3,2***
48,0***

n. sz.
2,6**
52,9***

n. sz.
4,1***
195,0***

n. sz.
3,3**
181,1***

5,2***

7,6***

8,2***

21,5***

24,8***

A jelentkező neme (ref.: nő)
• Férfi

–

A munkáltatói kérdések (ref.: tettek fel kérdést)
• Nem tettek fel kérdést

–

–

Az állás jellege (ref.: személyes érintkezéssel
nem vagy alig járó)
• Személyes érintkezéssel járó

–

–

A modell magyarázó ereje

–
2,4*

0,193

0,255

0,385

0,399

84,6
88,4***

84,6
88,4***

84,6
88,9**

84,6
88,9**

A találatmátrix helyes találatainak aránya
a függő változó 1 értékű kategóriájában
(„elutasították”) (%)
• Becslés a módusszal
• Becslés a modell alapján

0,0
29,5

0,0
29,5

0,0
37,7

0,0
37,7

N

395

395

395

395

A találatmátrix helyes találatainak aránya (%)
• Becslés a módusszal
• Becslés a modell alapjánb

Megjegyzések:
a
Csak azokat az esélyhányadosokat tüntettük fel, amelyek *** = 0,01-es, ** = 0,05-os vagy * = 0,1-es szignifikanciaszinten
különböznek egytől.
b
A modell alapján készült találatmátrix helyes besorolási arányánál azt is jelöljük, hogy a módusszal való becsléshez képest
*** = 0,01-es, ** = 0,05-os vagy * = 0,1-es szignifikanciaszinten jobb-e a besorolás.
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Az állás megszerzésére szignifikánsan rosszabb kilátásai vannak viszont azoknak, akik a munkáltatótól latens vagy
nyílt diszkriminatív visszajelzést kaptak: a nem roma származásúakhoz képest az előbbi csoportban gyakoribb, az
utóbbi csoportban pedig sokkal gyakoribb az elutasítás.
Az iménti modellt a nem változójával kiegészítve egyértelmű, hogy a férfiakat – a tesztelésben szereplő munkakörök9 esetében – nagyobb eséllyel utasították el, mint a nőket (7. táblázat: 2. modell).
Következő lépésként a munkáltatói kérdések hatását vontuk be a modellbe: amennyiben a munkáltató nem tesz
fel kérdést a jelentkezőnek, akkor az elutasítás esélye több tízszeresére nő azokéhoz képest, akik kaptak legalább egy
kérdést. Vagyis a jelentkezés kedvező vagy kedvezőtlen kimenetelét befolyásolja a munkáltató érdeklődését jelző
kérdések léte vagy hiánya (7. táblázat: 3. modell).
A bővítés következtében a modellben eddig szereplő jellemzők hatásának iránya nem változott, de a nyílt diszkriminatív reakció hatása nagymértékben, a latens diszkriminációé pedig kismértékben megnőtt.
A meghirdetett állás jellegének szerepe a modellben kicsi, ami azt jelzi, hogy a munkáltató döntését a többi jellemző (származás, nem, illetve a kérdésekben kifejeződő érdeklődés) mellett az állás jellege alig befolyásolja (7. táblázat:
4. modell). Ez a hatás azonban – ha kicsi is – „önálló” (hiszen a személyes érintkezés fokában különböző állásoknál úgy
tér el szignifikánsan az elutasítás esélye, hogy a származási reakciót, a jelentkező nemét és a munkáltatói kérdések
létét/hiányát kontroll alatt tartjuk), s ezért említésre méltó, hogy a személyes érintkezést feltételező munkahelyekre
általában véve valamivel nehezebb bejutni, mint azokra, amelyek háttér jellegű munkával járnak.
A legtágabb, vagyis a négy magyarázó változót tartalmazó modell alapján a következő kijelentések tehetők:
●● azon roma jelentkezők elutasítási esélye, akiknek a munkáltató azt mondta, hogy nem jelent problémát a származásuk, megegyezik a nem roma jelentkezők esélyével;
●● a jelentkezők elutasítási esélyét a roma származásra adott nyílt diszkriminatív reakció növeli a leginkább;
●● a származásra adott latens diszkriminatív reakció negatív hatása meg sem közelíti a nyílt diszkriminatív reakcióét;
●● a férfiak a nőkhöz képest hátrányban vannak a vizsgált állástípusok munkahelyeinek megszerzése terén;
●● a jelentkező elutasítási esélyeire (miközben a többi változó hatását kiszűrjük) kedvező hatással van, ha a munkáltató kérdést tesz fel neki – ez arra utal, hogy ha a jelentkező már felkeltette a munkáltató érdeklődését, akkor sokkal
jobbak az esélyei a továbbiakra, mint ellenkező esetben;
●● az állástípus jellegének hatása azt – az egyébként minden szempontból érthető – jelenséget jelzi, hogy a személyes érintkezéssel járó munkakörök betöltésekor a munkáltatók körültekintőbben járnak el, vagyis hajlamosabbak
az elutasításra.
A következő táblázat második oszlopában a jelentkező származását és az arra adott reakciót indikáló változót a
származás dichotóm változójával helyettesítettük (8. táblázat: 4B modell), és ezt vetettük egybe az előző modell utolsó változatával.10 Az így kapott modell alapján kijelenthető, hogy a roma származás az elutasítási esélyeket – a nem
9
10

Ezek: bolti eladó, pultos/felszolgáló, telemarketinges, takarító, futár.
Ennek megfelelően a 8. táblázat 4B modellje a 7. táblázat 4. modelljével azonos.
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roma származásúak esélyeihez képest – megnöveli, de a származásnak önmagában sokkal kisebb az elutasítást érintő
magyarázó ereje, mint a származásra adott munkáltatói reakciónak.
A két modell közötti másik szembetűnő különbség a megpályázott állás jellegénél, illetve a munkáltatói kérdéseknél figyelhető meg. Az állás jellegének korábban alacsony szignifikanciaszintje megnőtt, míg a munkáltatói kérdések hiánya valamivel kisebb mértékben növeli az elutasítási esélyeket, mint a származási reakciót is tartalmazó modellben. Mindez ugyanazt jelzi, amit a kereszttáblás elemzésekben már tapasztalhattunk: a munkáltató származásra
adott reakciója a meghirdetett állás jellegéhez igazodik.
8. táblázat: A roma származás dichotóm, illetve összetett változóját tartalmazó
logisztikus regressziós modellek paraméterei (esélyhányadosoka)
4. modell
Származás és reakciója (ref.: nem roma)
• Elfogadó
• Latens diszkriminatív
• Nyíltan diszkriminatív
Származás (ref.: nem roma)
• Roma

4B modell
–

n. sz.
3,3**
181,1***
–
2,2**

A jelentkező neme (ref.: nő)
• Férfi

8,2***

8,5***

A munkáltatói kérdések (ref.: tettek fel kérdést)
• Nem tettek fel kérdést

24,8***

10,8***

Az állás jellege (ref.: személyes érintkezéssel nem vagy alig járó)
• Személyes érintkezéssel járó

2,4*

3,0***

A modell magyarázó ereje

0,399

0,239

A találatmátrix helyes találatainak aránya (%)
• Becslés a módusszal
• Becslés a modell alapjánb

84,6
88,9**

84,6
85,8

A találatmátrix helyes találatainak aránya a függő változó
1 értékű kategóriájában („elutasították”) (%)
• Becslés a módusszal
• Becslés a modell alapján

0,0
37,7

0,0
31,1

N

395

395

Megjegyzések:
a
Csak azokat az esélyhányadosokat tüntettük fel, amelyek *** = 0,01-es, ** = 0,05-os vagy * = 0,1-es szignifikanciaszinten
különböznek egytől.
b
A modell alapján készült találatmátrix helyes besorolási arányánál azt is jelöljük, hogy a módusszal való becsléshez képest
*** = 0,01-es, ** = 0,05-os vagy * = 0,1-es szignifikanciaszinten jobb-e a besorolás.
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Milyen tényezők befolyásolják az elutasítási esélyeket
a romák, illetve a nem romák körében?
Az alábbi modelleknél – a minta felosztásával – kiküszöböltük a származás hatását, így az azonos származású jelentkezők elutasítási esélyeire ható jellemzőket vizsgálhattuk. A roma álláskeresőknél természetesen – a többi jellemző
mellett – tekintetbe vettük a munkáltató roma származásra adott reakcióját is. A minta szétbontásával a roma származásra adott különböző reakciók hatásvizsgálatánál a referenciacsoportot is romák alkotják – eltérően a korábbi
modellektől, ahol az elutasítási esélyek változását a nem romák esélyeihez viszonyítottuk.
A romák almintájában a munkáltató latens és nyílt diszkriminatív reakciója egyaránt szignifikánsan rontja az álláskereső esélyeit (9. táblázat: 5. modell). Emellett a vizsgált állások megszerzésének terén a férfiak a nőkhöz képest
szignifikánsan kedvezőtlenebb helyzetben vannak11: a nemek helyzete tehát a romák körében is hasonlóan alakul,
mint azt a teljes mintában tapasztaltuk.
A nem hatása a teljes mintában nagyobb volt, mint a roma almintában, vagyis a romák körében a jelentkező nemének önálló hatása kisebb, mint a nem romák között.
A munkáltató kérdésfeltevése a roma és a nem roma munkavállalók esélyeit is kedvezően befolyásolja. Egyértelműen leszögezhetjük, hogy a munkáltató érdeklődésének, vagyis kérdéseinek hiánya mindkét származási csoportban jelentősen rontja az állás megszerzésének esélyeit.
A meghirdetett állás jellegének a romák modelljében nincs önálló hatása, ha a származási reakciót, a jelentkező
nemét és a munkáltató érdeklődését is figyelembe vesszük. Vagyis a roma pályázók esélyeit nem módosítja közvetlenül az, hogy személyes érintkezéssel járó, vagy pedig személyes érintkezéssel alig járó munkakörökre jelentkeztek.
Ez – minden bizonnyal – nem annak a jele, hogy a romák körében az állás jellege nem számít, miközben a nem
romáknál módosítja az elutasítási esélyeket. A háttérben inkább az áll, hogy a meghirdetett állás jellege a munkáltató
származási reakcióján keresztül jut érvényre.
A nem romáknál viszont szignifikáns az állás jellegének hatása, és jelzi, hogy nehezebb megszerezni a személyes
érintkezéssel járó állásokat, mint a „háttérben” végzendő munkaköröket. Ennek oka valószínűleg az, hogy a nem romák esetében nincs olyan egyértelműen domináns tényező, mint a romáknál a származási reakció.
A nem romák modellje – a szignifikáns hatások ellenére – nem illeszkedik megfelelően az adatokra, mivel a találatmátrix a változók bevonása ellenére sem javult szignifikánsan. Az, hogy a romák modellje illeszkedik, miközben a nem
romáké nem, a munkáltató származási reakciójának a döntés során érvényesülő dominanciájára utal.

11

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a megpályázott állások a munkaerőpiacnak csak egy meghatározott szegmensét
érintik.
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9. táblázat: Az elutasítási esély logisztikus regressziós modelljeinek paraméterei az egyes magyarázó változók
lépésenkénti bevonásával, a romák, illetve a nem romák almintájában (esélyhányadosoka)
5. modell
Romák
Származás és reakciója (ref.: elfogadó)
• Latens diszkriminatív
• Nyíltan diszkriminatív

Nem romák
–

5,6***
209,0***

A jelentkező neme (ref.: nő)

4,3***

21,8***

A munkáltatói kérdések (ref.: tettek fel kérdést)
• Nem tettek fel kérdést

17,8***

38,1***

Az állás jellege (ref.: személyes érintkezéssel nem vagy alig járó)
• Személyes érintkezéssel járó

n. sz.

5,4***

A modell magyarázó ereje

0,441

0,361

80,2
88,8***

88,9
89,9

A találatmátrix helyes találatainak aránya a függő változó
1 értékű kategóriájában („elutasították”) (%)
• Becslés a módusszal
• Becslés a modell alapján

0,0
59,0

0,0
0,0

N

197

198

A találatmátrix helyes találatainak aránya (%)
• Becslés a módusszal
• Becslés a modell alapjánb

Megjegyzések:
a
Csak azokat az esélyhányadosokat tüntettük fel, amelyek *** = 0,01-es, ** = 0,05-os vagy * = 0,1-es szignifikanciaszinten
különböznek egytől.
b
A modell alapján készült találatmátrix helyes besorolási arányánál azt is jelöljük, hogy a módusszal való becsléshez képest
*** = 0,01-es, ** = 0,05-os vagy * = 0,1-es szignifikanciaszinten jobb-e a besorolás.

A munkaadó szelekciója
Az eddigiekben azt vizsgáltuk, hogy az egyes potenciális munkavállalók esélyeire hogyan hatottak a munkavállaló
és a teszthelyzet (ezen belül a munkaadó esetlegesen diszkriminatív viselkedésének) különböző jellemzői. Csakhogy
a diszkrimináció igazi tesztje az, ha a kísérleti elrendezésnek megfelelően hasonlítjuk össze a vizsgált dimenziókban
az állásszerzés ezen első lépése (a telefonos jelentkezés) során megvalósuló szelekciót. Ez a mi esetünkben azt jelenti,
hogy az összehasonlításnak az elemzési egységét nem az egyéni jelentkezők, hanem a megkeresett munkahelyek
jelentik. Vagyis azt vizsgáljuk, hogy a telefonon felhívott egyes hirdetők a tesztelést végző jelentkezők közül kiket (mi-
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lyen származásúakat, illetve milyen neműeket) utasítottak el, illetve kiket nem (10. táblázat12). A kérdés tehát ebben az
esetben az, hogy a tesztelt hirdetők körében milyen gyakran fordul elő, hogy az eltérő származású vagy eltérő nemű
jelentkezők eltérő elbírálásban részesülnek.
10. táblázat: A diszkrimináció mértéke származás és nem szerint
Sikeres teszt
(1)

Diszkrimináció
a kisebbséggel
szembenb
(2)

Diszkrimináció
a többséggel
szembenc
(3)

Nettó
diszkrimináció
(2) – (3), illetve
[(2) – (3)]/(1) × 100

Nő – férfi

95

4

23

–20%

Roma – nem roma

95

12

1

12%

N = 95
a
A származás és a nem mind a négy variációját (roma férfi, roma nő, nem roma férfi, nem roma nő) sikeresen tesztelték,
azaz legalább egy tesztelőt a négyből nem utasítottak el.
b
Csak a férfi, illetve csak a nem roma tesztelő kapott ajánlatot.
c
Csak a női, illetve csak a roma tesztelő kapott ajánlatot.

A diszkriminációs értékek összehasonlításakor első ránézésre feltűnik, hogy a két nem között nagyobb az eltérés,
mint a két származási csoport között. Az adatok értelmezésekor azonban fontos hangsúlyoznunk, hogy a diszkrimináció itt mért értéke csak a munkaerőpiac egy szegmensére, továbbá az álláskeresés első és nem személyes fázisára
vonatkozik, tehát ezt az eredményt a teljes munkaerőpiacra, illetve az álláskeresés teljes menetére általánosítani jogtalan volna. Csak annyit jelenthetünk ki, hogy az általunk tesztelt területeken – bolti eladó, pultos/felszolgáló, takarító, futár és telemarketinges – összességében keresettebbek a nők, mint a férfiak.

12

A 95 eset pontos megoszlása: 61 esetben senkit nem utasítottak el; 3 esetben roma nőt; 1 esetben roma és nem roma nőket;
1 esetben nem roma férfit; 1 esetben nem roma férfit és a roma nőt; 7 esetben roma férfit; 1 esetben roma férfit és nem roma nőt;
2 esetben roma férfit és roma nőt; 15 esetben a nem roma és roma férfiakat és 3 esetben a nem roma és roma férfiakat és a roma
nőt.
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Douglas S. Massey és Garvey Lundy

A nyelvhasználat és a faji alapú megkülönböztetés
összefüggései a lakáspiacon1
A szerzők a telefonos diszkriminációtesztelés módszerével (tehát anélkül, hogy a potenciális lakásbérlő és a lakáskiadó személyes kapcsolatba került volna) vizsgálják a philadelphiai lakáspiaci diszkrimináció mértékét. A tanulmány
bevezetőjében egyrészt bemutatják az amerikai lakáspiacra vonatkozó antidiszkriminációs törvényi szabályozás főbb
stációit –melyek közül a legfontosabb az 1968-as, tisztességes lakhatást biztosító lakáspiaci törvény (Fair Housing Act,
1968) hatálybalépése –, másrészt összefoglalják a legfontosabb korábbi kutatási eredményeket. 2 (…)

Kutatási elrendezés
A kutatás a Pennsylvania egyetemen egy szociológia szeminárium részeként valósult meg 1999 tavaszán. A heterogén összetételű szemináriumi csoportban részt vevő nők és férfiak nyelvjárástípusai (tehát a kutatási elrendezés)
a következők voltak: fehér középosztálybeli angol (FHKA), fekete középosztálybeli angol (FKKA) és fekete alsó osztálybeli angol (FKAA).3 A nem változójának bevonásával a fenti három kategória alapján hat különböző kísérleti elrende-

1

Részletek, fordította Simonovits Bori. Eredeti megjelenés: Douglas S. Massey and Garvey Lundy (2001): Use of Black English and
racial discrimination in urban housing markets. New Methods and Findings. Urban Affairs Review, 36 (4, March): 452–469. http://
uar.sagepub.com/content/36/4/452.short
2
Galster kutatási módszere az 1980-as években a következő volt: Az USA 50 szövetségi tagállamában működő, egyenlő lakáshoz jutási esélyek biztosításával foglalkozó szervezet éves jelentéseit elemezte (Galster, 1990). Megállapította, hogy a feketékkel
szembeni diszkrimináció esélye a nagyvárosi lakáspiacokon körülbelül 50%. A módszer egyértelmű korlátja a mintavételből fakadó torzítása mellett (200 kiküldött felkérésre önként visszaküldött jelentésekből 50 alkotta a mintát), hogy a helyi szervezetek
különböző módszerekkel mérték és becsülték a diszkrimináció mértékét. Yinger 1988-as, egész országra kiterjedő, tesztelésen
alapuló kutatása hasonló eredményt hozott (Yinger, 1993). Az 1988-as kutatás módszere megegyezett a Massey és Lundy szerzőpáros által alkalmazott mérési módszerrel: az ingatlanügynökségek hirdetéseiből vett véletlen mintán telefonos tesztelést
végeztek. A diszkrimináció mértékének kumulatív arányát a hozzáférhetőség (megkapja-e a lakást), illetve a bérlési feltételek
eltéréseinek együttes előfordulása jelentette.
3
A megfelelő angol terminusok: WME: White Middle Class English; BAE: Black Accented English és BEV: Black English Vernacular.
Míg a középosztálybeli feketéket a standard angolnak megfelelő nyelvhasználat jellemzi, bizonyos szavak akcentussal való
kiejtésével, addig az alsó osztályba tartozó feketék nyelvhasználatát a jellegzetes akcentus mellett nyelvtani hibák is jellemzik.
(A ford.)
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zést alakítottak ki a lakáspiaci diszkrimináció telefonos tesztelésére: (1) férfi FHKA, (2) férfi FKKA, (3) férfi FKAA; (4) női
FHKA, (5) női FKKA, (6) női FHAA.4
A nyelvjárást illetően feltételezték, hogy mind az FKKA, mind az FKAA nyelvjárásokat „fekete hangzásúnak” azonosítja a hallgatók többsége, és egyértelműen meg tudják különböztetni a beszélő osztály-hovatartozását is. Azaz
abból a hipotézisből indultak ki, hogy ha egy afroamerikai standard angolt beszél, és bizonyos szavakat fekete kiejtéssel használ, akkor őt a beszélgetőpartnere középosztálybeli feketének véli, ha pedig nem standard angol nyelvhasználat kombinálódik a fekete akcentussal, az alsó társadalmi osztályba tartozásra enged majd következtetni. Ha
ez a feltételezés korrekt, akkor a nem, a faj és a nyelvi kód alapján képzett hat kombinációt megvalósító elrendezés
háromféle interakció egyidejű tesztelését fajok (fekete-fehér), nemek (férfi-nő) és osztályok (közép-alsó) tesztelését
teszi lehetővé.
A hallgatók előbb a leendő lakáskiadó és bérlő között zajló interakciós helyzetet dolgozták ki, majd a hat standard tesztelői profilt tervezték meg azokra a kérdésekre vonatkozóan, melyeket egy kíváncsi főbérlő adott esetben
megkérdezhet leendő bérlőjétől. A tesztforgatókönyvet és a szövegpanelt az 1. ábra tartalmazza. A cél egyszerű beszédpanelek előállítása volt, hogy összegyűjthetők legyenek azok a telefonbeszélgetés során elhangzó információk,
melyek alapján a diszkriminatív viselkedés valószínűsíthető. Miután az első változat elkészült, azt a szemináriumon
részt vevő fekete diákok segítségével „lefordították” fekete alsó osztálybeli angolra. Ha a „fordítás” során probléma
merült fel, visszatértek az eredetihez, és egy új megoldást kerestek a fehérből fekete nyelvhasználatra való átültetés
során. Ezek után egy előkészítő (pilot) kutatásban tesztelték mindkét változatot, és ennek tapasztalatai alapján véglegesítették a tesztforgatókönyveket.
1. ábra: Tesztforgatókönyv a philadelphiai lakáspiac faji alapú diszkriminációteszteléséhez, 1999
HA ÜZENETRÖGZÍTŐ FELEL:
Jó napot, a nevem _________________________. A lakás iránt érdeklődöm, melyet a __________________ újságban
találtam. Kérem, hívjon vissza ezen a számon: _________________________________!
Visszahívások száma, mielőtt elérte az ügynökséget:
___________ 1
___________ 2
___________ 3
___________ nem sikerült elérni az ügynökséget

4

Bár célszerű lett volna a társadalmi osztály hatását a fehér alsó osztálybeli angolok (FHAA) kutatási elrendezésbe való szisztematikus bevonásával tesztelni, ez nem volt lehetséges, mivel nem volt a csoportban ilyen nyelvjárású diák.
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HA SZEMÉLY VESZI FEL:
Jó napot, a nevem _________________________. A lakás iránt érdeklődöm, melyet a __________________ újságban
találtam. Van még szabad lakás?
___ igen

___ nem

HA VAN ELÉRHETŐ LAKÁS, MEGKÉRDEZNI:
Van szabad egyszobás lakás? _______ van
Mennyi a bérleti díja?

_______ nincs

_______

Van-e más kiadó lakás? _______ van

_______ nincs

Mit tartalmaz a bérleti díj?
• fűtés, klíma
• villanyszámla
• gázszámla
• víz-, csatornadíj
Mennyi a kaució?

_______

Egyéb fizetendő díjak?

_______

Mennyi időre szól a bérlés?

_______

Mi a pontos cím?

__________________________

Hány szoba van az épületben/komplexumban?

_______

Van-e parkoló?

_______ nincs

_______ van

LEZÁRÁS:
Köszönöm. Még érdeklődöm más lakásokkal kapcsolatosan is, szóval visszahívom, ha meg akarom nézni személyesen.
Kit kereshetek? Név: _________________________________________________

Az interakció első lépését az ingatlanügynökkel való kapcsolatfelvétel jelentette. Az esetek csaknem felében
(46%-ában) az első hívás során az üzenetrögzítőt sikerült csak elérni. Ilyenkor a tesztforgatókönyv alapján kérni kellett a visszahívást a megadott telefonszámra. Az utasítások alapján tesztelőknek háromszor kellett a telefonszámot
megadva, visszahívást kérve üzenetet hagyniuk. Amennyiben a tesztelőknek sikerült elérniük az ingatlanügynököt,
meghatározott információkat kellett megadniuk magukról, s megtervezett kérdéseket kellett végigkérdezniük a bérleti feltételekkel kapcsolatban (vö. 1. ábra), majd rögzíteni kellett a tesztelés dátumát és időpontját. A tesztelőknek
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a lehető legpontosabban kellett követniük a megadott beszédpaneleket, és csak olyan információkat volt szabad
megosztaniuk beszélgetőpartnerükkel, melyre az közvetlenül rákérdezett (1. táblázat).
1. táblázat: Tesztelői profilok a philadelphiai lakáspiac faji alapú diszkriminációteszteléséhez, 1999

Név

Munkahely

A munka típusa
Családi állapot

Férfi

Nő

Michael Smith

Lisa Ford

Richard Williams

Jennifer Campbell

John Clark

Ashley Davis

Jefferson Hospital

Jefferson Hospital

Pennsylvania Hospital

Pennsylvania Hospital

Univ. Penn Medical Center

Univ. Penn Medical Center

Children’s Hospital

Children’s Hospital

Adminisztráció: számlázás

Adminisztráció: számlázás

egyedülálló

egyedülálló

25 éves

25 éves

nincs gyermeke

nincs gyermeke

Jövedelem

évi 25 000–30 000 dollár

évi 25 000–30 000 dollár

Maximális bérleti díj

800 dollár

800 dollár

HA KÉRDEZIK

lakótárs lehetséges

lakótárs lehetséges

University City

University City

Ardmore

Ardmore

Mount Airy

Mount Airy

Center City

Center City

beköltözne Philadelphiába

beköltözne Philadelphiába

lejár a lakásbérlete

lejár a lakásbérlete

lakótársa kiköltözik

lakótársa kiköltözik

nem dohányzó

nem dohányzó

van autója

van autója

nincs háziállata

nincs háziállata

Jelenlegi lakóhely

A költözés oka

Egyéb

A tesztforgatókönyv szerint a leendő bérlők nemrégiben végezték el a főiskolát, húszas éveikben járnak, és éves
jövedelmük 25–30 ezer dollár közé esik. Feltételezve, hogy egy bérlő a főbérlő vagy tulajdonos elvárásai szerint a jövedelmének körülbelül 30 százalékát fizeti ki bérleti díjként, egy egyszobás lakásért fizetendő legfeljebb 800 dolláros
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bérletidíj-plafont állapítottak meg. 5 A tesztelőknek tudatosan olyan neveket kerestek, melyek faji szempontból semlegesek, és olyan alacsony státusú fehérgalléros állással mondhattak magukénak, melyeket Philadelphia szerteágazó
és sokszínű egészségügyi szektorából választottak ki.
A tesztelendő lakások listájának (1999. március és április egymás után következő négy hetében) három forrása volt.
Az első héten egy ingyenes, havonta megjelenő hirdetési magazinból választottak, melyet utcasarkokon, bevásárlóközpontokban és egyéb köztereken osztogatnak; a második héten egy hasonló jellegű és célú hirdetési magazinból
vettek mintát, az utolsó két hétben pedig egy helyi napilap vasárnapi, lakáshirdetéseket tartalmazó mellékletéből
válogattak. A felsorolt magazinok különböző lakástípusokra vonatkozó hirdetéseket tartalmaztak. Míg a két hirdetési
magazin inkább a nagy apartmankomplexumok lakásait hirdette, melyeket jellemzően ingatlanközvetítőkön keresztül lehetett bérbe venni, addig a helyi napilap kisebb, a tulajdonostól közvetlenül bérbe vehető ingatlanokat kínált.
Külön figyelmet fordítottak arra, hogy a philadelphiai lakások heterogén mintája kerüljön a mintavételi keretbe, így
a listára felkerültek a város legkülönbözőbb zónáinak lakásai: az elit kerületekből éppúgy, mint a munkás- és középosztálybeli belvárosi és kertvárosi övezetekből. Ezek után végighívták mindazon hirdetéseket, melyek megfeleltek
a bérleti kritériumoknak.

A hátrányos megkülönböztetés lehetséges indikátorai
Négy férfi és kilenc női tesztelő 79 ingatlanügynökségen keresztül 474 hirdetést tesztelt sikeresen. Mivel a szemináriumi résztvevők összetétele meghatározta a nyelvhasználat szerinti megoszlást, a tesztelői profilokat az alábbi megoszlásban jelenítették meg a hallgatók: két-két tesztelő egymást váltva alakította a fehér középosztálybeli, a fekete
középosztálybeli és az alsó osztálybeli nő, illetve a fehér középosztálybeli féri szerepét. A maradék két profilt – fekete
középosztálybeli és alsó osztálybeli férfi – szerepét azonban csak egy-egy tesztelő testesítette meg.
A 2. táblázatban a tesztelések jellemzőit a hat tesztelői csoport megoszlásában láthatjuk. Az átlagos hívások számát nemek szerint összehasonlítva elmondható, hogy a férfiak könnyebben érték el az ügynököt, mint a nők (lásd
a hívások átlagos számának alakulását férfi és nő esetében – a nyelvi típusok párosain belül).
A nemi különbségek mellett elmondható továbbá, hogy az alacsony státusú feketék a magasabb státusúakhoz
képest rosszabb helyzetben voltak (lásd a hívások átlagos számának alakulását a három nyelvi típus esetében –
a férfiak és nők csoportjain belül).

5

Hozzá kell tenni azonban, hogy a tesztelőknek lehetőségük volt 2-3 szobás lakások iránt is érdeklődni (ezekben az esetekben
képzeletbeli lakótársukkal költöztek volna be.)
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2. táblázat: Az esetlegesen előforduló diszkrimináció indikátorai Philadelphia
bérlakáspiacán, 1999. március–április (átlag, % és USD)
Férfiak
FHKA

FKKA

Nők
FKAA

FHKA

FKKA

FKAA

Hozzáférés a bérelhető lakásokhoz
A hívások átlagos száma

1,56

1,71

1,78

1,72

1,86

1,92

(1) az ügynök elérésének aránya

87

80

72

75

71

63

(2) a hirdetett lakás hozzáférhetősége (arány)

86

79

61

80

80

80

Teljes hozzáférési arány [(1) × (2)]

76

63

44

60

57

38

Egyéb akadályok (%)
A hitelképességre rákérdezés aránya

3

10

9

5

21

23

Az egyéb költségek, díjak említésének aránya

11

47

29

20

29

37

Költségek (USD)
Átlagos bérleti díj

612

631

630

593

666

597

1,311

1,423

1,381

1,348

1,459

1,348

Az egyéb költségek átlagos díja

11

32

25

17

25

43

A tesztelések száma

79

79

79

79

79

79

Átlagos letét

Megjegyzés: fehér középosztálybeli angol (FHKA), fekete középosztálybeli angol (FKKA) és fekete alsó osztálybeli angol (FKAA).

Ha összehasonlítjuk azokat a szélső értékeket, melyek azt mutatják, hányszor kellett a tesztelőknek telefonálniuk
ahhoz, hogy elérjék az ingatlanügynököt (háromban volt maximálva a próbálkozások száma), akkor azt látjuk, hogy
míg a fehér középosztálybeli férfiaknak átlagosan 1,56 hívást kellett kezdeményezniük, addig a fekete alsó osztálybeli
nőknek ezt 1,92-szer kellett megtenniük.
Az interakciós hatást pedig akkor figyelhetjük meg, ha az ügynök elérési arányainak és a lakáshoz való hozzáférés
arányainak szorzataként definiált teljes hozzáférési rátát hasonlítjuk össze a tesztelői profilok szerint. A hierarchia tetején a fehér középosztálybeli férfiak állnak, akik esélye a lakáshoz jutáshoz háromnegyed (76%-os teljes hozzáférési
ráta), legalján pedig a fekete alacsony státusú nők, akik esélye a lakáshoz jutáshoz ennek éppen fele (38%).
A hozzáférés mellett a kutatók fontosnak tartották a bérlési feltételek kapcsán felmerülő akadályok vizsgálatát is.
Bár a tesztforgatókönyv nem tartalmazott konkrét instrukciót a hitelképességgel kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan, mindenesetre rögzítették, ha az ingatlanügynökség rákérdezett a tesztelő hitelképességére. Míg a fehér középosztálybeli férfiak esetében mindössze a beszélgetések 3 százalékában kérdeztek rá az illető hitelképességére,
a fekete férfiaknak – osztály-hovatartozásuktól függetlenül – minden tizedik esetben kellett a hiteleiket firtató kérdésre válaszolniuk.
A hitelképességgel kapcsolatos kétségek a gyakorlatban azt jelentették, hogy a bérbeadók külön díjat számoltak volna fel a leendő bérlők hitelképességének vizsgálatáért. Figyelemre méltó, hogy míg a középosztálybeli fehér
férfiak esetében 11 százalék volt a különböző extra költségek említésének aránya, addig ez az arány 20 százalék volt
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a fehér középosztálybeli nők, 29–29 százalék a fekete alacsony státusú férfiak és a fekete középosztálybeli nők, és
37 százalék az alacsony státusú fekete nők esetében. Szemben a többi diszkriminációs mutatóval, ebben az esetben
legnagyobb mértékben a fekete középosztálybeli férfiakat érte a hátrányos elbánás: az ő körükben 47 százalék volt
a többletköltségek említésének aránya.
Számszerűsítve ezeket az extra díjakat (0-nak vették azokat az eseteket, ahol nem említettek semmiféle extra díjat,
és ezek után kiszámolták ezen egyéb díjak átlagos értékét), a következő eltéréseket tapasztalták: míg ahhoz, hogy
valakit potenciális bérlőként kezeljenek, egy fehér középosztálybeli férfinak átlagosan 11 dollárt, addig egy alacsony
státusú fekete nőnek 43 dollár kellett fizetnie. A havi bérleti díjban és a letét nagyságában nem találtak említésre
méltó különbséget a vizsgált kísérleti változók szerint.
Összegezve: a táblázat adatai egyértelműen bizonyítják a diszkrimináció meglétét Philadelphia lakáspiacán. Az
adatsorok összehasonlításából négy alapvető következtetés vonható le:
●● a feketéknek a fehérekénél alacsonyabb hozzáférési rátája a lakásokhoz;
●● a nők alacsonyabb hozzáférési rátája a lakásokhoz;
●● az alacsony társadalmi státusú feketék hozzáférési rátája a lakásokhoz kisebb, mint a középosztálybeli feketéké;
●● a faji, nemi és osztálykülönbségek interakciós hatása a lakásbérlési lehetőségekre (azaz nem egyszerűen összeadódik a hatásuk, hanem ennél erősebb hatás érvényesül).

A hozzáférési esélyek és akadályok sokváltozós modelljei
Az átlagokat és hozzáférési arányokat összehasonlítva láttuk, hogy a férfiaknak (a nőkhöz képest), a fehéreknek (az
afroamerikaiakhoz képest) és a középosztálybeli afroamerikaiaknak (az alsó osztálybeliekhez képest) relatíve jobb
esélyeik vannak a lakáspiacon, és láttuk a faji, nemi és osztályhatások interakciós hatásait6 a lakásokhoz való teljes
hozzáférés során.
Kutatási hipotézisünk precízebb teszteléséhez öt logisztikus regressziós modellt építettünk fel (3. táblázat), mely
modellek esélyhányadosai annak esélyét mutatták, hogy a egyes kísérleti csoportokba tartozók kontrollcsoporthoz
(minden modellben a fehér standard angolt beszélő férfiak) képest (1) milyen eséllyel érték el az ügynököt; (2) volt-e
számukra hozzáférhető lakás; (3) kapott-e információt a lakásról (teljes hozzáférés); (4) és ha igen, akkor említettek-e
bármilyen egyéb költséget; valamint hogy (5) hitelekkel kapcsolatos kérdés elhangzott-e.
Mivel a tesztelés során nem volt lehetőség a hívási sorrend randomizálására, a modellek tartalmaznak a hívások sorrendjére vonatkozó információt (1-től 6-ig kódolva), és hasonlóan nem lehetett kontroll alatt tartani a kísérlet

6

Az interakciós hatás az, hogy ha rögzítjük egy független változó értékét a modellben, akkor a többi független változó mentén
másként viselkedik a függő változó, mint akkor, ha az első független változó egy másik értékét rögzítettük volna. Esetünkben
például a teljes hozzáférési ráta másként alakul a fekete-fehér, illetve az osztály-hovatartozás szerint, ha csak a nőket vizsgáljuk,
mint akkor, ha csak a férfiakat vizsgáltuk volna Ezt a hatást – az összefüggés grafikus ábrázolására utalva – kereszthatásnak is
nevezik. (A ford.)
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egyéb körülményeit sem, ezért a 79 tesztelési szituációt (a 79 bérleményt) 78 kétértékű (dummy) változó képviselte
a modellben, ezzel kontrollálva a tesztelési szituációk egyedi hatásait (a referenciakategória az első tesztelés volt).
3. táblázat: A nyelvhasználat és a nemek hatása a lakásbérléssel kapcsolatos kiemelt
jellemzőkre – logisztikus regressziós modellek, 1999 (esélyhányados*)
Nem és
nyelvhasználat

Elérte az
ügynököt,
(1) modell

Teljes
hozzáférés,
(3) modell
[(1) × (2)]

Említenek
„egyéb
költségeket”,
(4) modell

Az ügynök
rákérdezett a
hitelképességre,
(5) modell

–

–

–

–

A lakás
hozzáférhető,
(2) modell
Férfiak

FHKA

–

FKKA

0,27*

0,20

0,20*

346,2*

8,54*

FKAA

0,13*

0,01*

0,04*

4,5

4,18

Nők
FHKA

0,16*

0,13

0,13*

5,6

1,84

FKKA

0,11*

0,23

0,12*

11,1*

16,16*

FKAA

0,06*

0,01*

0,03*

50,7*

17,98*

Állandó

12,211

5,460*

4,373*

5,359*

–14,261

Chi-négyzet

251,627*

272,472*

324,173*

203,568*

107,428*

–2 log likelihood

282,562*

125,190

325,315*

107,713*

85,597*

474

355

474

267

267

A tesztelések száma

* EXP (B), a változó értéke p < 0,05 szinten szignifikáns.
Magyarázat: fehér középosztálybeli angol (FHKA), fekete középosztálybeli angol (FKKA) és fekete alsó osztálybeli angol (FKAA).
Megjegyzés: A modell kontrollálva volt a tesztelés sorrendjére és az egyes tesztelési szituációkra is, de ezen változók regressziós
együtthatóit a táblázat nem tartalmazza.

A logisztikus regressziós modellek legfontosabb tanulságai az alábbiakban foglalhatók össze:
(1) modell: a fehér középosztálybeli férfiakhoz képest (referenciakategória) minden kísérleti csoportnak szignifikánsan
kisebb az esélye arra, hogy elérje az ingatlanügynököt. Az esélyhányadosokat összehasonlítva legrosszabb
helyzetben a fekete alsó osztálybeli nők voltak, az ő esélyük a fehér középosztálybeliekhez képest sokkal
kisebb (0,06).
(2) modell: a fekete alsó osztálybeli férfiak és nők egyaránt egytized eséllyel találnak hozzáférhető lakást (feltéve, hogy
sikerült elérniük az ügynököt) a fehér középosztálybeli férfiakhoz képest. (A többi kísérleti változó kontrollált hatása nem szignifikáns, de szintén kisebb esélyű a kontrollcsoporthoz képest)
(3) modell: azt az együttes esélyt mutatja, hogy a tesztelő elérte az ügynököt, és azt a választ kapta, hogy elérhető
a kiszemelt lakás. Erre a lakásbérlés szempontjából pozitív kimenetelre minden kísérleti csoportnak szigni-
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fikánsan kisebb esélye van, mint a fehér középosztálybeli férfiaknak. Legalacsonyabb esélyhányadosokat
a fekete alacsony státusú férfiak és nők esetén találunk (0,04, illetve 0,03).
(4) modell: annak esélyét mutatja, hogy a hirdetésre jelentkezőtől kértek-e bármilyen, a lakás megnézésével kapcsolatos extra pénzt; ennek esélye a fekete középosztálybeli férfiak esetében különleges magas (több mint
300-szoros!), és a fekete alsó osztálybeli nők esetében is több mint 50-szeres a fehér középosztálybeli férfiakhoz képest.
(5) modell: a hitelképességgel kapcsolatos kérdések a fekete nők esetében kiemelkedően gyakoriak; a fekete nők
esetében 16-szoros a középosztálybeliek és 18-szoros az alsó osztálybeliek esetében annak esélye, hogy
szóba kerül a hitel kérdése a referenciacsoportot alkotó fehér középosztálybeli férfiakhoz képest. Ezzel
szemben a középosztálybeli fehér nők esetében annak az esélye, hogy rákérdeznek a hiteleikre, mindössze
duplája a referenciacsoportnak (mely eltérés nem szignifikáns). A fekete férfiak esélye, hogy rákérdeznek
a hitelképességére: nyolc és félszeres, ha középosztálybeliek és négyszeres, ha alsóbb osztálybeliek, mely
hatások közül csak az előbbi szignifikáns.
A 4. táblázat lineáris regressziós modelleket tartalmaz, mely modellek függő változói (1) az ingatlanügynök eléréséhez szükséges hívások száma; (2) a dollárban kifejezhető bérleti díj; (3) a letét összege és (4) egyéb (extra) költségek.
A független változók pedig az egyes tesztelői profilok faji, nemi és osztály-hovatartozás szerint, valamint a hívások
sorrendjére vonatkozó információ és a 79 tesztelési szituációt reprezentáló 78 kétértékű változó, mely két utóbbit
a könnyebb áttekinthetőség kedvéért nem tüntettünk fel.
Annak ellenére hogy a hívások száma háromban maximalizálva volt, szignifikáns különbségek mutathatók ki
a tesztelői profilok szerint. Amíg egy fehér férfinak 1, addig egy fekete férfinak 1,2 egy fehér nőnek 1,3 és egy fekete
nőnek 1,4 hívást7 kellett átlagosan kezdeményeznie ahhoz, hogy az ügynököt elérje. Ezek a különbségek a meghatározott hívásszám miatt az ügynök eléréséhez szükséges befektetett erőfeszítés alsó becslését adják, és elmondható,
hogy a fekete nőknek legalább 40 százalékkal nagyobb erőfeszítést kell tenniük csak azért, hogy egyáltalán elérjék
az ingatlanügynököt.
Noha a bérleti díjban nem találtunk szignifikáns különbséget a tesztelt tulajdonságegyüttesek szerint [(2) modell],
a letét összege és az egyéb költségek összege valamelyest eltér a tesztelői profilok szerint [(3) és (4) modell]. A fekete
közép- és alsó osztálybeli férfi bérlőknek jelentősen több letétet kell letenniük, mint a fehér középosztálybeli férfiaknak, és a fekete középosztálybeli nőknek még többet. Az egyéb költségek esetében a fekete középosztálybeli férfiak
és a fekete alsó osztálybeli nőknek kell szignifikánsan több extraköltséget fizetniük.
Összességében megállapítható, hogy a faji, nemi és osztályhelyzet alapú megkülönböztetés inkább a lakáshoz
való hozzáférés akadályoztatásán keresztül valósul meg, mint a magasabb költségek felszámításán.

7

Ezen mutatók eltérésének oka a 2. táblázatban első sorában megjelenített értékekhez képest az, hogy itt a referenciacsoport
értékeit 1-nek véve vannak meghatározva a többi csoport értékei. (A ford.)

4. táblázat: A nyelvhasználat és a nem hatása a bérleti díj mértékére, a letét és
az egyéb extra költések alakulására,** 1999 (B- és béta-értékek)
A hívások száma
(1) modell

Bérleti díj
(2) modell

B

Béta

B

FHKA

–

–

–

FKKA

0,200*

0,09*

3,18

FKAA

0,301*

0,13*

–5,09

Béta

A letét összege
(3) modell

„Egyéb költségek”
összege
(4) modell

B

Béta

B

Béta

–

–

–

–

–

0,005

79,33

0,061

22,94*

0,141*

–0,008

79,90

0,053

6,87

0,036

-0,194

37,61

0,028

8,62

0,051

Férfiak

Nők
FHKA

0,289*

0,13*

–11,41

FKKA

0,372*

0,16*

17,89

0,030

102,20*

0,076*

10,10

0,059

FKAA

0,447*

0,19*

3,26

0,005

76,45

0,048

31,65*

0,156*

R-négyzet
A tesztelések száma

0,244

0,950

0,841

0,611

474

267

267

267

Magyarázat: fehér középosztálybeli angol (FHKA); fekete középosztálybeli angol (FKKA); fekete alsó osztálybeli angol (FKAA)
* A változó étéke p < 0,05 szinten szignifikáns.
** A modell kontrollálva volt a tesztelés sorrendjére és az egyes tesztelési szituációkra is, de ezen változók regressziós együtthatóit
a táblázat nem tartalmazza.

Diszkrimináció a posztmodern korban
Ebben a tanulmányban a philadelphiai bérlakáspiacon végzett lakáspiaci diszkrimináció kutatási eredményeit foglaltuk össze. Hipotézisünk szerint a mobiltelefonok, az üzenetrögzítők és a hangposták a posztmodern korban a faji
alapú diszkrimináció új útjait nyitották meg. Ez a „posztmodern” diszkrimináció lényegesen eltér a diszkrimináció
korábbi módjaitól, mivel a hátrányos megkülönböztetés rendkívül egyszerű és olcsó, ráadásul – a személyes kapcsolat hiányából adódóan – nem okoz az elkövető számára semmilyen kellemetlenséget. A szociolingvisztikai szakirodalomból merítve – mely szerint az amerikai hallgatók képesek arra, hogy hang alapján egyértelműen azonosítsák
a beszélő faji hovatartozását, az akcentus, a nyelvtan és az előadásmód alapján – abból indultunk ki, hogy az amerikai
ingatlanközvetítők is érzékelik azokat a nyelvi figyelmeztető jeleket, melyek segítségével a leendő bérlőket összekapcsolják a megfelelő faji kategóriákkal, és ennek megfelelően váltogatják a viselkedésüket, mely végül szisztematikus
megkülönböztetést okoz faji alapon, különösen ha az a nemmel és az osztály-hovatartozással is összekapcsolódik.
A tanulmányban a kvázikísérleti elrendezés technikáját alkalmaztuk a Pennsylvania Egyetemen egy módszertani
kurzus keretein belül. A tesztelés során a hallgatók ingatlanügynökségeket hívtak fel, és a helyi magazinokban meg-
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hirdetett lakások felől érdeklődtek, három különböző beszédstílust használva: fehér középosztálybeli angol (FHKA),
fekete középosztálybeli angol (FKKA) és fekete alsó osztálybeli angol (FKAA). A férfi és női tesztelők alkalmazásával
hat tesztelői profil jött létre, amelyek hat különböző faji, osztály- és nemi tulajdonságegyüttesnek feleltek meg: fehér
középosztálybeli férfiak; fehér középosztálybeli nők; fekete középosztálybeli férfiak; fekete középosztálybeli nők; fekete alacsony státusú férfiak és fekete alacsony státusú nők.
Ebben az elrendezésben összesen 79, a philadelphiai újságokban megjelenő bérleményt teszteltünk 1999 tavaszán. Egyértelmű és gyakran drámai bizonyítékát találtunk a telefonon keresztül megvalósuló faji alapú diszkriminációnak: a fehérekhez képest a feketék kisebb valószínűséggel tudtak az ingatlanügynökkel beszélni, kisebb eséllyel
kaptak pozitív választ a kiszemelt bérlakás elérhetőségével kapcsolatban; nagyobb valószínűséggel kellett jelentkezési díjként extra költséget befizetniük; és nagyobb valószínűséggel kerültek szóba a beszélgetés folyamán a hitelképességgel kapcsolatos kérdések, amelyek akadályozó tényezőként merültek fel a lakásbérléssel kapcsolatban. Ezek
a faji hatások, kombinálódva a nem és az osztály változójával, interakciós hatást mutattak. Az alacsony státusú feketék
kevésbé fértek hozzá a bérlakásokhoz, mint a középosztálybeli feketék, és a fekete nők kevésbé, mint a fekete férfiak.
A leghátrányosabb helyzetű csoport egyértelműen az alacsony státusú fekete nők csoportja volt, minden mutató
tekintetében ők részesültek a leghátrányosabb elbánásban. A szokatlanul intenzív diszkrimináció következtében az
alacsony státusú philadelphiai fekete nők sokkal több időt és energiát kényszerülnek arra fordítani, hogy egyáltalán
elérjék a leendő főbérlőt. Nekik volt a legkisebb az esélyük arra, hogy elérjék az ingatlanügynököket és beszéljenek
velük. Ha ez mégis sikerült, akkor ők kaptak a legkisebb valószínűséggel pozitív választ a kiszemelt bérlakás elérhetőségével kapcsolatban, és nekik kellett a legnagyobb valószínűséggel jelentkezési díjként extra költséget fizetniük.
Ezeknek az eredményeknek fontos következményei vannak a faji alapú megkülönböztetés értelmezésében egy
új évszázad küszöbén. Először is az adataink arra engednek következtetni, hogy az eddigi tipikus tesztelések, melyek
módszere a személyes interakció vizsgálatára épült, alulbecsülték az amerikai lakáspiacon tapasztalható diszkrimináció mértékét, hiszen a diszkrimináció már a személyes találkozót megelőzően is tetten érhető. És nemcsak azért,
mert a diszkrimináció nem személyes, hanem telefonos beszélgetés során nyilvánul meg, de már azt megelőzően,
mindenfajta interakció nélkül, egyfajta „faji szűrőként működő” hangpostákon, üzenetrögzítőkön keresztül zajlik.8
Másodszor, a diszkrimináció nemcsak faji alapon történik, hanem finomabb és összetettebb módon nemek és
osztályhelyzet alapján is megjelenik. Ha az ingatlanügynök a leendő bérlőt a beszédstílusa alapján feketeként azonosítja, az egyértelműen csökkenti a lakásbérlési esélyét; de ha az illető fekete nő, az tovább csökkenti az esélyét, sőt ha
nemcsak fekete és nő, hanem még szegény is, az még erőteljesebben szűkíti a lehetőségeit. Következésképpen abba
a csoportba tartozók vannak a legrosszabb bérlői helyzetben, akiknek a leginkább szüksége lenne a bérlakásokra,
mert helyzetüket aláássa a szokatlanul halmozódó diszkrimináció. Szegény fekete nők hozzáférési esélye a bérlakásokhoz számos mechanizmuson keresztül lényegesen csökken.

8

A szerzők megközelítésében az üzenetrögzítő ebben a tesztelési típusban egyfajta szűrőként („racial screening”) működik. Ha
ugyanis alacsony társadalmi osztályba tartozó fekete telefonál, nem veszik fel a telefont, üzenetrögzítőn hagyják, így elkerülve
a kellemetlen helyzetet, hogy még telefonon se kelljen konfrontálódni a jelentkezővel. (A ford.)

3.3.

A kísérlet – D ouglas S. M assey és G arvey Lundy: A nyelvhasználat és a faji alapú megkülönböztetés összefüggései a lakáspiacon
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Végezetül, az elemzésünk rámutatott arra, hogy a telefonos tesztelés olcsó, egyszerű és hatékony módja a nagyvárosi lakáspiacon tetten érhető diszkrimináció mérésének és a működési mechanizmusok megértésének. Bár az
elmúlt 30 évben, a tisztességes lakhatást biztosító törvényi szabályozás életbelépése óta (1968: Fair Housing Act),
a teszteléseket alkalmazó kutatások száma eléri a 75-öt, de a legtöbb eredményt nem hozták nyilvánosságra (lásd
Galster, 1990). A közzétett kutatások száma valószínűleg nem éri el az egy tucatot, ebbe beleértve azt a két nemzeti
tanulmányt, amelyeket az amerikai Lakás- és Városfejlesztési Minisztérium (U.S Department of Housing and Urban
Development).9 Annak ellenére, hogy mind a társadalomtudósok, mind a tisztességes lakhatással foglalkozó ügyvédek felismerték a rendszeres lakáspiaci monitorozás szükségességét, az első számú akadályt idáig a tesztelési költségek és a megvalósítási nehézségek jelentették. Ennek a régóta fennálló akadálynak a leküzdésére – a bérlakáspiacon
mindenképp, de lehetséges, hogy az eladási piacon is – a telefonos tesztelés az olcsó és hatékony módszer. A lakáspiaci diszkrimináció tettenéréséhez mindössze magas színvonalú, pontos mérőeszközök kidolgozására, helyi újságok
lakásbérlési hirdetéseire, egy telefonra és olyan emberekre van szükség, akik nyelvhasználatukkal képesek megjeleníteni a különböző faji vagy származási csoportokat. A módszer elég egyszerű ahhoz, hogy diákokkal kivitelezhető
legyen, és kellőképp rugalmas ahhoz, hogy egy kutatási szeminárium keretei között megvalósítható legyen. A kutatási elrendezés mindemellett erősebb, mint a legtöbb társadalomtudományban alkalmazott módszer, és a tesztelés
eredményeképp kapott adatok pedig egyszerű statisztikai módszerekkel elemezhetők. Ennek megfelelően javasoljuk a telefonos tesztelést a társadalomtudósok számára, hogy hasznos és számos szempontból előnyös módszerként
használják a faji alapú diszkrimináció lakáspiacon való feltérképezésére.

Irodalom
Galster , G. C. (1990): Racial discrimination in housing markets during 1980s: A review of the audit evidence. Journal of
Planning Education and Research, 9: 165–175.
Yinger , J. M. (1993): Access denied, access constrained: Results and implications of the 1989 housing discrimination
study. In M. Fix and R. J. Struyk (eds.): Clear and convincing evidence: Measurement of discrimination in America. Urban Institute Press, Washington, DC, 69–112.

9

A tanulmányok 2001-ben jelentek meg. (A ford.)

290

Elemzések – 3. A diszkrimináció mérésének módszerei

Marianne Bertrand és Sendhil Mullainathan

Könnyebben talál-e állást Greg és
Emily, mint Jamal és Lakisha?1
A tanulmány első három fejezete a probléma felvázolásával, a korábbi diszkriminációtesztelések kritikájával és az
elemzés módszereivel foglalkozik. Ebben a bevezetőben röviden összefoglaljuk a módszertan azon elemeit, amelyek
a továbbiak megértéséhez szükségesek.
A Bertrand és Mullainathan által kifejlesztett technika célja, hogy a személyes diszkriminációtesztelést ért kritikákra (a tesztelő tréningezés általi érintettségének és a tesztelői hatás torzításai stb.) megoldást nyújtson. Az általuk
javasolt önéletrajzos technika lényege, hogy valóságos önéletrajzokból (forrásai: www.careerbuilder.com és www.
americasjobbank.com) adatbankot hoznak létre, majd ebből fiktív, 2 de az adott munkaerő-piaci tesztelési szempontokat maximálisan követni képes önéletrajzokat „kever ki” számítógéppel.
Az etnikai azonosíthatóságot a keresztnév biztosítja, amit egy adott évben születettek származás szerint nyilvántartott adatbankjából szereznek. Ezekhez a keresztnevekhez rendelik hozzá a telefonkönyvből a leggyakoribb
családneveket. A „tökéletes megoldás” az, ami az egyik etnikum esetében dominál, ugyanakkor a másikban elenyésző számban létezik. Előzetesen tesztelték, hogy az így kidolgozott nevek etnikumspecifikusságát az utca embere is
érzékeli-e. Így például kiderült, hogy miközben a névregiszterben a Maurice és a Jerome afroamerikai tipikus névnek
tekinthetők, a hétköznapok embere e két nevet nem tekinti etnikum-specifikusnak.
A kutatás két városra (Chicago, Boston), négy foglalkozásra (eladó, adminisztrátor, közönségszolgálati dolgozó,
hivatali segédmunkás) korlátozódott. Az önéletrajzokat magas és alacsony státusú típusokra osztották. A kétfajta
önéletrajz maximális megkülönböztethetőségét azzal biztosították, hogy – az iskolai végzettség azonos szintjén
túl – a magas státusú önéletrajzokat úgy alakították ki, hogy ne legyen inaktív vagy munkanélküli szakasz az életrajzban, de szerepeljen benne iskola idő alatti nyári, illetve munka melletti önkéntes munka, számítógépes és idegen
nyelvtudás, kitüntetés és katonai előmenetel. Természetesen az önéletrajz életszerűségének megőrzése, továbbá
a túlképzettség hátrányának elkerülése érdekében sosem az összes elemet adták hozzá egy adott fiktív életrajzhoz.
A chicagói életrajzokat bostoni iskolákkal és korábbi munkahelyekkel egészítették ki, s fordítva. Az eljárás végén

1

Részletek, fordította Surányi Ráchel. Eredetileg megjelent: Marianne Bertrand and Sendhil Mullainathan (2003): Are Emily and
Greg More Employable than Lakisha and Jamal? A Field Experiment on Labor Market Discrimination. NBER Working Paper Series,
www.nber.org/papers/w9873
2
Ez a technika a gyakorlatban valósítja meg az ideáltípus-képzés elméletét, hiszen a „kikevert” önéletrajzok minden eleme valódi, de elvben egyetlen olyan eset sincs a munkaerőpiacon, amely pontosan megegyezne bármelyik teljes önéletrajzzal.
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minden életrajzhoz hozzákeverték a tipikus neveket, továbbá átlagos környékre utaló lakcímeket, 3 telefonszámot, 4
s a magas státusú önéletrajzokhoz véletlenszerűen e-mail címeket is hozzárendeltek.
A hirdetések a két legnagyobb helyi napilap (Boston Globe, Chicago Tribune) vasárnapi hirdetésmellékletéből
(ahol a négy választott foglalkozásnak saját szekciója van) kerültek ki. A hirdetésekből kialakított lista tartalmazta
a hirdető kívánalmait, a cég jellemzőit, azt, hogy van-e pozitív diszkriminációra vagy a diszkrimináció elkerülésének
szándékára való utalás a hirdetésben. A cégek általában faxon kérték a jelentkezést, akik személyes megjelenést
kértek, azokat fel sem vették a listára.
Egy hirdetésre négy önéletrajzot küldtek, két-két magas és alacsony státusút, s mindkét típusból egyet
afroamerikai, egyet fehér származásra utaló névvel. Az eladók esetében férfi és női neveket is használtak, a többi
esetben csak női neveket, hogy – lévén ezek zömmel női foglalkozások – növeljék a kutatás életszerűségét, egyszersmind a visszajelzés esélyét. A fax küldőjének azonosítását lehetetlenné tették. Az önéletrajz betűtípusát, a kísérőlevél szövegét véletlenszerűen hozták létre és keverték az önéletrajz tartalmi elemeivel egybe, hogy ezzel elkerüljék
a stílus vagy a forma torzítását. A kutatás során 1300 hirdetésre 5000 önéletrajzot küldtek el körülbelül egy év alatt.
Az 1300 hirdetés 13 százalékára jött valamilyen visszajelzés.

Van-e diszkrimináció?
Összeszámoltuk az átlagos visszahívási arányokat külön a fehér és külön az afroamerikai hangzású neveknél (1. táblázat).
Az első sorban található a teljes minta. A fehér nevekkel beküldött önéletrajzok esetében kb. 10 százalék, az af
roamerikai nevekkel azonosított önéletrajzoknál kb. 7 százalék a visszahívás esélye. A visszahívási arány 50 százalékos hátrányt jelez az utóbbiak rovására, s ez kizárólag a névvel való manipulációnak tulajdonítható. A 4. oszlopban
látható, hogy a különbség szignifikáns. Más szavakkal szólva, ez az eredmény azt jelenti, hogy egy fehér jelentkezőnek 10 álláshirdetésre kell elküldenie az önéletrajzát, hogy ebből átlagosan egy helyről visszahívást kapjon, míg egy
afroamerikai jelentkezőnek 15 hirdetésre kell jelentkeznie, hogy ugyanezt az eredményt elérje.
A 2. és 3. sorokban lebontottuk az elküldött önéletrajzok egész mintáját a chicagói és a bostoni munkaerőpiacra.
Az átlagos visszahívási arány Chicagóban a fehérek és az afroamerikaiak körében is alacsonyabb volt, mint Bostonban. Ez tükrözheti a két város munkaerő-piaci feltételeinek a különbségeit, de az is lehet, hogy a két kutatócsoport
asszisztensei nem egyforma ügyességgel válogatták össze a meghirdetett állásokhoz illő önéletrajzokat. A visszahívási arányok közti százalékban kifejezett különbség akkor is feltűnően hasonló a két városban. A fehér jelentkezőket
Chicagóban 48 százalékkal, Bostonban 52 százalékkal nagyobb eséllyel hívják vissza. Ez a különbség a két csoport
között mindkét városban statisztikailag szignifikáns.

3

Mivel nem vártak postai visszajelzést, de a valóságos önéletrajzok elemzése arra utalt, hogy illik postai elérhetőséget is megadni, ezért valódi utcák hamis házszámait keverték a fiktív önéletrajzokhoz.
4
A telefonokon hangpostát állítottak be, ami lehetővé tette, hogy minden önéletrajztípus esetében pontosan azonosíthassák
a visszahívás gyakoriságát, és – ha az üzenet tartalmazta ezeket az információkat – a visszahívó legfontosabb jellemzőit és szándékát.
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1. táblázat: A visszahívási arány eltérése származás, terület, nem és foglalkozás szerint

Összesen

Visszahívási arány
fehér névvel (%)

Visszahívási arány
afroamerikai
névvel (%)

A visszahívási
arányok
különbsége

Az eltérés
szignifikanciája
(p-érték)

10,06

6,70

1,50

0,0000

Város
Chicago

8,61

5,81

1,48

0,0024

Boston

11,88

7,83

1,52

0,0008

Nem (és állástípus)
Nő

10,33

6,81

1,50

0,0001

• Adminisztratív

10,93

6,81

1,60

0,0001

• Eladó

8,71

6,99

1,25

0,1520

Férfi

9,19

6,16

1,49

0,0283

A 4. és a 7. sorokban a mintát női és férfi jelentkezőkre bontottuk szét, s az előbbi esetben tovább bontottuk
a női mintát adminisztratív (5. sor) és értékesítői (6. sor) állásokra. A foglalkozások összességét tekintve a visszahívási
arányban mind a férfiak (49%), mind a nők (50%) esetében lényeges eltérést találtunk a fehérek és az afroamerikaiak
között. Az adminisztratív foglalkozáson belül nagyobb megkülönböztetést találtunk a fehér és afroamerikai között,
mint az eladók körében (60%, illetve 25%).
Ezután kiszámoltuk, hogy az összes visszahívás esetében a munkáltatók hányad része bánik egyenlően a fehér és az
afroamerikai jelentkezőkkel, hányad része részesíti előnyben a fehér jelentkezőket, hányad része az afroamerikaiakat.
Mivel (legfeljebb) négy (2 fehéret és 2 afroamerikai) önéletrajzot küldtünk hirdetésenként, az előbbi három kategória
(egyenlő bánásmód, illetve fehér vagy afroamerikai előnyben részesítés) mindegyike három különböző formát ölthetett. Egyenlő bánásmódról beszélhetünk, amikor (1) egyik jelentkezőt se hívják be; (2) egy fehér és egy afroamerikait
is visszahívnak, illetve (3) két fehér és két afroamerikai is kap visszahívást. A fehérek (afroamerikaiak) előnyben részesítéséről akkor beszélhetünk, amikor: (1) csak egy fehér (afroamerikai); (2) két fehér (afroamerikai); illetve (3) két fehér
(afroamerikai) és egy afroamerikai (fehér) kap visszahívást.
Az esetek zömében (88%) egyenlő bánásmódot tapasztalunk. Nem meglepően az egyenlő bánásmód nagy arányban főleg azokból a hirdetésekből származik, ahol egyáltalán nem történt visszahívás (ilyen a hirdetések 83%-a).
A fehéreket a munkáltatók közel 9 százaléka részesítette előnyben, nagyrészt abban a formában, hogy csak egy fehér
jelentkezővel vették fel a kapcsolatot. Az afroamerikaiakat viszont csak 4 százalékban részesítették előnyben a munkáltatók. (…)
Összességében eredményeink azt sugallják, hogy a munkakeresési folyamatnál a diszkrimináció lényeges tényező.
A munkáltatók a hasonló adottságú jelentkezők közül válogatva, hajlamosak előnyben részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a neve fehér hangzású. (…)
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Változik-e az afroamerikaiak visszahívási aránya az önéletrajz minőségétől függően?
Az eddigiek igazolni látszanak azt a feltételezést, hogy az afroamerikaiakat a munkaerőpiacon diszkriminálják. A következő lépésben arról szeretnénk többet megtudni, hogy a munkáltatók mi alapján diszkriminálnak. Másként: arra
vagyunk kíváncsiak, hogy a munkáltatók hogyan reagálnak az afroamerikai jelentkezők adottságainak javulására:
hogyan változtatja meg az önéletrajz minősége a két etnikum visszahívási arányaiban észlelt különbséget.
A 2. táblázatban megadtuk az önéletrajzok leginkább releváns jellemzőinek az átlagát és a szórását.
2. táblázat: Az önéletrajzok jellemzői etnikum és az önéletrajz státusa szerint

Középfokú iskolai végzettség (%)
A munkaerőpiacon töltött idő (évek száma)

Összes
önéletrajz

Fehér nevek

Afroamerikai
Magas státus
nevek

Alacsony
státus

72

72

72

72

72

7,82

7,84

7,81

8,27

7,38

Önkéntes munkát végzett (%)

42

41

41

79

03

Volt katona (%)

10

9

10

18

00

Van e-mail címe (%)

48

48

48

92

03

Volt munkanélküli (%)

45

45

45

34

56

Dolgozott iskola mellett (%)

56

56

56

72

40

Kapott díjat, kitüntetést (%)

5

5

5

7

3

Ért a számítógéphez (%)

82

81

83

91

73

Vannak egyéb speciális képességei (%)

33

33

33

36

30

Lakóhelyén az iskolából kimaradók aránya

19

19

19

19

18

Lakóhelyén a legalább középfokúak aránya

21

21

21

21

21

Lakóhelyén a fehérek aránya

54

54

54

54

55

Lakóhelyén az afroamerikaiak aránya

31

31

313

32

31

Az 1. oszlop az összes, a 2. és a 3. oszlopokban a fehér és az afroamerikai nevekkel ellátott önéletrajzok jellemzőit
találjuk. Miután a jelentkezők nevei véletlenszerűen lettek kiosztva, ebben a két oszlopban nincs különbség az önéletrajzok jellemzőiben. A 4. és 5. oszlop közötti ellentét a jobb és a rosszabb minőségű önéletrajzok közötti eltéréseket mutatja. A jobb minőségű önéletrajzot benyújtott jelentkezőkre átlagosan plusz egy év munkaerő-piaci tapasz
talat jellemző, és az, hogy kevesebb megszakítás volt a munkavállalói periódusban (ahol ez a megszakítás legalább
6 hónapos bejelentett munka nélküli időszakot jelent); több eséllyel dolgoztak már az iskola mellett, és szolgáltak
a hadseregben. A jobb minőségű önéletrajzot beadó jelentkezőknek nagyobb eséllyel van e-mail címe is, részesültek
már kitüntetésben, és fel tudnak mutatni számítógépes és más speciális képesítéseket is (pl. szakképesítést vagy idegennyelv-tudást) az önéletrajzukban. Vegyük észre, hogy a jobb és rosszabb önéletrajzok a jelentkező iskolázottsági
szintjét illetően átlagosan nem különböznek!
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A 2. táblázat utolsó sorai a jelentkezők irányítószáma alapján képzett lakóhely státusától függően mutatja az önéletrajzok jellemzőit. Az 1990-es népszámlálási adatokat használva kiszámoltuk a középiskolai lemorzsolódások arányát, a felsőfokú végzettségűek arányát, valamint a fehérek és az afroamerikaiak arányát. Mivel a városon belül a
címek véletlenszerűen lettek kiosztva, a lakóhely jellemzői azonosak az etnikumok és az önéletrajz minőségtípusai
esetében.
A magas és alacsony státusú önéletrajzok visszahívási aránya közti különbségeket a 3. táblázat mutatja.
3. táblázat: A visszahívási arány a származás és az önéletrajz becsült/mért státusa szerint
Visszahívási arány Visszahívási arány
alacsony státus
magas státus
esetében (%)
esetében (%)

A visszahívási
arányok
különbsége

Az eltérés
szignifikanciája
(p-érték)

Becsült státus
Fehér név

8,80

11,31

1,29

0,0391

Afroamerikai név

6,41

6,99

1,09

0,5643

Fehér név

5,04

14,18

2,81

0,0000

Afroamerikai név

5,14

8,58

1,66

0,0060

Mért státus

A becsült státus5 esetében az első dolog, amit észrevehetünk, hogy az önéletrajz minőségének manipulálása sikeres volt: a jobb önéletrajzokkal rendelkező jelentkezőket magasabb arányban hívják vissza. Ahogy az 1. sor jelzi,
a jobb minőségű önéletrajzot beadó fehéreknél több mint 11 százalékos visszahívási arányt tapasztalhatunk, szemben a rossz minőségű önéletrajzot benyújtó fehér jelentkezők 9 százalékos visszahívási arányával. Ez közel 30 százalékos különbséget jelent, ami statisztikailag szignifikáns. Még feltűnőbb, hogy az afroamerikaiak visszahívási arányában ennél sokkal kisebb növekedést tapasztalhatunk az önéletrajzok minőségének javulásával. Az afroamerikaiak
7 százalékos visszahívási aránya a jobb minőségű önéletrajz esetében alig magasabb, mint a rossz önéletrajz esetében tapasztalt érték, és ez a növekedés statisztikailag nem szignifikáns.
A 3. táblázat második blokkjában az önéletrajzok jellemzőt is felhasználtuk az osztályozáshoz.6 Látható, hogy az
eredmények ahhoz hasonlóak: saját csoportjukon belül szignifikáns előnyt élveznek azok az afroamerikaiak, akiknek
„jobb” az önéletrajzuk, de ez az előny lényegesen kisebb, mint a fehérek körében.
5

Becsült státus: a kutatók és szakértők döntése alapján képzett fiktív státuscsoportok. Mért státus: az életrajzok egyharmadában probit elemzéssel becsülték meg az önéletrajz-elemek alapján a visszahívás valószínűségét, s a medián feletti valószínűséggel visszahívást eredményező önéletrajz-kevercset tekintették magas státusúnak.
6
A mért státusváltozót (lásd 5. lábjegyzet) úgy hoztuk létre, hogy az önéletrajzok egyharmadából vettünk egy véletlen almintát,
és ezen megbecsültük a visszahívási esélyét (probit modellel a 3. táblázatban található önéletrajzok jellemzői alapján). Ezután
a kapott együttható alapján sorba állítottuk az önéletrajzok maradék kétharmadát. Magas státusú önéletrajznak minősítettük
azokat, amelyeknél a visszahívások aránya előreláthatóan a medián felett volt; alacsony státusúnak tekintettük a többit.
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Az 5. lábjegyzetben említett etnikumspecifikus probit analízis eredményei a következők voltak: az e-mail cím, a kitüntetések és a speciális készségek növelik a visszahívás valószínűségét. A több tapasztalattal rendelkező jelentkezők
is jobb eséllyel kapnak visszahívást: a mintánkban szereplő átlagos tapasztalati évek számához képest (8 év) minden
plusz egy év 0,4 százalékponttal növeli a visszahívás valószínűségét. A legkevésbé érthető hatást a számítógépes
készségnél találtuk: ugyanis ez negatívan hatott a visszahívásra, ugyanakkor a korábbi munkanélküliség pozitívan
hatott rá.
Ha csak a fehér jelentkezőkre fókuszáltunk, azt láttuk, hogy az e-mail cím, a munkavállalói tapasztalat, a kitüntetés és a speciális készségek hozzáadása után a becsült visszahívási arány gazdaságilag erősebben hat, mint a teljes
mintában. A fehéreknél az iskola melletti munkavállalás is pozitív hatással volt a visszahívásra, holott az egész mintát
nézve ez a változó nem volt statisztikailag szignifikáns.
Az afroamerikai jelentkezők esetében az összes változó hatása szignifikáns volt, kivéve a speciális készségeké. Az
önéletrajz jellemzőinek hatása a visszahívásokra kevésbé volt előre látható az afroamerikaiaknál, mint a fehéreknél.
Összegezve úgy tűnik tehát, hogy a munkáltatók kevesebb figyelmet szentelnek, vagy kevésbé veszik figyelembe az
önéletrajz jellemzőit, ha egy afroamerikainak hangzó név szerepel rajta.

A lakcím hatása a visszahívás valószínűségére
Kutatási dizájnunk egyik következménye volt, hogy a címeket véletlenszerűen rendeltük az önéletrajzokhoz. Ez lehetővé tette számunkra, hogy megvizsgáljuk – minden más tényező azonossága esetén –: a jelentkező tartózkodási
címe hat-e, és ha igen, hogyan hat a visszahívás valószínűségére, illetve hogyan javít-e egy afroamerikai jelentkező
helyzetén az, ha gazdagabb környéken lakik.
A lakóhely tulajdonságait is betéve a korábban már említett probit modellbe azt találtuk, hogy a környék minősége pozitívan és szignifikánsan hat a visszahívások valószínűségére. A fehérebb, magasabb végzettségű környékeken lakó jelentkezőket nagyobb valószínűséggel hívják vissza. Ugyanakkor nem találtunk bizonyítékot arra, hogy az
afroamerikaiaknak nagyobb előnyt jelentene, mint a fehéreknek, ha fehérebb, iskolázottabb környéken laknak. Ös�szességében, míg a lakóhelyi környék minősége szignifikáns tényező a munkáltató döntésében, amikor azt mérlegeli,
hogy az álláshirdetésre jelentkezők közül kivel vegye föl a kapcsolatot, az afroamerikaiaknak a fehérekkel szemben
nem jelent előnyt, ha jobb környéken laknak. Míg tehát a gettók és a rosszabb környékek kifejezetten megbélyegzik
az afroamerikaiakat, a „jó” cím nem jelent előnyt a számukra.

A foglalkozás és a munkahely ágazatának hatása a visszahívás valószínűségére
Az álláshirdetésekben szereplő foglalkozásokat a következő hat kategória egyikébe soroltuk be: felső- és középvezetői
foglalkozások, adminisztratív vezetők, értékesítési képviselők, értékesítők, titkárok és jogi asszisztensek, illetve irodai
dolgozók. Az 1990-es népszámlálásban ezek a foglalkozások körülbelül 46 százalékát teszik ki a chicagói és bostoni
magánszektor alkalmazottainak. Az afroamerikaiak ezekben a foglalkozásokban a munkavállalók 4 százalékát adják
Bostonban és 10 százalékát Chicagóban. Összehasonlításképpen: az afroamerikaiak a bostoni magánszektor összes
alkalmazottjának 5 százalékát, a chicagóinak 128 százalékát teszik ki. A 4. táblázat első blokkjában azt vizsgáljuk, hogy
a diszkrimináció szignifikánsan változik-e foglalkozások szerint.
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4. táblázat: A visszahívási arány származás, foglalkozás, illetve ágazat szerint
Visszahívási arány
fehér névvel (%)

Visszahívási arány
afroamerikai névvel (%)

A visszahívási arányok
különbsége

7,91

5,95

1,33

Adminisztratív vezető

9,57

5,85

1,64

Eladó csoportvezető

8,04

5,09

1,58

Eladó

10,46

7,05

1,48

Titkárnő

10,49

6,63

1,58

Adminisztrátor

13,75

9,96

1,38

Foglalkozás
Vezető

Ágazat
Ipar

6,93

3,96

1,75

Szállítás

12,16

14,86

–0,82

Kereskedelem

8,76

5,71

1,53

Pénzügy, biztosítás, ingatlanközvetítés

10,63

4,35

2,44

Üzleti szolgáltatás

11,30

6,71

1,68

Egészségügy, oktatás, szociális szektor

12,14

9,50

1,28

(…) Az első blokk második és harmadik oszlopában bemutattuk a fehér és afroamerikai jelentkezők visszahívási
arányát az egyes foglalkozási kategóriákban. A negyedik oszlop a visszahívási arányokat mutatja. (…) A legkisebb
különbség a felsővezetői pozícióknál található, ahol a fehéreknek az afroamerikaiakkal szemben csak 33 százalékkal
van több esélyük arra, hogy visszahívják őket. A második legalacsonyabb különbség az irodai munkák terén figyelhető meg: a fehéreket itt 38 százalékkal nagyobb eséllyel hívják vissza. Érdekes, hogy ez a két kategória a minőség
szerinti skála két végén helyezkedik el. Ez azt mutatja, hogy nincs összefüggés az állás minősége és a diszkrimináció terjedelme között. A legnagyobb diszkriminációs arány az adminisztratív vezetők körében mutatkozik, ami a mi
adatbázisunkban a második legmagasabban minősített kategória. Ezekre az állásokra a fehérek 64 százalékkal több
eséllyel kapnak visszahívást.
Összességében az eredmények nem támasztják alá azt a nézetet, miszerint a munkaerőpiac jelenlegi állapotában
az afroamerikaiak sikeresen csökkenteni tudnák a diszkriminációt azzal, hogy jobban megbecsült állásokra váltanak.
(…)
A 4. táblázat második blokkja azt mutatja, hogy a visszahívásokban található etnikai megkülönböztetés hogyan
változik ágazatonként. A szállítási/fuvarozási és kommunikációs iparág kivételével (ami a kutatásunkban az állások
nagyon kis számban fordul elő) az afroamerikaiak visszahívási arányai minden iparágban messze rosszabbak, mint
a fehéreké. A legnagyobb különbség a pénzügyi, a biztosítási és az ingatlanpiaci ágazatokban található, míg a leg
kisebb a szállítást/fuvarozást leszámítva) az egészségügyi, oktatási és szociális szolgáltatásoknál található.
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Összefoglalás
Kérdés, hogy eredményeinket az etnikai alapú munkaerő-piaci diszkriminációt vizsgálva mennyiben hitelteleníti,
hogy az etnikumot kizárólag a fiktív jelentkezők nevével jelenítettük meg. A kiválasztott nevekből világosan kitalálható a jelentkező etnikai hovatartozása, de lehet, hogy más személyi tulajdonságokat is magukban hordoznak.
Például a munkáltató a jelentkező nevéből a társadalmi hátterére is következtethet. Amikor a munkáltató egy olyan
nevet lát, mint „Tyrone” vagy „Latoya”, feltételezheti, hogy ez az illető hátrányos hátterű. A társadalmi háttér értelmezésének ez a módja azt is elképzelhetővé teszi, hogy a munkáltató nem az etnikum, hanem a társadalmi háttér alapján
diszkriminál.
Ez az értelmezés ugyan lehetséges, de némely korábbi eredményünkkel nehezen összeegyeztethető. Például láttuk hogy a munkáltatók magasabbra becsülik a „jobb” lakóhellyel rendelkező jelentkezőket, de az afroamerikaiaknak
mégsem előnyösebb, ha fehérebb vagy magasabb végzettségű népesség lakta környéken élnek, mint a fehéreknek.
Ha az afroamerikai nevek többnyire rossz társadalmi hátteret jeleznek, akkor azt várnánk, hogy a becsült névkülönbségnek alacsonyabbnak kéne lennie a „jobb” címek esetében.
Egy kiegészítő vizsgálattal közvetlenül is szemügyre vesszük azt a lehetséges értelmezést, hogy a speciális
afroamerikai nevek viselőinek társadalmi helyzete eltér-e a többiekétől. Ehhez az 1970 és 1986 között, Massachusetts
államban született kisbabák születési anyakönyvi kivonata adatbázisának kivonatát használjuk, amiben fel van tüntetve az édesanya iskolázottsága (érettségi nélkül, érettségi, több mint érettségi). A kutatásban szereplő nevek mindegyikére kiszámoltuk azon újszülöttek arányát – afroamerikaiai fiú és lány nevekre, illetve fehér fiú és lány nevekre –,
akiknek az édesanyja legalább érettségizett, majd kiszámoltuk a visszahívási arányt mindegyik név esetében, feltételezve, hogy ily módon a társadalmi hátteret vontuk be az elemzésbe.
A társadalmi háttér értelmezésnek megfelelően a mintánkhoz választott afroamerikai nevek az afroamerikaiak társadalmi helyzetének átlaga alá esnek. Az afroamerikai férfi neveknél a kutatásban használt nevek és a populációbeli
átlag közötti különbség elhanyagolható. A fehér neveké mindkét nemnél a populációbeli átlag fölött van.
De számunkra még érdekesebb, hogy a nevek mögött nagyon heterogén társadalmi háttér áll. Egy Kenya
vagy Jamal nevű afroamerikai újszülött édesanyja sokkal magasabb végzettségű, mint a Latoya vagy Leroy nevű
afroamerikai újszülötté. A Carrie vagy Nail nevű fehér újszülötteknek alacsonyabb a társadalmi hátterük, mint az Emily
vagy Geoffrey nevűeké. Ez lehetővé teszi a társadalmi háttér hipotézisének közvetlen tesztelését a mintánkon belül:
vajon jobban diszkriminálják-e a rosszabb társadalmi háttérrel összekapcsolt nevek viselőit? Mindegyik nemi, etnikai
csoport esetében közöltük a rangkorrelációt a visszahívási arány és az édesanyák végzettsége között. Összességében
ez a teszt nem bizonyítja, hogy a társadalmi háttértől függ a diszkrimináció mértéke.
Ám nem csupán az eltérő társadalmi helyzet, de a nevek ismerős hangzása is befolyásolhatja eredményeinket.
Lehet, hogy ezek az afroamerikai nevek egyszerűen furcsák a HR-menedzserek számára, és az ilyen név növeli a diszkrimináció esélyét. De ahogy korábban is megjegyeztük, a kiválasztott nevek nem különösen ritkák az afroamerikaiak
között. A már említett rangkorrelációt kiszámoltuk a névspecifikus visszahívási arányok és a név előfordulási gyakoriságára között is mindegyik nemi és etnikai csoportra. Nem találtunk semmilyen szisztematikus összefüggést. (…)
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Egyéb

mérési megoldások

A diszkrimináció hivatalos statisztikái1
A makroszintű adatgyűjtések csoportjába tartoznak a különböző hivatalos adatok, például a minisztériumok, az
ügyészség vagy rendőrség által gyűjtött különböző statisztikák. Az ezekre az adatokra épülő elemzések legnagyobb
korlátja, hogy az adatok csak a valóságban végbemenő diszkrimináció elhanyagolható részét fedik le, azaz a latencia
mértéke nagyon komoly. Ezt a problematikát jól illusztrálja, hogy az Egységes Rendőrségi és Ügyészségi Bűnügyi
Statisztika (ERÜBS) szerint évente elenyésző számú eset kerül a „Nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni
erőszak” kategóriájába (Btk. 174/B. §), 2009-ben kilenc ilyen típusú bűncselekmény vált ismertté. 2
Korábban létezett az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által működtetett Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat éves statisztikája is.3 A 30 ügyvédet foglalkoztató hálózat 43 településen működött, és heti rendszerességgel tartottak ügyfélfogadást. Évente 1000-1500 ügyben keresték meg őket, ebből körülbelül 10-20 százalékban
állapítanak meg diszkriminációt. (2006 első fél évében összesen 806 ügyben fordultak hozzájuk, melyből 18 esetben
volt szó diszkriminációról). Ezzel a módszerrel nyilvánvalóan azért nem kaphatunk teljes képet a Magyarországon élő
romákat sújtó diszkriminációról, mivel csak azok az esetek kerülnek be a statisztikába, amelyek érintettjei jogorvoslatot keresve felkeresik a hálózatot.
A leghivatalosabb magyar állami szervezet az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH), amely évente összegzi a diszkrimináció helyzetét Magyarországon.4 Az összegzés magában foglal egy éves jelentést (ízelítőül részlet a 2009. évi
jelentésből – F1. függelék) és egy rövidebb, az alapvető számokat tartalmazó dokumentumot (F2. függelék).
A nem kormányzati szervezetek hivatalos adatgyűjtésére jó példa a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda
(NEKI). 2008-ig minden évben megjelentette az ún. Fehér Füzetet5, amely röviden áttekintette az előző év történéseit,
s megadta a NEKI szemszögéből létező „valóság” alapszámait.

1

Összeállította: Sik Endre és Simonovits Bori.
http://crimestat.b-m.hu//Krimstat/Krimstat200825/Adatok/bst812K1.xls
3
Forrás: „Megkülönböztetés a mindennapokban” – Diszkriminációs jogeset-gyűjtemény a Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat működése alapján. Igazságügyi Minisztérium, 2005.
4
www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/beszamolok
5
www.neki.hu/attachments/418_feher_fuzet_2008.pdf. Az éves jelentésből a 2008. évről a következőket tudjuk meg: „2008ban 78 bejelentés érkezett irodánkba, amely bejelentések közül tényfeltárást követően 12 stratégiai ügyben kezdeményeztünk
különböző eljárásokat. Folyamatos jogi képviseletet biztosítottunk továbbá abban a 13 diszkriminációs ügyben, amelyek korábban indultak, de 2008-ban még folyamatban voltak, illetve akkor fejeződtek be jogerősen.”
2
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Az állami és – részben – a nem kormányzati szervezetek hivatalos adatgyűjtései szolgálnak a nemzetközi szervezetek, mindenekelőtt az EU számára szükséges információk alapjául. A diszkrimináció mértékét az erre létrehozott
EU-ügynökség (FRA) országonként kialakított megfigyelési központjai rendszeresen vizsgálják. Ez abban áll, hogy
összegyűjtik azokat az adatokat, amelyek egyáltalán elérhetők, de tisztában vannak azzal, hogy ezek alapján nem
lehet semmilyen általános következtetést tenni az adott ország diszkriminációjának mértékéről.
Összességében megállapítható, hogy az állami és nem kormányzati adatgyűjtés a diszkriminációs sérelmekről csak
egy ismeretlen alakú és magasságú jéghegy csúcsai;

F1. függelék6: Az EBH éves jelentése – 2009
Tájékoztató
az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2009. évi tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól
Az előző évekhez hasonlóan legmagasabb számban a foglalkoztatás területén sérült az egyenlő bánásmódhoz való
joga a kérelmezőknek (21) neme (6), életkora (5), más véleménye (4), anyasága, etnikai hovatartozása (2–2), szexuális
irányultsága, szakszervezeti érdekképviselethez tartozása alapján (1–1 ügy).
17 ügyben állapította meg a hatóság a szolgáltatásokkal kapcsolatos hátrányos megkülönböztetést életkor (6),
fogyatékosság (3), etnikai származás és bőrszín (3), anyaság, politikai vélemény és szexuális irányultság alapján (3),
két ügyben többes alapú diszkriminációt tárt fel. 48-ból 30 esetben gazdasági társaságokkal, a többi ügyben önkormányzatokkal, illetve intézményekkel és állami hatóságokkal szemben került sor szankció alkalmazására. Összesen:
33 600 000 Ft pénzbírság kiszabására került sor, 33 határozat nyilvános közzétételét rendelte el a hatóság.
A jogtudatosság emelése, a közvélemény tájékoztatása 2009-ben is kiemelt feladata volt az EBH-nak. A döntések nyilvánosságra hozatala mellett a hatóság honlapján összefoglalók olvashatóak az összes jogsértést megállapító,
valamint egyezséget helybenhagyó döntésről, valamint – a diszkrimináció és az egyéb jogsértések elhatárolása érdekében – a jelentősebb elutasító határozatokról is. A hatóság vezetői és munkatársai 91 alkalommal tájékoztatták
a közvéleményt a médián keresztül tevékenységükről konkrét jogesetek bemutatásával, s több mint 60 rendezvényen tettek eleget civil-társadalmi szervezetek és társhatóságok meghívásainak. Az EBH honlapját 2009-ben 74 138
fő látogatta.

6

www.egyenlobanasmod.hu/data/2009beszamolo.pdf
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F2. függelék: Az EBH 2010. évi tevékenysége a számok tükrében7
Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz a 2010-es évben mintegy ezerháromszáz ügyben fordultak magánszemélyek,
szervezetek, munkáltatók képviselői tájékoztatásért és jogi segítségért. A közel másfél ezer beadvány közül a hatóság
a tavalyi évben háromszázhetvenhét ügyben indított hatósági eljárást, ezek közül negyvenben állapított meg jogsértést, kettőszáznegyvennégy ügy pedig 2011-ben is folytatódik. Az előző évekhez hasonlóan legmagasabb számban a
foglalkoztatás területén sérült az egyenlő bánásmódhoz való joga a kérelmezőknek, védett tulajdonság tekintetében
a legtöbb esetben az anyaság, az érdekképviselethez való tartozás, illetve kérelmező egyéb helyzete miatt.
Az ezerháromszáz beadvány közül közel száz esetben a hatóság hatáskörének hiánya miatt a megkeresését más
illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szervezethez tette át ügyintézés és válaszadás céljából. Továbbra is magas
azon beadványok száma, amelyekben nem diszkriminációt sérelmeznek; ezekben az ügyekben a hatóság arra törekedett, hogy szakszerű, az állampolgárok számára közérthető választ adjon a felmerülő problémáikra, igényérvényesítő
lehetőségeikre. Az ilyen jellegű beadványokra a hatóság közel 600 esetben tájékoztató levelet küldött ki. Örvendetes
tény, hogy az előző évekhez képest emelkedett a hatóság által jóváhagyott egyezségek száma. Míg 2009-ben tizennyolc, addig 2010-ben már harminchat esetben kötöttek egyezséget az ügyfelek a hatóság előtt folyamatban lévő
eljárásban. A vizsgált ügyek számának emelkedése azt jelzi, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenysége mindinkább ismertté válik az állampolgárok számára. E körben kívánatosnak tartjuk, hogy ne a büntető, szigorú szankciók
alkalmazása, hanem az ügyfélközpontú, a felek között egyezségre törekvő jogalkalmazói gyakorlat kerüljön előtérbe. A hatóság a fentiek alapján is kiemelkedő fontosságúnak tartja eljárásaiban a mediációs lehetőségek feltárását,
valamint a hatékony, feladatorientált, szakszerű közreműködést, amely az ügyfelek számára is valódi és hosszú távú
megoldást eredményez.
A hatóság által megállapított jogsértések körében a diszkrimináció fajtái szerint 32 esetben közvetlen hátrányos
megkülönböztetést, 6 esetben zaklatást, valamint 1–1 esetben közvetett hátrányos megkülönböztetést, jogellenes
elkülönítést, illetve megtorlást állapítottak meg.
A hatóságnál száznegyvennyolc ügyben született elutasító határozat, többségükben azért, mert az eljárás alá vont
bizonyította, hogy nem tett különbséget a panaszossal összehasonlítható helyzetben lévők javára, vagy a különbségtételt jogszerűen indokolta. Tizenegy ügyben állapította meg a hatóság a szolgáltatásokkal kapcsolatos hátrányos
megkülönböztetést, a kérelmező egyéb helyzete, életkora, etnikai hovatartozása, fogyatékossága, nemzetisége, bőrszíne, egészségi állapota, vagyis az ún. védett tulajdonsága miatt.
A legtöbb jogsértés gazdasági társaságokkal szemben került megállapításra, a többi ügyben önkormányzatokkal,
illetve intézményekkel és állami szervekkel szemben került sor szankció alkalmazására. A tavalyi évben a hatóság
összesen 20 300 000 Ft bírságot szabott ki.

7

www.egyenlobanasmod.hu/data/2010tevekenyseg_szamok_tukreben.pdf
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Médiatartalom-elemzés1
A média monitorozásra két példát mutatunk be: a 2006-os, csak nyomtatott hirdetésekre kiterjedő, Tárki által végzett
monitorozás célja a telefonos tesztelés előkészítése volt; a 2009-es, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda
(NEKI) szervezte monitorozás célja pedig a hirdetések kiválasztásán túl a budapesti és a kelet-magyarországi hirdetési
piac áttekintése. Ez utóbbi során fél év alatt 2044 hirdetést vizsgáltunk meg elektronikus és nyomtatott sajtótermékekben.2

A 2006-os hirdetésmonitorozás
Az újságokban megjelenő diszkriminatív tartalmak elemzésére hirdetési újságokban kerestük meg a diszkriminatív
megfogalmazásokat. Az újságok a következők voltak: Expressz, Hírpressz, Magyar Bazár, Újpressz, Mai Hirdetés és
Metro.
Az adatgyűjtés során alapvetően három típusú diszkriminációt különböztettünk meg: (1) nemi, (2) életkori,
(3) külső megjelenésbeli, illetve ezek kombinációit. Nemi diszkriminációnak tekintettük, ha a hirdetés tartalmazta,
hogy milyen nemű munkaerőt keresnek például „felszolgáló hölgyet”, „irodai munkára férfi munkatársat”, életkori
diszkriminációnak tekintettük, ha az életkorra vonatkozó kikötéseket tartalmazott a hirdetés: például „fiatal”, „középkorú”, „35 évtől”. Külső megjelenésbeli diszkriminációként értelmeztük például a „csinos”, „jó megjelenésű”, „dekoratív”
jelzőket. A fiú és a lány kifejezéseket a nemi és az életkori diszkrimináció kombinációjaként rögzítettük.
A vizsgálat feltételeinek megfelelő hirdetések 19 százaléka (317 darab) tartalmazott az állás betöltéséhez szabott
diszkriminációs kritériumot. A diszkrimináció dimenziói szerinti megoszlás a következő volt: a valamilyen jellegű
diszkriminációs megjegyzések 42 százaléka életkori és nemi kritériumokat említett, 36 százaléka csak nemi, 17 százaléka csak életkori, 3 százaléka nemi, életkori és külső megjelenésbeli kritériumokat is magában foglalt, 2 százaléka
pedig csak nemi és külső megjelenésbeli feltételeket szabott az állás betöltéséhez.
Az áttekintett újságokban a diszkriminatív megjegyzéseket tartalmazó hirdetések megoszlása a következő volt
(1. táblázat): az Expresszben megjelent és a vizsgálat feltételeinek megfelelő hirdetések 24 százaléka tartalmazott
diszkriminatív jellegű feltételt, a Hírpresszben és a Magyar Bazárban a 11–11 százaléka, az Újpresszben a 23 százaléka,
a Mai Hirdetésben pedig a 4 százaléka; a Metro újság 12 darab hirdetése nem tartalmazott diszkriminatív feltételt.

1

Összeállította Sik Endre és Simonovits Bori.
Bővebben lásd: Bihari László, Simonovits Bori és Udvari Márton (2009): Középkorú férfiak esélytelenül? Egy diszkriminációkutatás
különös tapasztalatai. Másság Alapítvány, Budapest. www.neki.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=401:koeze
pkoru-ferfiak-eselytelenuel&catid=44:kiadvanyaink&Itemid=71
2

302

1. táblázat: A diszkriminatív megjegyzéseket tartalmazó hirdetések megoszlása az újságok szerint, 2006 (%)
A diszkriminatív
hirdetések száma

A diszkriminatív
hirdetések aránya (%)

Expressz

236

24

Hírpressz

31

11

Magyar Bazár

32

11

Újpressz

16

23

2

4

0

0

Mai Hirdetés
Metro
Összesen

317

A diszkriminatív tartalmú hirdetések 17 százaléka tartalmazott valamilyen életkori diszkriminációs elemet, 36 százalékuk nemi és 47 százalékuk nemi és más típusú kitételt (2. táblázat). A host/hostess, illetve az értékesítő munkakörök az
átlagnál nagyobb arányban tartalmaznak életkori diszkriminációs kitételt. A nemi (illetve a nemi és más jellegű) diszkrimináció pedig a takarítói álláshirdetések mindegyikét jellemzi. Az alacsony esetszámok miatt az eredmények óvatosan
kezelendők!
2. táblázat: A diszkriminatív megjegyzéseket tartalmazó hirdetések megoszlása állástípusok szerint, 2006 (%)
Életkori

Nemi

Nemi és
más típusú

Összesen

Összesen
(N)

Host/hostess

67

11

22

100

9

Ingatlanügynök

14

57

29

100

7

Diákmunka

50

0

50

100

2

Értékesítő/ügynök

75

13

13

100

8

Bolti eladó

14

53

33

100

70

Építőipari segédmunkás

0

50

50

100

2

Pultos/pincér/felszolgáló

5

27

68

100

60

Futár

100

0

0

100

1

Sofőr

0

0

100

100

1

Takarító/takarítónő

0

94

6

100

17

Mosogató/kézilány

0

27

73

100

30

Ügyintéző/asszisztens

8

27

65

100

26

14

19

67

100

36

Telemarketinges

folytatódik
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Életkori
Statiszta

Nemi

Nemi és
más típusú

Összesen

Összesen
(N)

75

0

25

100

4

0

0

0

100

0

Segédmunkás
(nem építőipar)

50

50

0

100

2

Titkár/titkárnő

8

54

38

100

13

Raktáros

0

50

50

100

2

Egyéb, nem eldönthető

55

23

23

100

22

Mezőgazdasági munkás

75

25

0

100

4

Összesen

17

36

47

100

316

Betanított munkás

A 2009-es hirdetésmonitorozás3
A NEKI-projekt ideje alatt (2009 első fél éve) összesen 2091 apróhirdetésben vizsgálták meg az esetlegesen megjelenő diszkriminatív és fair tartalmakat. A 890 budapesti (43%) és 1201 nyíregyházi (57%) álláshirdetés az alábbi forrásokból származott: a budapesti hirdetések döntő többsége, 95 százaléka az Expresszből, a fennmaradó 2 százalék
a Metropol című ingyenes napilapból. (A Kelet-Magyarországban, a Bazárban és a Hírpresszben megjelent hirdetések
aránya nem éri el az 1–1%-ot.) A Nyíregyházán monitorozott hirdetések körülbelül fele-fele származik online, illetve
offline forrásokból. A nyomtatott újságokból gyűjtött hirdetéseket legnagyobb részben (a Nyíregyházán monitorozott összes hirdetés 27%-a) a Kelet-Magyarország című lapban, 14 százalékban a Keleti Apróban, egy százalékban
a Vasárnapi Keletben tették közzé. (A Dobraverőben, Futárban, Profiban, Szuperinfóban megjelent hirdetések aránya
nem éri el az 1%-ot, 4% forrásáról pedig nincs információnk.)
Első látásra talán meglepő adat, hogy minden ötödik monitorozott hirdetés tartalmazott diszkriminatív tartalmat,
de ha hozzátesszük, hogy minden olyan hirdetést, mely a nő szót tartalmazta, nemi szempontból diszkriminatívnak
rögzítettek, már korántsem ilyen meglepő az eredmény. A Budapesten rögzített hirdetések 30, a nyíregyháziak 13
százalékában találtak diszkriminatív tartalmat, feltehetően az eltérő újságkiválasztási gyakorlat miatt.
Állástípusonként elemezve a kérdést elmondható, hogy legnagyobb arányban (70%-ban) a varró- és vasalónői
állásokra vonatkozó hirdetések tartalmaztak diszkriminatív tartalmakat, javarészt a munkakör női megnevezéséből
következően (98%-ban nemre vonatkozott a diszkriminatív tartalom) (1. ábra).

3

Részletesen: Bihary László, Simonovits Bori és Udvari Márton (2009): Középkorú férfiak esélytelenül? Egy diszkriminációkutatás
különös tapasztalatai. Másság Alapítvány, Budapest. www.neki.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=401:koeze
pkoru-ferfiak-eselytelenuel&catid=44:kiadvanyaink&Itemid=71
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Varró- és vasalónő (N = 61)
52

Pultos/felszolgáló (N = 250)
Pénztáros és bolti eladó (N = 337)

32

Irodai asszisztens és titkárnő (N = 105)
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Egyéb (N = 310)
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Mezőgazdasági munkás (N = 52)
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8
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5
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5
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Forrás: Bihary, Simonovits és Udvari, 2009.

1. ábra: A diszkriminatív tartalmak aránya állástípusonként a monitorozott álláshirdetésekben, 2009 (%) (N = 2044)
A pultos/felszolgáló munkakörökre szóló hirdetések több mint fele (52%), a pénztárost, bolti eladót, illetve az irodai asszisztenst és titkárnőt keresők csaknem egyharmada tartalmazott hátrányos megkülönböztetésre utaló megkötéseket – kérdéses, hogy mennyiben tekinthető diszkriminatív tartalomnak a magyar nyelvben megszokott varrónő,
illetve titkárnő megnevezés. 10 százalék alatti a diszkriminációra utaló elem a mezőgazdasági munkás, telemarke
tinges, ügyintéző, üzletkötő, ingatlanközvetítő, építőipari munkás, virágkötő, biztonsági és vagyonőr, raktáros és karbantartó munkaköröket hirdető állásajánlatokban.
Az említett nyelvi sajátosság némileg felülbecsülheti a nemi diszkrimináció arányát a monitorozott hirdetések esetében, mivel a varró(női) munkára vonatkozó hirdetések száma 61, a titkárnőkre és irodai asszisztensekre vonatkozó
hirdetések száma pedig 105 volt a nagyjából 2000 hirdetésből.
A diszkriminatív tartalommal megjelent álláshirdetések 63 százaléka nemi, 17 százaléka életkorra vonatkozó és
19 százaléka nemi és életkori megkötést egyaránt tartalmazott. Egy százalékban találtunk családi állapotra vonatkozó
kitételt („egyedülálló juhász”).
A hirdetések kifogásolható szövegrészleteit tanulmányozva jól látható, hogy a diszkriminatív megfogalmazás is
sokféle lehet: előfordulhat, hogy konkrétan leírják az életkori határokat, mint például „30-40 év közötti pultos nőt”,
illetve „20-30 éves fiatalembereket keresünk”, gyakoribb azonban a „fiatal” megfogalmazás, illetve a „fiatalos környezet”
rejtett diszkriminatív megfogalmazás.
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Összegzés
A diszkrimináció alapját tekintve a hirdetések elemzése megerősítette a korábbi kutatások eredményeit, hogy Magyarországon a hátrányos megkülönböztetés döntően nemi és életkori megkötést jelent, emellett szórványos esetben találkoztunk családi állapotra vonatkozó kitétellel.
A két kutatás eredménye – bár eltérő mintavétellel, de azonos típusú állásokra fókuszálva készült – egyaránt azt
mutatja, hogy a speciális képzettséget nem igénylő állások esetén a leggyakoribb a nemi diszkrimináció, és ezt követi
az életkorra vonatkozó kitétel; az egyéb diszkriminatív elemek megjelenési aránya elenyésző. Ennek magyarázata
lehet, hogy az adott jellemző irreleváns a hirdetést feladó szempontjából, de az is előfordulhat, hogy nem megy át
a hirdetést felvevő „szűrőjén”.
Módszertani szempontból fontos megemlíteni, hogy ezek a monitorozások a magyarországi munkaerőpiacot tekintve nem általánosíthatók. Területi szempontból azért nem, mert csak Budapest (illetve a 2009-es Nyíregyháza
környéki álláshirdetéseket vizsgálták, a foglalkozásokra pedig azért nem, mert a munkaerőpiac egy részterületét,
a speciális végzettséget nem igénylő munkákat vizsgálták: bolti eladó, pénztáros, titkárnő, irodai asszisztens, portás,
karbantartó, pultos/felszolgáló, raktáros, karbantartó, telemarketinges, ügyintéző, üzletkötő, virágkötő, mezőgazdasági munkás, biztonsági- és vagyonőr, varró- és vasaló(nő).
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Dér Noémi

Implicit diszkrimináció
A diszkrimináció kutatásának egyik legfontosabb alapkérdése, hogy melyek a diszkrimináció fő mozgatórugói, miért
diszkriminálunk, s ilyenkor tisztában vagyunk-e diszkriminatív döntéseink eredetével. A diszkriminációkutatások egy
újabb irányzata, az implicit asszociációs modell az eddigi diszkriminációkutatásokkal ellentétben azt feltételezi, hogy
a diszkriminatív viselkedés nem tudatos, nem megfogalmazható asszociációkon, sztereotípiákon is alapulhat.
A sztereotípia, illetve az előítélet-képzés a mindennapi élet egy fontos folyamatából ered. A megismerési folyamatnak ugyanis alapvető eleme a kategorizáció, amely révén osztályozni tudjuk a jelenségeket aszerint, hogy tartalmaznak-e bizonyos jegyeket, vagy sem. A társadalmi kategorizáció felerősíti a csoporton belüli tulajdonságokat, és
élesebbé teszi a csoportok közötti különbségeket. Az azonosulás következtében a saját csoport fölértékelődik, a „mi”
és az „ők” elkülönül, a „másik” csoporttal szemben gyakran idegenkedés, előítéletesség alakulhat ki (Csepeli, 1990).
A többségi csoport nézőpontjából a kisebbségi csoport homogénnek és másnak tűnik. Míg a saját csoport a természetes és normális, minden egyéb csoport „más” és idegen. A saját csoport felértékelése érthető, hiszen ezzel
a csoporttag önbizalma is növekszik. Az idegen, kisebbségi csoport leértékelése megnyilvánulhat idegenkedésben,
bizalmatlanságban, de jelentkezhet kifejezett gyűlölködés, szóbeli előítéletesség, lelki és testi bántalmazás formá
jában is, egészen a teljes megsemmisítés szándékáig (Allport, 1977 [1954]).
Míg az előítélet Allport definíciója szerint olyan vélemény, ítélet, amelyet nem támaszt alá előzetes tapasztalat,
addig a sztereotípia már közmegegyezésen alapszik, sematikus, merev vélemény, illetve általánosítás, amely abból
a szempontból is veszélyesebbnek bizonyulhat, hogy jóval tartósabb, Allport szavaival: „A sztereotípia egy kategóriával kapcsolatos túlzó hiedelem” (uo.).
Az előítéletekről és a sztereotípiákról általában negatív tartalmak jutnak az eszünkbe, pedig ugyanúgy vonatkozhatnak pozitív, illetve semleges jelenségekre is, például: az olaszok jól futballoznak. Mindemellett a sztereotip
állítások jelentése nagyban függ az adott kontextustól is. Például az a kijelentés, hogy a férfiak agresszívabbak, mint
a nők, pozitív lehet egy bokszmeccsen, de már kevésbé hangzik jól, ha a gyereknevelés kontextusában bukkan fel
(Agerstörm et al., 2007).
A társadalmi norma a más csoportokkal szembeni negatív előítéleteket elítéli (mondhatnánk úgy is, hogy nem
„illik” előítéletesnek lenni), így az emberek nagy része nem meri mások, sokszor maguk előtt sem felvállalni ezeket az
érzéseiket, gondolataikat. Így válnak saját előítéleteik, illetve azok mértéke önmaguk számára ismeretlenné.
A társadalomtudósok és a szociálpszichológusok egyre bizonytalanabbak abban, hogy lehet-e mérni az előítéletességet olyan régimódi skálák gyakran átlátszó kérdéseivel, mint: „A fehérek általában okosabbak, mint a feketék.”
Az ilyen állításokkal való egyetértésünket, illetve egyet nem értésünket általában egytől négyig terjedő skálán osz-
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tályozhatjuk. Kevesen vannak, akik egy ilyen állításra a „teljesen egyetértek”, illetve egyáltalán az „egyetértek” opciót
karikáznák be, holott lehet, hogy ehhez hasonló, akár nem tudatos érzelmei és gondolatai vannak a kérdezett csoporttal kapcsolatban.
A pszichológia az implicit fogalmat nem tudatos, nehezen kifejezhető jelentésként definiálja. A pszichológusok
régóta kutatnak olyan mérőeszközök, módszerek után, amelyekkel azokat az implicit viselkedési elemeket tudjuk
mérni, amelyekről tudatosan, szándékosan nem tudunk beszámolni. Ilyenek például a pszichológiában használatos
projektív tesztek, mint a Rorschach-teszt vagy a tematikus appercepciós teszt.1 A projektív eljárásokhoz tartozik még
Freud szabad asszociációs módszere is, amikor az alany egyfajta szabad folyásként, kontroll nélkül számol be a benne
feltóduló képekről, gondolatokról. Természetesen ezekkel a projektív módszerekkel nem lehet a rejtett gondolatokat
feltárni, mindenesetre az a gondolat, miszerint a rejtett, nem tudatos, implicit benyomásokra is hangsúlyt kell fektetni, fontos lehet a társadalomkutatás számára is. Kiváltképp egy olyan érzékeny és nehezen mérhető jelenségnél, mint
a diszkrimináció.
Az implicit diszkrimináció elméleti alapja az a gondolat, amely szerint lehetséges, hogy mielőtt láttunk és hallottunk volna valakit, már megítéljük, osztályozzuk, és kialakítunk róla egy képzetet. Az a jelenség, miszerint az ítélet
megelőzi a végiggondolást, gyakran érvényesül a személyészlelés során, így az előítéletek megalkotásánál is szerepet játszik. Ahogy meglátunk egy embert, vagy akár meghalljuk a hangját a telefonban, elhelyezzük egy szociális
miliőben, és csak a várttól nagyon elütő viselkedés alkalmas az ilyen prekoncepció megváltoztatására. Mérési szempontból lényeges, hogy az implicit diszkrimináció, rejtettsége miatt, jóval nehezebben kontrollálható, és épp ezért
nehezebben is rejthető el, mint az explicit formája.
Kutatások bizonyítják, hogy az implicit diszkriminációt mérő tesztek is addig bizonyulnak sikeresnek, amíg a kérdezettek nem tudják, hogy mire is kíváncsiak a vizsgálat során a kutatók (Agerstörm et al., 2007). A mai társadalom
kutatóknak tehát egyre cselesebben kell elrejteniük az előítéletességet, idegenellenséget vizsgáló kérdéseiket, állításaikat, és egyre finomabb mérőeszközöket kell kidolgozniuk a latens előítéletesség mérésére.
Az előítéletek, a diszkriminatív gondolatok és érzések eltitkolásának jelensége mellett lényeges azt is látni, hogy
előítéleteinknek, preferenciáinknak jó részéről nem tudunk, nem kerül a tudatos gondolkodás felszínére. Nem biztos,
hogy hazudik az a munkáltató, aki egy testsúlyt vizsgáló explicit diszkriminációs teszten azt válaszolja, hogy nem preferálja különösebben semelyik csoportot sem, habár a munkahelyén elnézőbb az átlagos testsúlyú alkalmazottjainak
teljesítményével, mint a túlsúlyos társaikéval. Sokan a társadalmi normának való természetes megfelelési vágy miatt
nincsenek tudatában saját előítéleteiknek.
Pszichológiai kutatások igazolták, hogy az emberek ítéleteit, viselkedéseit implicit asszociációk is befolyásolják.
Elizabeth A. Phelps 2000-ben folytatott kísérletében azt találta, hogy a rasszokat vizsgáló implicit asszociációs felada-

1

Rorschach-teszt: http://hu.wikipedia.org/wiki/Rorschach-teszt; tematikus appercepciós teszt: http://en.wikipedia.org/wiki/
Thematic_Apperception_Test
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toknál a több negatív implicit diszkriminációt mutató egyének amygdala2 -aktivitása megnőtt, noha az explicit feladatok teljesítése és az amygdala-aktivitása között nem tapasztaltak hasonló összefüggést (Agerstörm et al., 2007).
Vannak kutatók, akik úgy érvelnek, hogy implicit sztereotípiáink közös kulturális háttértudásunkból erednek, míg
az explicit előítéletek egyéni, individuális előítéleteinkről szólnak. Több olyan tanulmány is született, amelyben kimutatták, hogy számos tényezőtől függ az implicit és az explicit sztereotípiák közötti konzisztencia, az érzékeny témáknál azonban az implicit és az explicit mérőszámok közötti korrelációk általában gyengék (Agerstörm et al., 2007).
Számos kutatás igazolta, hogy az implicit asszociációk befolyásolják a viselkedést (Bertrand, Chugh és Mullainathan,
2005). Hatvanegy kutatást elemezve átlagosan 0,27-os korrelációt találtak az implicit asszociációs teszt (IAT) mérőszámai és a kutatások során mért egyéb választások, ítéletek és fiziológiai válaszok között. Az implicit diszkrimináció
meglétére jó példa az a kísérlet is, amelyben egy laboratóriumi IAT-vizsgálathoz fehér résztvevőket verbuváltak, majd
egy fekete, illetve egy fehér kísérletvezetőt is beküldtek a vizsgálati szobába. A résztvevők implicit attitűdjei abban
nyilvánultak meg, hogy jóval többet mosolyogtak a fehér kísérletvezetőre, többet beszélgettek vele, illetve a spontán
beszélgetések kezdeményezésének a száma is nagyobb volt a fehér kísérletvezető felé.
Fontos látni, hogy az implicit és az explicit mérőeszközök különböző területeken jósolják meg sikeresen az emberek viselkedését. Poehlman és szerzőtársai (2005) azt találták, hogy az érzékeny témákban általában sikeresebbek az
implicit mérőeszközök, mint explicit társaik. Így például eredményes lehet az implicit diszkrimináció mérése az olyan
területeken is, mint a munkaerőpiacon fellépő diszkrimináció (Agerstörm et al., 2007).

Az implicit asszociációs teszt
Az implicit asszociációs teszt (IAT) képes megmérni asszociációink erősségét bizonyos mentális kategóriák (mint férfi és nő, vagy homo- és heteroszexuális), valamint bizonyos attribútumok (jó, rossz) között. Az IAT megalkotóinak
(Greenwald, McGhee és Schwartz, 2003) definíciója alapján az implicit sztereotípiák „a múltbeli tapasztalatoknak introspektíven nem vagy nem egyértelműen azonosított nyomai, amelyek tulajdonságattribúciókat kötnek egy társadalmi kategória tagjaihoz”..
Az IAT első eredményeit 1998-ban tették közzé az alkotók: Anthony Greenwald, Debbie McGhee és Jordan Schwartz
a Harvard Egyetemen.3 Érdemes még megemlíteni Mahzarin Banajit is, aki a témában az egyik legtöbbet publikáló, a
Project Implicit egyik vezető kutatója. Jelenleg 39 ország nyelvén hozzáférhető a teszt. Magyarország az IAT létrejötte
után tíz évvel, huszonkettedikként csatlakozott a projekthez. Az interneten is megtalálható teszt demo változatának
célja az önismeret fejlesztése, különböző csoportokkal szembeni preferenciáink tudatosítása.

2

Az amygdala az emberi agy legősibb félelem-, haragfeldolgozási központja, de újabb kutatások azt is bizonyítják, hogy a személyes távolság beállításában, a társas kölcsönhatásokban is szerepet játszik (Kennedy és Ralph, 2009).
3
www.projectimplicit.net/
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Az interneten magyar fordításban hétfajta implicit asszociációs tesztet tudunk elvégezni. 4 Megtalálható közöttük:
●● a „Nem és tudomány”, amely a nemek és az azokhoz társított tudományágak közötti asszociációkat méri;
●● a „Súly” kategória, amely a normál, illetve a túlsúlyos emberek közötti preferenciáinkat vizsgálja;
●● az „Országok” kategória, amely az Egyesült Államokhoz és Magyarországhoz társított asszociációinkat veti össze;
míg
●● a „Rassz” a fekete és fehér emberek közötti preferenciánkat vizsgálja;
●● a „Szexuális irányultság” teszt a heteroszexuális, illetve a homoszexuális fogalomhoz tapadó asszociációinkat
méri;
●● a „Bőrszín” pedig a „Rassz” kategóriától kissé eltérően a sötét és világos bőr közötti asszociációbeli különbségeinket vizsgálja;
●● a „Kor” kategóriában megvizsgálhatjuk, hogy a fiatalabbakat vagy az idősebbeket részesítjük-e előnyben;
●● a „Magyar–cigány” teszt elvégzése során megnézhetjük, hogy a magyar, illetve a cigány családneveket preferáljuk-e jobban.
Természetesen az IAT során lényeges információ lehet, hogy maga a kitöltő beletartozik-e például valamelyik kisebbségi vizsgált csoportba, illetve további egyéb jellemzők, demográfiai adatok ismerete is fontos a kutatók számára a kitöltő személyéről az eredmények értékelése szempontjából. Éppen ezért a teszt az implicit képválasztási
részén kívül tartalmaz egy explicit kérdőívrészt is az adott témával kapcsolatban, továbbá elkéri a kitöltő különböző
demográfiai adatait.
A tesztet körülbelül 10 perc alatt ki lehet tölteni, s a teszt a válaszadási gyorsaságot is méri. A több másodperces
gondolkodási időt bekalkulálja az eredménybe. A válaszadást megelőző döntési idő tartama egy-egy feladatnál azt
jelezheti, hogy automatikusan nem azt a válasz adtuk volna, amit a szabály megkövetel, vagyis nem összetartozóak
számunkra az éppen fennálló fogalom párok (pl. sötét bőrszínű ember arca a jó kategóriával). Az átlagos válaszidőtől
való jelentősebb eltérésekből, illetve a hibázások arányából kiderül, hogy az adott tesztben melyek számunkra a valóban összetartozó, illetve összeférhetetlen fogalompárok.
Az IAT során arra kérik a válaszadókat, hogy a számítógép monitorján megjelenő képeket, illetve szavakat négy
kategória, illetve két kategóriapár alapján szortírozzák. Az egyik kategóriapár az általános, minden tesztben megjelenő „Jó” és „Rossz” fogalompár, a másik, pedig a teszt tárgyától függő jelenség, például „Rassz” preferenciát vizsgáló
tesztnél a „Fekete”, illetve „Fehér” kategóriapár.
A feladat abból áll, hogy egy csoportba kell szortírozni a képernyőn megjelenő, azonos csoportba tartozó szavakat, képeket. Mindegyik teszt elején ismerteti a program, hogy mely szavak tartoznak a „Jó”, illetve a „Rossz” kategóriába, majd arra kéri a kitöltőt, hogy ezeket jegyezze meg. A teszt a későbbiek folyamán ennek alapján fogja számolni
a helyes találatokat.
4
https://implicit.harvard.edu/implicit/hungary/selectatest.jsp Az eredeti angol honlapon tizenöt fajta teszt kitöltésére van lehetőségünk. Az előző kategóriák a továbbiakkal egészülnek itt ki: Ázsiai, Elnökök, Arab-muzulmán, Fegyverek, Született amerikaiak, Fogyatékosság, Vallás.
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A „Jó” kategóriába tartozik az eredeti angol nyelvű IAT-változatból fordított: „Élvezet”, „Szerelem”, „Béke”, „Csodálatos”, „Gyönyör”, „Ragyogó”, „Nevetés” és „Boldog” kifejezés. A „Rossz” kategóriába, pedig a „Gyötrődés”, „Rettenetes”, „Szörnyű”, „Undok”, „Gonosz”, „Borzasztó”, „Hiba”, „Bántalom” fogalmak.
A teszt folyamán a program először azt a feladatot adja, például a „Rassz”-teszt során, hogy a „Fekete” emberek
arcait a „Rossz” kategóriába szortírozzuk (balra a billentyűzeten található E gomb lenyomásával), a „Fehér” emberek
arcait és a „Jó” kategóriába tartozó szavakat pedig a képernyő jobb oldalára csoportosítsuk (az I gomb lenyomásával).
Gyors, automatizált válaszokat mér a teszt. Amennyiben hibázunk, azt kiírja a gép, és újból ugyanazt a képet vagy
fogalmat kell a helyére tenniük.
A teszt két részből áll, a második részben megcserélődik a fogalompár, a fekete emberek arcai állnak együtt a
„Jó” kategóriával, tehát a pozitív jelentésű szavakat és a fekete emberek arcait kell egy csoportba szelektálnunk, míg
a fehér emberek arcait a negatív jelentésű szavakhoz kötjük.
Fehér

Fekete

Fekete

Fehér

Jó

Rossz

Jó

Rossz

A teszt az automatikus válaszokat vizsgálja, azt méri, hogy mennyit, illetve hol hibázunk. Mennyire képes a kitöltő
például a saját csoportjába tartozó arcot (fehér, illetve fekete) a feladatnak megfelelően automatikusan a „Jó” kategóriába tenni, illetve fordítva. Nagyon fontos, hogy a teszt az eredmények számítása során nagy hangsúlyt fektet a
válaszadási időre, hiszen nem mindegy, hogy az aktuális feladat szempontjából hány másodpercen belül született
meg a helyes válasz.
Az IAT az automatizált válaszainkra épül, ugyanis a teszt készítői úgy gondolják, hogy gyorsabban kattintunk, ha
a „Jó”, illetve „Rossz” fogalmat a képernyőn megjelenő képpel valóban összetartozónak érezzük. A véletlen, illetve a
megfontolt, tudatos válaszok kiszűrése érdekében az eredmény számításakor a program eltávolítja azokat a válaszainkat, amikor túl gyorsan, illetve túl lassan reagáltunk. Hasonlóképpen tesz azokkal a véletlen válaszokkal is, amikor
hibásan válaszolunk, például Washingtont Magyarországhoz kötjük.5
Az online teszt kitöltése során egy rövid szöveges eredményt kapunk arról, hogy erős vagy mérsékelt preferenciával rendelkezünk valamelyik csoport, például a fehérek vagy a feketék iránt. Illetve olyan eredményt is kaphatunk, de
ez igencsak ritka, hogy nincsen érezhető eltérés preferenciánkban a két csoport megítélése között.
Felmerül a kérdés, hogy mennyiben manipulálhatóak, kontrollálhatóak a kitöltő személye által az IAT eredményei.
A teszt készítői azt vallják, hogy egy „átlagember” számára nehezen lehet kiismerni úgy a tesztet, hogy az befolyásolni tudja az eredményt.
5
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Az online tesztváltozat célja leginkább az, hogy valamennyire szinkronba kerüljenek az explicit és az implicit benyomásaink, ezért óva intenek a teszt készítői, hogy az interneten található tesztek demo verzióinak eredményeiből
messzemenő következtetéseket vonjunk le önmagunkkal vagy másokkal kapcsolatban. Továbbá nem ajánlják egyenlőre még a teszt ezen fázisában az eredmények felhasználását az igazságügyi, bírósági eljárások során sem.6

Az „ösztönös” megítélés
Gladwell (2005) Ösztönösen című könyvében szellemes példákkal támasztja alá az implicit előítéletek meglétét. Ilyen
például Warren Harding esete, aki 1921-től 1923-ig volt az Egyesült Államok elnöke. Harding nem volt különösebben intelligens, politikai ügyekben határozatlan és bizonytalan volt, de szabályos arca, arányos testalkata mindenkit
lenyűgözött. A történet szerint Harry Daugherty, az ohiói politika akkori „Machiavellije” 1899-ben egy kora reggel
a Globe Hotel hátsó udvarában találkozott Hardinggal, mindketten ott pucoltatták cipőjüket. Daugherty végigmérte
Hardingot, és úgy vélte, remek elnök lenne belőle. Daugherty elintézte, hogy az 1916-os republikánus elnökjelölő
kongresszuson Harding felszólalhasson, majd 1920-ban meggyőzte őt, hogy induljon az elnöki posztért. Úgy vélte, hogy jó, pontosabban jóképű elnök lenne belőle. Az amerikai történészek megegyeznek abban, hogy Warren
Harding volt Amerika legrosszabb elnöke.
A példából jól látható, hogy milyen erős asszociációkat vonz a megjelenés, ami elfedi, megelőzi a gondolkodást.
Harding külső megjelenéséből bátorságra, magas intellektusra, becsületességre asszociáltak az emberek, habár ennek semmi alapja nem volt.
Maga az implicit asszociációs teszt is azon alapul, hogy sokkal gyorsabban hozunk összefüggésbe gondolkodásunkban számunkra jól összeillő jelenségeket és fogalmakat, mint szokatlan, eltérő, ismeretlen dolgokat. Érdekes
eredménye a teszttel foglalkozó kutatásoknak, miszerint az előzetesen rögzült asszociációk esetén a tesztet végzők
400-600 milliszekundum alatt válaszoltak, míg ha nem volt rögzült a fogalom, jelenségpár, a válaszolási idő akár 200400 milliszekundummal is megnövekedett (Gladwell, 2005).
Az IAT kitöltése során általában a magukat erősen liberálisnak valló embereket is kivétel nélkül zavarba hozza a
teszt eredménye, illetve annak az érzésnek a tudatosulása, hogy miért könnyebb például a csodálatos kifejezést a „Jó”
kategóriához sorolni, amikor a „Jó” kategória a „Fehér” kifejezéssel áll egy oldalon, és miért esik nehezünkre ugyanez,
ha a „Jó” kategória a „Fekete” kifejezéssel áll együtt? Vajon miért zavarodunk össze, ha a fehér emberek arcait kell a
„Rossz” kategóriába sorolnunk, miért tart hosszabb ideig, több másodpercig ennek a feladatnak a teljesítése? Minden
bizonnyal azzal a válasszal „nyugtatnánk” meg magunkat, hogy úgymond ösztönösen a saját csoportunkkal azonosulunk, és ezért nehéz egy fehér kitöltőnek a fehér embert a „Rossz” kategóriába sorolnia. Ám Malcolm Gladwell
szellemesen világít rá arra, hogy nem ebben áll a probléma lényege, hiszen ő félig feketeként még inkább zavartan
fogadhatta a „Rassz” tesztre kapott eredményét: ha mérsékelten is, de a fehéreket preferálja a feketékkel szemben.
Az IAT „Rassz”-tesztjét valaha kitöltők körében mintegy 80 százalékban valamilyen mértékű fehér preferenciát
mértek, függetlenül attól, hogy a kitöltő mely csoportba tartozó volt. Banaji, a Harvard Egyetem pszichológiatanára
és az IAT egyik megalkotója úgy fogalmaz ezzel kapcsolatban: nem az ember választja, illetve dönt afelől, hogy pozitív
6
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asszociációi legyenek a társadalom domináns csoportjával szemben, ezt egyenesen elvárja tőle, megköveteli a társadalom. Gondoljunk csak bele, az élet szinte minden területén, ha csak bekapcsoljuk a tévét vagy kinyitjuk az újságot,
mindannyian a domináns csoport szereplésének, pozitív értékekkel való megjelenésének, hatásának vagyunk kitéve
(Gladwell, 2005).
A kisebbségi csoport negatív identitásának meglétére, illetve a domináns csoport választásának jelenségére jó
példa egy 1939-es, majd 1950-ben megismételt kísérlet, amelyben hároméves és annál idősebb fekete és fehér gyerekektől azt kérték, hogy egy fekete és egy fehér játék baba közül válasszanak. A háromévesnél idősebb gyerekek
többsége már különbséget tudott tenni a kategóriák között. Érdekes eredmény volt, hogy a fekete gyerekek is többségükben a fehér babát választották maguknak, azzal szerettek volna leginkább játszani (Cole és Cole, 2003).
Az IAT a tudatosan keltett zavarokkal, elterelő feladataival, a reakcióidő rövidségének nyomásával kényszeríti ki az
implicit válaszadást, vagyis valóban rögtönzött, automatizált válaszokat hív elő a kitöltőből. Más kérdés, hogy ugyanerre (zavaros, gyors feladatok) hivatkozva kritizálják mások a teszt eredményeinek érvényességét, miszerint ez a válaszadáskor figyelmetlenséghez, a feladatok félreértéséhez vezethet (Bertrand, Chugh és Mullainathan, 2005).
Az IAT több mint attitűdmérés, alkalmas lehet viselkedésünk előrejelzésére is (Gladwell, 2005), amennyiben az
implicit gondolatok részei viselkedésünknek. Gladwell egy állásinterjú szituációját eleveníti fel példaként: implicit
diszkriminációnk megmutatkozhat metakommunikációnkban olyanformán, hogy távolságtartóan viselkedünk a kisebbségi csoporthoz tartozó jelentkezővel szemben, például védekező testtartásban ülünk le vele szemben, vagy
kerüljük a szemkontaktust. Mindezeket a jeleket megérzi a másik fél is, különösen akkor, ha mindez éles helyzetben,
például egy állásinterjú során történik. Távolságtartó hozzáállásunk hatására csökkenhet a jelentkező önbizalma, kevésbé lesz barátságos, félénkké válhat. Ezáltal a munkáltató számára úgy tűnhet, „igazolódott” a megérzése, az illető
nem is akarja igazán ezt az állást.
A munkaerőpiacon megnyilvánuló implicit diszkriminációra jó példa a magas emberekhez kapcsolható pozitív
diszkrimináció. Habár tudatosan valószínűleg nem vagyunk tisztában vele, ám számos kutatás igazolta, hogy az átlagon felüli testmagasságú emberekhez, különösen a férfiakhoz, pozitív asszociációkat társítunk. Erre példa Gladwell
(2005) kutatása, amelyben a Fortune magazin 500 legsikeresebb vállalatának listájából kiválasztotta az Egyesült
Államok legnagyobb cégeit, és kérdéseket tett fel a cégek ügyvezető igazgatóinak személyéről. Azt találta, hogy
a nagyvállalatok vezetőinek többsége fehér, s magasabbak (180 cm) az amerikai férfiak átlagánál (172,5 cm). Ami
talán még meglepőbb, míg az USA férfi lakosságának csak 4 százaléka, addig a vezetők harmada magasabb volt 188
centiméternél.
Fontos megjegyezni, hogy vezetők kiválasztásánál nyilvánvalóan nem tudatos szempont a jelölt magassága, ez
a jelenség is leginkább az implicit asszociációk és ebből következően az implicit diszkriminációk meglétét jelzik. Valószínűleg olyan erősen hat az emberekre az, hogy milyennek kell kinéznie egy vezetőnek, hogy ha egy alacsonyabb és
egy magasabb jelentkező egyaránt megfelel minden elvárásunknak, akkor a magasabbat választjuk.7
7

 Érdekes adalék még a testmagasság általi implicit diszkriminációhoz: egy kutatás, amely születésüktől felnőtté válásukig követett embereket nem-, kor- és testmagasság-arányok alapján, azt találta, hogy a testmagasság minden 2,5 centiméteréhez 789
dollár jövedelem aránylik (Gladwell, 2005).
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Az implicit diszkrimináció tesztelésére gyakori példa a vásárlás. Gladwell (2005) egy autókereskedő szalon világába kalauzol minket. A példában egy olyan autókereskedőt ismerhetünk meg, aki kétszer olyan sikeres az eladási
listáit nézve, mint egy átlagos autókereskedő. Elmondása szerint a sikere abban rejlik, hogy igyekszik tudatosan senkit
sem megítélni az első benyomások alapján, habár nyilván impliciten ő is használja azt a számos információt, amelyet
a szalonba belépő ügyfél külseje hordoz.
Gladwell két érdekes példát hoz az implicit asszociációkból következő ítéletalkotásra, amelyek tévútra vezethetik
kollégáit. Az egyik az a gazdálkodó, aki kezeslábasban, „tehénszennyesen” érkezik az elegáns szalonba, sokan nem
veszik komolyan, ám üzletemberünknek régóta kiváló ügyfele, aki a legigényesebb autókat vásárolja meg, és mindig
készpénzzel fizet. Sokszor nem veszik komolyan azokat a fiatal vásárlókat sem, akiket „gyereknek” néznek, nem mennek oda hozzájuk az eladók, nem törődnek velük, majd másnap visszatér a fiatal fiú a szüleivel, és megveszik az egyik
legdrágább autót, természetesen nem annál az autókereskedőnél, aki az előző nap semmibe vette.
A sikeres üzletember szerint mindenkit, aki belép az üzletbe, ugyanolyan potenciális vásárlónak kell tekinteni. Azt
vallja, hogy ugyanolyan valószínűséggel vásárolhat nála bármelyikük, így azon van, hogy senkit se ítéljen meg az
elsődleges benyomások alapján. Tehát a sikerének kulcsa, hogy tudatosan kerüli a Warren Harding-hibát (Gladwell,
2005).
Ian Ayres chicagói professzor diszkriminációtesztelési vizsgálatából szintén az implicit diszkrimináció jelenségére
következtethetünk. Ayres összeállított egy 38 emberből álló csoportot, amely 18 fehér férfiből, 7 fehér nőből, 8 fekete
nőből és 5 fekete férfiból állt, ügyelve arra, hogy megjelenésükben hasonlóak legyenek. Huszonéves, konzervatív
öltözetű fiatal képezte a teamet, akiknek 242 Chicago környékbeli autókereskedést kellett felkeresniük. Egyetemi
végzettségű, fiatal szakemberként kellett bemutatkozniuk, megegyező kitalált foglalkozásuk pedig banki rendszerelemző volt. A feladatuk abban állt, hogy az autószalon kiállítóterében lévő legolcsóbb autót megkeressék, tegyenek
rá árajánlatot, és addig alkudozzanak a kereskedővel, amíg az vagy el nem fogadja az ajánlatot, vagy nem hajlandó
többet alkudni.
A vizsgálat eredményeiből az derült ki, hogy a fehér férfiakon akartak a legkevesebbet keresni az autókereskedők,
őket követték a fehér nők, majd a fekete nők és legvégül a fekete férfiak. A fekete férfiaknak átlagosan 800 dollárral
kellett volna többet fizetniük a kiszemelt autóért, mint a kísérletben részt vevő fehér férfiaknak (Gladwell, 2005).
Valószínűleg ezeknek az eredményeknek a hátterében nem tudatos előítéletek állnak, hanem olyan implicit sztereotípiák, miszerint az afroamerikaikat és a nőket „balekoknak” gondolják, annak ellenére, hogy tudatában vannak
azoknak az információknak, miszerint az alanyok mind diplomás szakemberek.

Mit jelent az IAT a közgazdászok számára?
A közgazdaságtani szemlélet a tudatos diszkrimináció jelenségét veszi alapul (ízlés vagy statisztikai alapú diszkrimináció), de nem operál az implicit, tudatalatti, automatikus diszkrimináció jelenségével. Az implicit asszociációs modell
azonban a közgazdászok számára is új perspektívát nyújt a különböző gazdasági szférák (munkaerőpiac, lakásvásárlás stb.) diszkriminatív helyzeteinek vizsgálatára.
A rendőr gyors döntéseit is nagy arányban befolyásolják implicit asszociációi, amikor el kell döntenie, hogy veszélyes-e a potenciális célszemély, fegyvert kell-e fognia rá. Correll és munkatársai egy videojátékot szerkesztettek
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annak bemutatására, hogy a vizsgálati alanyok milyen gyorsan döntenek a videojátékbeli lövés elsütéséről, ha egy
afroamerikai vagy egy fehér célszemélyt látnak a képernyőn (Correll et al., 2007). A vizsgálat során a résztvevők gyorsabban döntöttek arról, hogy ne lőjenek, amikor egy fegyver nélküli fehér célszemélyt láttak, mint amikor egy fegyver nélküli fekete célszemélyt (noha a célszemélyek a bőrszínükön kívül teljesen azonosak voltak). Érdekes módon a
szerzők nem találtak összefüggést a vizsgálati alanyok játékeredményei és az explicit rasszokkal kapcsolatos előítéleteik között (Bertrand, Chugh és Mullainathan, 2005).
Egy másik esetben a vizsgálati személyeknek a számítógép képernyőjén megjelenő 50 asszisztensi állásra jelentkező közül ki kellett választaniuk a szerintük legjobb 15 jelentkezőt. Mindegyik jelentkezési lap véletlenszerűen egy
afroamerikai vagy egy fehér amerikai hangzású névvel volt aláírva. A feladat elvégzése után számos tesztet (IAT)
és explicit feladatokat végeztettek el az alanyokkal. A vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy azok a résztvevők,
akik arról számoltak be, hogy sietve, gyorsan választották ki a jelentkezési lapokból a számukra megfelelőeket, kisebb arányban választottak ki afroamerikai hangzású névvel jelentkezőt az asszisztensi állásra (Bertrand, Chugh és
Mullainathan, 2005).
Az implicit diszkrimináció nem csupán egy alternatív megközelítési mód, hanem úgy tűnik, hogy egy erőteljes
mozgatója is a diszkriminatív viselkedésnek, amely által újrafogalmazhatjuk a diszkrimináció eddigi értelmezését.

Az IAT a diszkriminációtesztelés gyakorlatában
Egy svéd kutatás (Agerstörm et al., 2007) a munkaerő-piaci diszkriminációt vizsgálta az arab-muzulmán, illetve a túlsúlyos emberekkel kapcsolatban. A vizsgálatban munkaadókkal és diákokkal töltötték ki a témához kapcsolódó teszteket (IAT), amelyek során teljesítményre vonatkozó implicit sztereotípiát és explicit attitűdöt vizsgáltak a két célcsoporttal szemben. Mennyire érvényesülnek a munkáltatók esetében azok a sztereotípiák, amelyek szerint a túlsúlyos
emberek, illetve az arab-muzulmánok kisebb hatékonysággal dolgoznának, lustábbak lennének, mint a svéd férfiak
vagy a normál testsúlyúak?
Az ilyen sztereotípiák, illetve asszociációk hatására a túlsúlyos, illetve az arab-muzulmán embereket tudattalanul
is diszkriminálhatja a munkáltató egy állásinterjú szituációjában, amikor érthető módon a legjobb teljesítőképességű
személyt szeretné kiválasztani a betöltendő munkára.

A kísérlet
A vizsgálatban öt kísérletet végeztek. Az 1A, 1B és az 1C kísérletben az implicit és az explicit teljesítményre vonatkozó
sztereotípiákat és attitűdöket vizsgálták az arab-muzulmán, illetve a svéd emberekkel kapcsolatban.
Az 1A kísérletben az arab-muzulmán, illetve a svéd emberekkel kapcsolatos implicit teljesítményre vonatkozó
sztereotípiát és attitűdöt mérő teszteteket főiskolai és egyetemi hallgatókkal vették föl. Az 1B kísérletben az explicit
teljesítményre vonatkozó sztereotípiákat és attitűdöket a munkaadók körében vizsgálták az arab-muzulmán, illetve
a svéd emberekkel szemben. Az 1C kísérletben pedig az implicit és az explicit attitűdöket vizsgálták egy másik munkaadókból álló mintán.
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A 2A kísérletben üzleti iskolába járó hallgatókkal végeztek implicit és explicit sztereotípiát mérő tesztet a túlsúlyos
és a normál súlyú csoport megítélésével kapcsolatban. Végül a 2B kísérletben ugyanezt a vizsgálatot végezték el egy
munkáltatókból álló mintán.
Az explicit mérőeszközök magukban foglaltak a vizsgálat során egy ún. érzéshőmérőt,8 egy alkalmazási preferenciát9 mérő feladatot és egy teljesítményre vonatkozó sztereotípiaértékelést a vizsgált célcsoporttal szemben
(1. táblázat).
1. táblázat: A kísérletek során alkalmazott tesztek
IAT

Explicit mérőeszközök

1A
(diákok)

Arab-muzulmánokkal szembeni attitűd
Arab-muzulmánokkal szembeni teljesítménysztereotípia

Érzéshőmérő
Teljesítménysztereotípia értékelése

1B
(munkáltatók)

Arab-muzulmánokkal szembeni teljesítménysztereotípia

Érzéshőmérő
Teljesítménysztereotípia értékelése
Alkalmazási preferencia

1C
(munkáltatók)

Arab-muzulmánokkal szembeni attitűd

Érzéshőmérő
Alkalmazási preferencia

2A
(diákok)

Túlsúlyosakkal szembeni teljesítménysztereotípia

Teljesítménysztereotípia értékelése

2B
(munkáltatók)

Túlsúlyosakkal szembeni teljesítménysztereotípia

Teljesítménysztereotípia értékelése
Alkalmazási preferencia

1A kísérlet
Az 1A kísérlet célja az volt, hogy kiderítse, vannak-e a diákoknak olyan implicit sztereotípiái, miszerint az arab-muzulmán embereket alacsonyabb munkateljesítmény jellemzi, mint a svédeket. Vajon több általános negatív attitűd
jellemzi az arab-muzulmánokat, mint a svédeket? A kutatók arra is kíváncsiak voltak a kísérlet során, hogy milyen
mértékben függenek össze a társadalmi csoporttal kapcsolatos IAT-mérőszámok az alanyok explicit észleléseivel.
A kísérletet 2006 őszén 87 tanulóval végezték el, többségük humánerőforrás-menedzsment szakos svéd egyetemi
hallgató volt, illetve bekerült a mintába néhány tanár és pszichológia szakos diák is. A résztvevők életkora átlagosan
24 év volt.

8

Az érzéshőmérő kérdés arra kérte a kitöltőket, hogy egy tízpontos skálán értékeljék a pozitív, illetve a negatív érzelmeiket az
arab-muzulmán, illetve a svéd emberekkel szemben.
9
Az alkalmazási preferenciát vizsgáló feladatban azt kérdezték meg a kitöltőktől, hogy mely csoport tagját választanák inkább,
ha alkalmazniuk kéne valakit. Ezek a kérdések az explicit előítéleteket mérték fel, ami különösen hasznos a későbbiekben az eredmények összevetése során.
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A kísérlet során az explicit mérőeszközök közé tartozott az arab-muzulmán emberekkel kapcsolatos érzéshőmérő
és a teljesítményre vonatkozó sztereotípiát felmérő kérdéssor (2. táblázat). Az implicit mérőeszközök két implicit
diszkriminációs tesztet tartalmaztak, egy arab-muzulmánokkal kapcsolatos attitűdmérő tesztet és egy implicit teljesítményre vonatkozó sztereotípiát mérő tesztet. Az implicit attitűdöt mérő tesztek olyan feladatokat tartalmaztak,
mint svéd és arab nevekre, illetve számítógép által készített emberi arcképekre való pozitív, illetve negatív asszociáció
vizsgálata. Az implicit teljesítményre vonatkozó sztereotípiákat olyan feladatokkal vizsgálták, mint hogy az arabokat
vagy a svédeket sorolják automatikusan az alacsony, illetve a magas munkateljesítmény, vagy a lusta és a hatékony
fogalmakhoz.
2. táblázat: Címkék és ingerek az arab-muzulmán IAT-ban
Ingerek
Célcsoport
• muzulmán férfiak
• svéd férfiak

Ali, Ameer, Mohammed, Said, Reza, Hassan
Erik, Lars, Karl, Johan, Anders, Per

Tulajdonság címkék (attitűd IAT)
• pozitív
• negatív

boldogság, szerelem, élvezet, nap, nevetés, csodálatos
gyilkos, fájdalom, gyötrelem, halál, gonosz, bántalom

Tulajdonságcímkék (sztereotípia IAT)
• magas teljesítményű
• alacsony teljesítményű

hatékony, termelékeny, szorgalmas, ambiciózus, célorientált
eredménytelen, inkompetens, lassú, lusta, nem kezdeményező

Az 1A kísérlet eredményei azt mutatták, hogy a kísérleti személyek 76 százaléka gondolta úgy, hogy az arab-muzulmánoknak kisebb a munkateljesítményük, mint a svédeké. Az attitűdöt vizsgáló IAT alapján a válaszolási idő megnövekedése a nem összetartozó fogalompárok során azt mutatta, hogy a vizsgált diákok nagyobb arányban (83%-uk)
kapcsolnak negatív tulajdonságokat az arab-muzulmán csoporthoz, mint a svédekhez.
A teljesítménysztereotípiát és az attitűdöt mérő IAT eredményei erős összefüggést mutattak. A minta 66 száza
léka társított alacsonyabb munkateljesítményt és negatívabb tulajdonságokat az arab-muzulmán emberekhez, mint
a svédekhez.
A munkateljesítmény explicit kérdésére a részt vevő diákoknak csak a 23 százaléka válaszolta, hogy a svéd férfiakat
legalább egy kicsivel jobb munkateljesítmény jellemzi, mint az arab-muzulmánokat.
Az eredmények alapján jól látható a különbség az implicit, vagyis a nem tudatos és az explicit, vagyis a tudatos,
önbevalláson alapuló kérdésekre adott válaszok között. A kutatások azt mutatják, hogy az olyan érzékeny témák
vizsgálata során, mint például a diszkriminációtesztelés, sikeresebbnek bizonyulnak az implicit mérőeszközök, hiszen az explicit mérőeszközök esetében a kísérleti személy nagyobb eséllyel tudja kontrollálni, cenzúrázni a válaszait
(Agerstörm et al., 2007).
Az explicit és az implicit mérőeszközök között kevés korrelációt találtak (3. táblázat). Egyedül az érzéshőmérő-feladat értékei és az implicit attitűdmérés eredményei korreláltak.
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3. táblázat: Korrelációs mátrix (Pearson-féle r) az implicit asszociációs tesztek
és az explicit mérőeszközök eredményei között

(1) Attitűd IAT

(1) Attitűd IAT

(2) Sztereotípia
IAT

(3) Érzéshőmérő

(4) Teljesítményre
vonatkozó
sztereotípia

X

0,52***

0,40***

0,17

X

0,17

0,21*

X

0,19

(2) Sztereotípia IAT
(3) Érzéshőmérő
Szignifikancia: * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01.

A táblázat alapján látható, hogy a diákokkal végzett kísérlet során az explicit sztereotípiát mérő feladat értéke és
a sztereotípiát vizsgáló implicit asszociációs teszt eredménye között szignifikáns korreláció található. Tehát azok a
diákok, akik implicit asszociációik alapján inkább gondolták úgy, hogy az arabok munkateljesítménye alacsonyabb,
az explicit kérdésre is hasonlóan válaszoltak. A sztereotípiát mérő IAT viszont nem korrelált az érzéshőmérő-feladat
értékeivel (Agerstörm et al., 2007).
Összességében tehát azt láthattuk mind az implicit, mind az explicit mérőeszközök értékei alapján, hogy a kísérletben szereplő diákoknak negatívabb attitűdjei vannak az arab-muzulmán csoporttal szemben, illetve a sztereotípia
alapján kisebb munkateljesítményt tulajdonítottak nekik, mint a svédeknek.
Az implicit értékek azonban jóval negatívabb eredményt mutattak, mint az explicit mérőszámok. Ennek oka lehet az előítéletesség, a diszkrimináció nem vállalása vagy éppen nem tudatos megléte. Habár néhány kérdés esetében az implicit és az explicit értékek korreláltak egymással, a diákok többsége az önbevallásos kérdésnél mégis nagy
arányban állította azt, hogy nincsen negatív érzése vagy alacsony munkateljesítménnyel kapcsolatos sztereotípiája
az arab-muzulmán csoporttal kapcsolatban, noha az implicit teszteken elért eredmények nem ezt mutatták.

1B kísérlet
Az 1B kísérlet célja az volt, hogy egy munkáltatókból álló mintával összehasonlítsa az 1A kísérlet eredményeit. A kutatók arra a kérdésre keresték a választ, hogy a munkáltatók nagyobb arányban gondolják-e úgy, hogy az arab férfiakat
alacsonyabb munkateljesítmény jellemzi, mint a svédeket, illetve hogyan függ a munkáltatók esetében az implicit és
az explicit sztereotípiák megléte.
A mintába 193 munkáltató került be, 99 férfi és 94 nő, akik különböző svéd székhelyű cégeknél felelősek az alkalmazottak felvételéért. A munkáltatók átlagos életkora 45 év volt.
A résztvevőket véletlenszerűen választották ki a Svéd Munkaerő-piaci Igazgatóság által megjelentett adatbázisban szereplő, 12 különböző foglalkozással kapcsolatos álláshirdetések alapján. A mintába csak olyan munkáltató került be, aki olyan cégnél dolgozott, amely tíznél több alkalmazottat foglalkoztatott.
Az 1B kísérletben az implicit mérőeszközök közül a résztvevők csupán a sztereotípiára vonatkozó implicit asszociációs tesztet végezték el az arab-muzulmán csoporttal kapcsolatban. Az explicit mérőeszközök a következők voltak:
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érzéshőmérő, az alkalmazási preferenciát értékelő és a teljesítménnyel kapcsolatos sztereotípiát vizsgáló feladatok.
Különbség volt még, hogy az 1A kísérlettől eltérően a vizsgálat nem laboratóriumi körülmények között zajlott, hanem
a munkáltatók otthoni, illetve munkahelyi számítógépükön töltötték ki a teszteket.
Az IAT eredményei azt mutatták, hogy a munkáltatók könnyebben, gyorsabban kapcsolták össze az arab-muzulmán fogalmat az alacsony teljesítménnyel, a svéd fogalmat pedig a magas munkateljesítménnyel, mint fordítva.
A kísérletben a vizsgált munkáltatók 78 százaléka hajlott arra a sztereotípiára, hogy az arabok munkateljesítménye
kisebb, mint a svédeké. Összesen csupán a minta 7 százalékánál találták ennek az ellenkezőjét.
Az explicit kérdések során (érzéshőmérő) a megkérdezett munkáltatók 49 százaléka adott negatívabb érzéseinek hangot az arab-muzulmánokkal kapcsolatban. A munkafelvétel, vagyis az alkalmazási preferenciát mérő feladatnál a munkáltatók 53 százaléka enyhén, illetve erősen preferálta a svéd férfiakat az arab-muzulmánokkal szemben.
A teljesítménysztereotípiára utaló kérdés esetében pedig csupán a résztvevők 12 százaléka állította azt, hogy a svédek munkateljesítménye magasabb, mint az arab-muzulmánoké.
Összességében tehát elmondható, hogy a vizsgált munkaadók alacsonyabb munkateljesítményt tulajdonítanak
az arab-muzulmán embereknek, mint a svédeknek. Ez az eredmény az 1A kísérletben szereplő diákok eredményeivel
is szinte teljesen megegyezik. Habár az 1A kísérlet eredményeitől eltérően a sztereotípiákat vizsgáló teszt és az explicit teljesítményre vonatkozó sztereotípiát vizsgáló feladat értékei között nem találtak szignifikáns összefüggést, az
alkalmazást vizsgáló explicit feladat eredménye azonban szignifikánsan korrelált a sztereotípiát mérő IAT értékével.
Úgy tűnik, hogy az implicit sztereotípiát vizsgáló eredmények összefüggésben lehetnek a munkáltatók tényleges
munkaerő-piaci diszkriminációival.

1C kísérlet
Mivel az 1B kísérlet során az időkeret miatt nem volt lehetőség megvizsgálni a munkáltatók implicit attitűdjeit az
arab-muzulmán csoporttal kapcsolatban, így ebben a kísérletben egy új munkáltatói mintán vették fel az attitűdöt
vizsgáló implicit asszociációs tesztet.
Az új mintába 158 munkáltató került be, 80 férfi és 78 nő, akik szintén valamely svéd vállalatnál voltak az alkalmazottak felvételéért felelősek. A résztvevőket az 1B kísérleti mintához hasonlóan választották ki, átlagéletkoruk 43 év
volt. A kísérlet explicit és implicit mérőeszközei az 1B kísérlettől csak annyiban különböztek, hogy a sztereotípiát mérő
implicit tesztet felváltotta az attitűdöt felmérő IAT.
Az alkalmazottak 53 százaléka válaszolta az explicit érzéshőmérő-kérdésre, hogy kevesebb pozitív érzései vannak
az arabokkal, mint a svédekkel szemben. Az alkalmazási preferenciákra vonatkozó kérdésre a kísérletben résztvevők
csupán 33 százaléka válaszolta azt, hogy inkább svédeket alkalmazna, mint arabokat egy felvételi szituációban.
Összességében az eredmények azt mutatják, hogy a mintában részt vevő munkáltatók negatív attitűdjei erősebbek az arab-muzulmán csoporttal, mint a svédekkel szemben. Emellett a 2B kísérlettel való összehasonlítás alapján
itt az explicit negatív attitűdök is magasabbaknak bizonyultak.
A gyenge kapcsolat az implicit és az explicit mérőeszközök között talán nem olyan meglepő a munkáltatói mintában, hiszen ők mindennapi munkájuk során tudatában vannak ezeknek az „etikai” kérdéseknek, így tudják, hogy véle-

3.4.

Egyéb mérési megoldások – D ér N oémi: Implicit diszkrimináció

319

ményüknek, válaszaiknak objektívnak kell tűnniük. Valószínűleg így is gondolkodnak magukról, mint akik tudatosan
objektívan döntenek az emberek között a munkafelvételek során, nem tudva automatikus, implicit preferenciáikról.

2A kísérlet
A kísérlet célja az volt, hogy megvizsgálja az üzleti iskola hallgatóinak implicit és explicit sztereotípiáit a túlsúlyos
emberekkel kapcsolatban. Mennyire gondolják rejtve vagy tudatosan a diákok, hogy a túlsúlyos emberek munkateljesítménye alacsonyabb, mint a normál testsúlyú társaiké?
A mintába 88 üzleti főiskolára járó hallgató került be a svéd Kalmar Egyetemről. A diákok átlagos életkora 25 év
volt. A vizsgálat során az 1A, 1B kísérlethez hasonló sztereotípiára vonatkozó implicit asszociációs tesztet vettek fel
a résztvevőkkel, azzal a különbséggel, hogy itt a vizsgált célcsoportot a túlsúlyos emberek képezték (4. táblázat).
A teszt során számítógép által generált fényképek jelentek meg nőkről és férfiakról, amelyek hol normál testsúlyúnak,
hol elhízottnak voltak megszerkesztve. Az explicit mérőeszközként pedig a teljesítményre vonatkozó sztereotípia
értékelését használták.
4. táblázat: Kategóriacímkék és ingerek a túlsúlyosak teljesítményével kapcsolatos sztereotípiát vizsgáló IAT-ban
Kategóriacímkék

Ingerek

A célcsoport címkéi
• túlsúlyos
• normál testsúlyú

túlsúlyos emberek fényképei
normál súlyú emberek fényképei

Attribútumcímkék
• magas teljesítményű
• alacsony teljesítményű

hatékony, termékeny, szorgalmas, ambiciózus, célorientált
eredménytelen, inkompetens, lassú, lusta, nem kezdeményező

A kísérlet eredményei azt mutatták, hogy a teljesítménysztereotípiát vizsgáló IAT során a diákok nagyobb arányban társítottak alacsonyabb munkateljesítményt a túlsúlyos emberekhez, mint a normális testsúlyúakhoz. A résztvevők 86 százalékának teszteredménye mutatott ebbe az irányba. Az explicit teljesítménysztereotípia értékelésénél
a diákok 39 százaléka gondolta úgy, hogy a túlsúlyos emberek, ha kismértékben is, de alacsonyabb munkateljesítményre képesek, mint a normál testsúlyúak.
Meglepő módon azonban nem találtak a kutatók szignifikáns összefüggést a két mérőszám között, ami arra utal,
hogy a túlsúlyosokkal kapcsolatos implicit teljesítményre vonatkozó sztereotípia értékei nem feleltethetők meg az
explicit teljesítményre vonatkozó sztereotípiát felmérő feladat eredményeiként.

2B kísérlet
A 2B kísérlet célja az volt, hogy a 2A kísérletben ismertetett vizsgálatot egy munkáltatói mintán is elvégezzék.
A kísérleti mintába 166 munkáltató került be, 84 férfi és 82 nő. A munkáltatóknak implicit mérőeszközként a 2A kísérlethez hasonlóan a túlsúlyosokkal kapcsolatos, teljesítményre vonatkozó sztereotípiát mérő implicit asszociációs
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tesztet kellett elvégezniük. Az explicit mérőeszközök közül pedig a teljesítményre vonatkozó sztereotípiát értékelő és
az alkalmazási preferenciát vizsgáló feladatot kellett teljesíteniük.
Az eredmények azt mutatták, hogy a munkáltatók jóval könnyebben, illetve gyorsabban társították az alacsony
munkateljesítményt a túlsúlyos, mint a normál testsúlyú emberekhez. A résztvevők 90 százaléka mutatta ezt az
eredményt. Az explicit feladatok esetében a résztvevők csupán 25 százaléka állította, hogy a túlsúlyos embereknek
alacsonyabb a munkateljesítményük, mint normál testsúlyú társaiké. Az alkalmazási preferencia feladatnál pedig
a megkérdezett munkáltatóknak már 58 százaléka válaszolta azt, hogy inkább normál testsúlyú alkalmazottat venne
fel, mint túlsúlyosat.
A kísérletben azonban az implicit és az explicit mérőszámok között a kutatók nem találtak szignifikáns összefüggést. A kísérlet eredményei nagyon hasonlítanak a diákokkal elvégzett 2A kísérlet eredményeihez. Összességében
elmondható, hogy a mintában szereplő munkáltatók nagy többsége társít alacsony munkateljesítményt a túlsúlyos
emberekhez, ám viszonylag kevesen (25%) vannak azok, akik ugyanezt válaszolták az önbevallásos feladat során is.
Habár az alkalmazási preferenciát mérő kérdésnél a résztvevők 58 százaléka válaszolta azt, hogy jobban preferálná
a normál testsúlyú embereket, mint a túlsúlyosokat.

Az eredmények összefoglalása
Az eredmények összevetése során azt láthatjuk, hogy a teljesítményre vonatkozó sztereotípiát mérő implicit asszociációs tesztnél magasabb volt a túlsúlyosokkal kapcsolatos negatív asszociáció értéke, mint az etnikumot vizsgáló
kísérletekben.
Az 5. táblázatban a különböző mérőeszközök csoportok szerinti hatásnagyságait hasonlíthatjuk össze a Cohenféle D-értékek10 alapján.
A táblázat alapján azt láthatjuk, hogy a kismértékű attitűdöt mérő IAT mérőeszköznek volt a legnagyobb hatása az
arab-muzulmánok megítélésében a munkáltatók részéről (0,94), ezt követte a kismértékű sztereotípia IAT hatása a túlsúlyos személyek megítélésével kapcsolatban mind a munkáltatók (0,90), mind a diákok (0,86) esetében. A legkisebb
hatást pedig – talán nem véletlenül – az az explicit, direkt mérőeszköz mutatta, amely konkrétan a teljesítményre vonatkozó sztereotípiákra kérdezett rá az arab-muzulmán csoporttal szemben a munkáltatói mintán (0,12). Hasonlóan
gyenge, de egy kicsivel nagyobb hatású ugyanez a mérőeszköz a diákok mintáján (0,23).

10

A Cohen-féle D-érték a kísérleti hatás mértékeként értelmezhető a kísérleti csoport és a kontrollcsoport összehasonlítása
során. A hatásmértéket kicsi (csekély), közepes (mérsékelt), illetve nagy (jelentős) mértékűnek tekinthetjük, ha a D-érték 0,2 körüli,
0,5 körüli, illetve 0,8 körüli vagy annál nagyobb (Vargha, 2008).
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5. táblázat: A kísérleti eredmények összegzése a Cohen-féle D-értékek alapján – a kísérleti
kezelés hatása a svéd és a nem túlsúlyos kontroll személyekhez képest
Arab-muzulmánok
Diákok

Munkáltatók

Túlsúlyos személyek
Diákok

Munkáltatók

Implicit mérőeszközök
Attitűd IAT

0,50

0,64

–

–

Kismértékű attitűd IAT hatás

0,83

0,94

–

–

Sztereotípia IAT

0,40

0,38

0,61

0,72

Kismértékű sztereotípia IAT hatás

0,76

0,78

0,86

0,90

Explicit mérőeszközök
Érzéshőmérő (negatív érzések)
Alkalmazási preferencia
Teljesítményre vonatkozó
sztereotípia értékelése

0,78

0,49

–

–

–

0,53

–

0,58

0,23

0,12

0,39

0,25

A diákok és a munkáltatók értékeinek összehasonlítása során azt láthatjuk, hogy nincsen jelentős eltérés a két
csoport sztereotípiái és attitűdjei között az arab-muzulmánokkal, illetve a túlsúlyosakkal szemben.
Az explicit mérőszámok esetében azt láthatjuk, hogy a munkáltatók kevesebb negatív érzésnek, kisebb mértékű sztereotípiának adtak hangot az önbevallásos kérdéseknél, mint a diákok, ami jelezheti a vélemény rejtettségét,
a munkáltató általi kontrollálást, hiszen a két csoport implicit értékei között nem állt fenn ekkora eltérés. Valószínűleg a munkáltatók nagyobb mértékben lehettek motiváltak arra, hogy ne tűnjenek előítéletesnek a vizsgálat során,
mint a diákok, annak ellenére, hogy a teszt kitöltése névtelenül zajlott.
Az implicit és az explicit mérőszámok közötti összefüggések vegyesnek bizonyultak az arab-muzulmán csoporttal kapcsolatos vizsgálatok során. Míg a hallgatói mintán a sztereotípiát vizsgáló implicit asszociációs teszt értéke
szignifikánsan korrelált az explicit teljesítményre vonatkozó sztereotípiát értékelő kérdéssel, ugyanez az összefüggés
a munkáltatói mintában már nem volt szignifikáns. A munkáltatók esetében viszont ennek az implicit asszociációs
tesztnek az értékei szignifikáns összefüggést mutattak az alkalmazási preferenciát mérő explicit feladat eredményei
vel, amely által kapcsolat feltételezhető az implicit teljesítményre vonatkozó sztereotípia és a munkafelvételi döntések között.
A túlsúlyosokkal kapcsolatos kísérletekben sem a diák, sem a munkáltatói mintán nem találtak szignifikáns kapcsolatot az implicit és az explicit mérőszámok között. Az 1A kísérletben talált erős összefüggések azonban igazolják
mind a sztereotípiát, mind az attitűdöt mérő implicit asszociációs tesztek érvényességét az etnikai kutatás során.
Lényeges módszertani kérdést vet fel azonban, hogy az etnikai implicit asszociációs tesztek során csak férfi nevek
szerepeltek a feladatban. Ennek az az oka, hogy leginkább az arab-muzulmán férfiakat éri diszkriminatív megkülönböztetés, hátrány a munkaerőpiacon. Továbbá a korábbi arab-muzulmánokkal kapcsolatos előítélet-vizsgálatok során

322

Elemzések – 3. A diszkrimináció mérésének módszerei

is az arab-muzulmán férfiak voltak a vizsgálatok alanyai. A kutatási eredmények tehát csupán az arab-muzulmán férfiakkal szembeni munkaerő-piaci sztereotípiákról és attitűdökről szólnak, és nem az arab-muzulmánokról általában.
Összességében a tanulmány igazolta a két, munkaerőpiacon hátrányos szerepű csoporttal kapcsolatos teljesítményre vonatkozó negatív sztereotípiák és attitűdök meglétére. A munkáltatók negatív implicit asszociációinak
meglétéből feltételezhető a munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése ezeknek a csoportoknak, de lényeges
hangsúlyozni, hogy nem minden munkáltató esetében nyilvánulnak meg a negatív attitűdök, sztereotípiák diszkrimináció formájában (Agerstörm et al., 2007).
Carlsson és Rooth (2006) egy kutatásukban úgy találták, hogy csak egy kisebbség diszkriminálja a munkaerőpiacon az arabokat, illetve a túlsúlyosakat. Habár ez elbizonyítja a kapott eredményeket, a kutatás jó néhány új kérdést
vet fel a témával kapcsolatban.
Fontos megérteni a diszkriminációk mögött meghúzódó jelenségeket, mivel az eredmények arra utalnak, hogy
az emberek nincsenek tudatában az automatikus preferenciáik nagy részével. A kutatók úgy vélik, hogy az implicit
asszociációs tesztek révén sikeresebbé válhat a diszkriminációkutatás a munkaerőpiacon, s eredményei hasznosításának hatására a munkaerőpiac is igazságosabbá válhat a későbbiek során.

Az IAT kritikái
Az implicit asszociációs teszt számos követője mellett jócskán akadnak a tesztet bírálók is. Az egyik kritika a teszt
diszkriminációtesztelésben való használatával kapcsolatban abban áll, miszerint a „jó” és a „rossz” kategória rendkívül
leszűkíti a mérést, sokak véleménye szerint nem lehet csupán e két kategória alapján meghatározni az egyén diszkriminációit. Jóval több, differenciáltabb dolog jellemezheti még az automatizált asszociációinkat bizonyos csoportok
kal szemben, amelyeket nem feltétlenül fed le a „jó” és a „rossz” fogalma.
Kritikaként róható fel a teszttel szemben, hogy a képernyőn megjelenő fényképek csupán az emberi arc egy részletét (a szemtől a szájig) jelenítik meg. Ráadásul a fényképek kivétel nélkül fekete-fehérek. Előzetes kutatásokból tudjuk,
hogy egyéb külső jellemzők is befolyásolják az implicit asszociációink, sztereotípiáink aktivizálódását. Ilyen például
az egyén öltözete, vagy éppen a környezete, amelyben találkozunk vele. Ezáltal megkérdőjeleződhet, hogy mennyire
pontosan jósolja meg a laboratóriumi, számítógépes teszt a mindennapokban való előítéleteinket. Mindenesetre külön érdekes, hogy már ennyi információra, a szemek, az orr, a száj fekete-fehér látványára is beindulnak automatikus
asszociációink. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy mennyiben nő meg az implicit asszociációk mértéke, ha színes
képeket, illetve több részletét mutatnák be a felvillantott emberi arcnak a teszt során, például a haját, az állát stb.
Az implicit asszociációs tesztet talán előnyös lenne minden országnak egy kicsit a saját képére is formálnia, hiszen
a különböző országokban, különböző etnikumok, nemzetiségek, vagy vallási csoportokkal szemben alakul ki negatív
előítélet. Magyarországon valószínűleg a feketékkel szembeni diszkrimináció kevésbé olyan hangsúlyos, mint az itt
élő, legnagyobb számú roma kisebbség iránti. Fontos lenne egy hazai roma előítéletességet mérő IAT megalkotása,
amelyben az arab-muzulmán teszthez hasonlóan a fényképek mellett, érdemes lenne a roma hangzású nevek megjelenítésével is operálni a roma implicit asszociációs tesztben.
3.4.
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Simonovits Bori

A nem résztvevő megfigyelés módszerének
alkalmazása a diszkriminációkutatásban
A tanulmány célja bemutatni a megfigyelés, és ezen belül a nem résztvevő megfigyelés módszerét és alkalmazási lehetőségeit a diszkrimináció elterjedtségének kutatásában. Az első alfejezetben a megfigyelések alaptípusait,
a módszer általános előnyeit és hátrányait foglaljuk össze, a második alfejezetben pedig olyan kutatásokat ismertetünk a nemzetközi és hazai diszkriminációkutatás területéről, amelyekben a megfigyelés módszerét alkalmazták.
A bemutatott kutatások mindegyike a rendőrségi igazoltatások (vagy hatósági, közúti és egyéb ellenőrzések) során
tetten érhető diszkriminációt vizsgálja. Ennek oka, hogy a rendőrségi igazoltatás során előforduló hátrányos megkülönböztetés diszkriminációteszteléssel nehezen mérhető (etikai problémák, büntetőjogi következmények és megvalósíthatósági korlátok miatt), a survey-k és különböző kvalitatív módszerek pedig jelentős torzításokhoz vezetnek (a
diszkrimináció áldozatai hajlamosak felül- vagy éppen alulbecsülni az elszenvedett diszkrimináció mértékét, csakúgy,
mint az elkövetők), éppen ezért ezt a területet elsősorban a megfigyelés módszerével célszerű vizsgálni. A harmadik
alfejezetben a megismert kutatások alapján értékeljük a különböző megfigyeléses módszerek előnyeit és hátrányait
a diszkrimináció mérése szempontjából, végül a negyedik alfejezetben összegezzük a tanulmány főbb megállapításait és tanulságait.

A megfigyelés módszeréről általában
Bár egyes szerzők a megfigyelést mint a kulturális antropológia fontos módszerérét mutatják be (pl. Crapo, 1990: 7),
a módszertani tankönyvek általában a különböző társadalomtudományos diszciplínák – az antropológia, a néprajz
és a szociológia – határterületén helyezik el (lásd pl. Héra és Ligeti, 2005: 116–118). Esterberg szerint a szociológiai
megfigyelés legfőbb ismérve, hogy „…a kutató egész lényével jelen van, részt vesz a vizsgált csoport társas életében,
megfigyel, és ír arról, amit ott lát és hall” (Esterberg, 2001: 58).
A terepen dolgozó kutató aktivitásától függően megkülönböztethető ugyan a résztvevő és a nem résztvevő
megfigyelés módszere, a gyakorlatban azonban a kutatások egy része nem sorolható be egyértelműen valamelyik
csoportba, hanem a résztvevő és a nem résztvevő megfigyelések által kifeszített kontinuum valamely pontján helyezkedik el. Ráadásul a kutatói részvétel mellett fontos szempont az is, hogy a megfigyelteknek van-e tudomásuk
a megfigyelés tényéről. Az álcázott vizsgálatok során a megfigyelő teljességgel beépül a vizsgálandó csoportba, és az
embereket anélkül figyeli meg, hogy tudnának róla (Csepeli, 2002: 119).
Babbie a terepkutatás gyűjtőfogalmát használja a résztvevő megfigyelés, a nem résztvevő megfigyelés és az esettanulmány módszereinek összefoglalására. A terepkutatás legfőbb előnye, hogy természetes közegükben figyelhet-
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jük meg a társadalmi jelenségeket (Babbie, 2003 [1985]: 304–310). Babbie nem alkalmazza a résztvevő–nem résztvevő
dichotóm szembeállítást, hanem Raymond Gold (1969) tipológiáját használva négy helyzetet különböztet meg a kutató lehetséges szerepeinek kontinuumában:
1. A teljes mértében résztvevő megfigyelő vagy valódi résztvevője annak, amit vizsgál, vagy eljátssza azt, hogy részt
vesz az adott tevékenységben. Ez utóbbira az egyik legismertebb példa az oknyomozó újságírónak, Günter
Wallraffnak a saját megfigyeléseiből írt Legalul című könyve (1986), melynek élményanyagát a szerző török vendégmunkásként eltöltött egy éve alatt gyűjtötte.
2. A megfigyelőként résztvevő teljes mértékben részt vesz a csoport cselekvéseiben, de nyíltan vállalja, hogy közben
kutatást végez. Erre számos példát találunk az antropológiai szakirodalomban. Gondoljunk például Malinowski
munkásságára, aki éveket töltött el a Trobriand-szigeteken, és tanulmányozta az ott élő pápua-melanéz őslakos
társadalmat. (Malinowski az 1910-es években több expedíció keretében utazott el a Trobriand-szigetekre, és terepmunkája során közvetlen kapcsolatba került a bennszülöttekkel, részt vett mindennapi tevékenységeikben, ünnepeiken. Malinowski értelmezésében a résztvevő megfigyelés legalább egy évig a terepen tartózkodást jelenti,
ami alatt a kutató a helyiek mindennapi életében való részvétellel a jelenségeket megfigyeli, tapasztalja, és egy jól
kidolgozott dokumentációs rendszerben rögzíti azt.1
3. A résztvevőként megfigyelő magát egyértelműen kutatóként azonosítja. Noha a megfigyelt csoport tagjaival interakcióba kerül, egyáltalán nem tesz úgy, mintha maga is résztvevő lenne. Jó példa erre a valamely közösség életét
tanulmányozó dokumentumfilm-forgató csoport. Miközben filmet forgatnak, a film készítői kapcsolatba kerülnek
a közösség tagjaival, elkísérik őket különböző programjaikra, interjút készítenek a lakosokkal, meghallgatják történeteiket, de közvetlenül nem vesznek részt a közösség életében. A később bemutatott kutatások közül ebbe
a kategóriába tartozik a magyar rendőrség igazoltatási gyakorlatát feltérképező 2007–2008-as kutatás.
4. Az teljes mértében megfigyelő kutatói pozíció a kontinuum másik végpontja. Ebben az esetben a kutató úgy figyel
meg egy társas cselekvést, hogy egyáltalán nem válik részesésévé. Jó példa erre az 1995 és 1996 során végzett,
majd 2004–2005-ben megismételt megfigyeléssorozat, melynek során a Moszkva téren2 működő emberpiacot
figyelték meg szociológushallgatók bevonásával (Sik, 2010). Nemzetközi példa a diszkrimináció területéről a későbbiekben részletezett 2005-ös moszkvai metrókutatás, melynek során metrókijáratokon rögzítették több ezer
utas vélt etnikai hovatartozását, korcsoportját, valamint nemét.
A Moszkva téri emberpiacot vizsgáló megfigyeléssorozat két módszertani szempontból is figyelemre méltó vállalkozás: egyrészt azért, mert a megfigyelés során sikerült megvalósítani a reprezentatív mintavételt (a megfigyelés
1

Malinowski alapvető céljának tekintette, hogy a jelenségekről teljes áttekintést adjon, megfelelve a saját magával szemben támasztott módszertani követelményeknek. Álláspontja szerint kizárólag a közvetlen megfigyelés módszerén alapuló terepmunka
képes biztosítani az olyan antropológia elemzés alapját, amely egy „adott pillanatban megragadott” társadalmat vagy kultúrát
vesz górcső alá. Malinowksi Balomában bemutatott társadalomrajza egy térképekkel gazdagított élvezetes útleírás keretében
tárul elénk, hajóútja során részletesen mutatja be a kula körhöz tartozó törzsek szokásait, társadalmi berendezkedését, valamint
a kula körben elfoglalt helyüket. (A kula a csere széles körű, törzsek közötti formája.)
2
2011 júniusától Széll Kálmán tér.
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napjára, az évszakra és napszakra nézve), másrészt a időbeli összehasonlításra is lehetőség nyílt, mivel a megfigyelés
sorozatot tíz évvel később megismételték ugyanazon a helyszínen, ugyanazzal a módszerrel.
A megfigyelés célja az emberpiac működésének megismerése, a keresleti és kínálati viszonyok feltérképezése volt.
Egy-egy kétórás megfigyelési időszak elején és végén rögzítették a Moszkva téren található munkavállalók számát, az
elhangzott és ebből elfogadott ajánlatok számát, valamint az elfogadott ajánlatok számát. Emellett óránként kellett
rögzíteni a megfigyelés körülményeit (időjárás, rendőrségi jelenlét). A közbülső időszakban pedig még két feladata
volt a megfigyelőknek: egyrészt 20 munkavállaló véletlenszerű kiválasztása és megfigyelése (nem, kor, nemzetiség,
ruházat stb.) és rögzítése, másrészt a megfigyelhető tranzakciók minél pontosabb leírása, amely magában foglalta
a munkaadó jellemzőit (nem, kor, ruházat, profi toborzó-e, van-e mobiltelefonja), az ajánlott munka jellemzőit (képzettségi igény, a munka időtartama, helye, pénzbeli és nem pénzbeli juttatások), valamint az alkufolyamat jellemzőit
(hányan hallgatták az ajánlatot, volt-e alku, a kért és végül elfogadott bér, a felfogadott munkások száma és nemzetisége).
A bemutatott négy altípus – és különösen a megfigyelőként részt vevő és a résztvevőként megfigyelő – között
nehéz éles határvonalat húzni, éppen ezért célszerű egy kontinuumként gondolni a megfigyelés módszerének gyűjtőfogalma alá sorolt kutatási eszközökre. Ha ragaszkodunk a résztvevő–nem résztvevő fogalompár használatához,
Raymond Gold tipológiájában az első két típus besorolható a résztvevő, míg a harmadik és negyedik típus a nem
résztvevő megfigyelés típusába.
Az előzőekben bemutatott különböző kutatói szerepvállalások által meghatározott megfigyeléstípusok eltérő etikai és módszertani korlátokat vetnek fel.
A teljes mértében résztvevő, más néven álcázott megfigyelések alapvetően súlyos etikai problémákat vetnek fel,
még akkor is, ha a megfigyelés anonim módon történik (azaz például nem hozzuk a kutatás végén nyilvánosságra a
jogsértő eseteket, és az egyes megfigyeléseket anonim módon rögzítjük). A második és harmadik módszer (amikor
a megfigyeltek tudnak arról, hogy megfigyelik őket) legfőbb veszélye kettős: egyrészt a kutatás elvonhatja a vizsgálat
alanyainak figyelmét, és befolyásolhatja viselkedésüket (ez főleg a kutatás kezdeti fázisát veszélyezteti, amikor a megfigyelt csoport még nem szokott hozzá a kutató jelenlétéhez), másrészt a kutató túlságosan azonosulhat a résztvevők
érdekeivel és szempontjaival, azaz elkezd a közösség részévé válni („bennszülötté válik”), és ezáltal veszít tudományos távolságtartásából (ez pedig értelemszerűen a kutatás későbbi fázisaiban következik be inkább). Emellett nem
feledkezhetünk el a szakirodalomban Hawthrone-hatásként3 ismert problematikáról, azaz arról a hatásról, melyet
maga a megfigyelés gyakorol a vizsgálat tárgyára. Ezzel a hatással a második és harmadik típusnál kell számolnunk,
azaz amikor a megfigyelteknek tudomásuk van a kutatásról.
A negyedik módszer legfőbb előnye és hátránya is a beavatkozásmentességből adódik: előnye, hogy a kutató
távolmaradásából következően nem befolyásolja a megfigyeltek viselkedését, hátránya pedig, hogy a megfigyelések
feltehetőleg vázlatosabbak és esetlegesebbek lesznek.
3

Hawthorne-hatás: a kifejezés egy termelékenységi vizsgálatsorozatra utal; a Western Electric Company egyik – Hawthorne
nevű – gyártelepén (Chicagóban) a kutatók felismerték, hogy jelenlétükkel befolyásolják a megfigyelt dolgozók viselkedését.
A kifejezésen ma bármilyen, a vizsgálat által a vizsgálat tárgyára gyakorolt hatást értenek (Babbie, 2003 [1985]: 677).
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A bemutatott tipológiából és a kutatói szerepvállalásból jól látszik, hogy két dimenzió alapján különböztethetjük
meg a megfigyelési módokat: az egyik szempont az, hogy a kutató a megfigyelt interakció résztvevőjévé válik-e (vagy
csak megfigyeli azt), illetve hogy a megfigyelt csoport tudatában van-e a megfigyelésnek. A típusok megoszlását
a két szempont szerint az 1. táblázatban foglaljuk össze.
1. táblázat: Megfigyeléstípusok és kutatási példák a kutatói részvétel és a megfigyeltek informáltsága szerint
Részt vesz a megfigyelő

Nem vesz részt a megfigyelő

A megfigyeltek nem tudják, 1. Teljes mértében résztvevő
Példa: Wallraff török vendégmunkásként
hogy figyelik őket
A megfigyeltek tudatában
vannak a megfigyelésnek

beépül a gyári munkások közé

4. Teljes mértében megfigyelő
Példák: Moszkva téri emberpiac-kutatás (Sik);
moszkvai metrókutatás, 2005

2. Megfigyelőként résztvevő
Példák: antropológiai terepkutatások
(Malinowski expedíciói a Trobriand-szigeteken)

3. Résztvevőként megfigyelő
Példa: STEPSS-kutatás a magyar rendőrség
igazoltatási gyakorlatáról, 2007–2008

Módszertani szempontból kulcskérdés továbbá a terep kiválasztása, majd körülhatárolása, ez jelenti ugyanis magát
a mintavételt a megfigyeléses módszereknél. A reprezentativitás és általánosíthatóság elvét a megfigyelés módszerénél is szem előtt kell tartanunk, valószínűségi mintavételi technikák alkalmazására azonban többnyire nincs lehetőségünk. A megfigyelés megkezdése előtt fontos annak tisztázása, milyen már létező kapcsolataink vannak a terepen
élőkkel, dolgozókkal, hogyan juthatunk el, illetve be a helyszínre (kellenek-e formális engedélyek a megfigyeléshez
stb.), milyen etikai és jogi dilemmák merülnek fel a terepen, illetve mit mondjunk a kutatás résztvevőinek (elsősorban
a megfigyelteknek) a kutatás témájáról és céljáról.4

A megfigyelés módszere a nemzetközi és a hazai diszkriminációkutatásokban
Ebben a részben a diszkrimináció témájára fókuszálva mutatunk be egy nemzetközi és egy hazai kutatást, melyek jól
példázzák, hogyan alkalmazható a megfigyelés módszere a diszkrimináció elterjedtségének mérésére. Ezek a kutatások alapvetően a nem résztvevő megfigyelés kategóriájába tartoznak. Míg a moszkvai metrókutatás (Ethnic…, 2006)
joggal sorolható a beavatkozásmentes vagy teljes mértében megfigyelő vizsgálatok csoportjába, a STEPSS-kutatás
(Kádár et al., 2008) inkább a résztvevőként megfigyelő altípusba sorolható. Ebben az esetben a roma civil megfigyelők
bevonása miatt nem tekinthetünk el attól a hatástól, melyet a civil megfigyelő jelenléte okozott egyrészt az igazoltató
rendőrök és az igazoltatott személyek viselkedésében, másrészt az igazoltatási helyzetek kiválasztásának torzulására
(nem minden típusú igazoltatáson vehettek részt a civil megfigyelők).

4

A mintavételi kérdésekről bővebben Babbie (2003 [1985]) tanulmányának „Terepkutatás” című fejezetében (309–336. o.);
a terepmunka gyakorlati kérdéseiről pedig Héra és Ligeti (2005) „Megfigyelés” című fejezetében olvashatunk (116–141. o.).
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Mivel mindkét kutatás az igazoltatás során tetten érhető etnikai alapú diszkriminációt vizsgálja, szükségesnek látjuk megismerkedni az etnikai alapú kiválasztás (ethnic profiling) fogalmával.
„Az etnikai profilalkotás, azaz az etnikai vagy faji hovatartozás ismérvein alapuló kiválasztás akkor valósul meg a rendészeti gyakorlatban, ha az intézkedő rendőrök külső jegyek alapján határozzák meg, kit igazoltatnak, illetve kivel szemben foganosítanak valamilyen intézkedést” (Kádár et al., 2008: 3). Ezt az aránytalan igazoltatási gyakorlatot a nemzetközi és az európai jog egyaránt tiltja.5
Az etnikai alapú kiválasztás két logikai feltételre épül: egyrészt, hogy az intézkedés alá vont személy etnikai hovatartozása megállapítható (ideális esetben jól látható), másrészt hogy bizonyos külső jegyekkel rendelkező emberek
nagyobb valószínűséggel követnek el bizonyos típusú bűncselekményeket. Könnyen belátható, hogy az etnikai alapú
profilalkotás tulajdonképpen nem más, mint a rendőrségi igazoltatás során alkalmazott statisztikai diszkrimináció.6

Etnikai profilalkotás Moszkvában: a moszkvai metrókijáratok megfigyelése
A 2005-ös moszkvai metrókutatás (Ethnic…, 2006) során öt hónapon keresztül rögzítették 15 moszkvai metróállomáson áthaladó csaknem 34 ezer utas etnikai hovatartozását, korát és nemét,7 valamint a kijáratoknál megállított több
mint 1500 fő igazoltatásának körülményeit; majd ebből kiválasztva 367 esetben interjú készült. 8
Mivel a megfigyelőknek az etnikai csoportok biztos azonosítására nem volt lehetőségük, ezért a szláv/nem szláv
egyszerűsítést alkalmazták a kódolás során.
Az etnikai profilalkotás létét esélyhányadosokkal tesztelték. Az esélyhányados megmutatja, hogy ha az adott személy egy bizonyos etnikai csoporthoz tartozik, nagyobb eséllyel igazoltatják-e, mint ha egy másik etnikai csoporthoz tartozna. Ha nem érvényesül az etnikai profilalkotás az igazoltatási gyakorlatban, akkor az esélyhányados értéke
1 (mivel ebben az esetben megegyezik a két csoport igazoltatási esélye). A 15 metróállomás megfigyelésére vonatkozó értékeket a 2. táblázatban foglaljuk össze.

5

A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság (European Commission against Racism and Intolerance, ECRI) 11. számú
általános ajánlásában megfogalmazza, hogy a tagállamok kormányai „az etnikai alapú kiválasztás tekintetében egyértelműen
definiálják és törvényben tiltsák meg az etnikai ismérveken alapuló kiválasztást”.
6
A rendőrségi igazoltatás gyakorlatáról lásd „A diszkrimináció kutatásának egyéb kvalitatív módszerei” című tanulmány 4. függelékét (3.1. Kvalaitatív megközelítések).
7
Az azonosítás az esetek mindössze 0,4%-ában volt sikertelen; igaz az etnikai azonosítás egyszerűen szlávokra és nem szlávokra
osztotta a megfigyelt utazóközönséget. 33 760 megfigyelt utasnak sikerült azonosítani az etnikai hovatartozását, és 32 686 személynek a korcsoportját és a nemét.
8
A megkérdezett moszkvai utasok 89%-a találta udvariasnak az igazoltatott rendőröket, hasonlóan a szintén 2005-ben, de
reprezentatív lakossági mintán megkérdezett magyar eredményekhez, amikor a magyarok 85%-a találta udvariasnak az eljáró
rendőrt (Sik és Simonovits, 2008).
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1. Belorusskaya

925

aránya

száma

6

56

száma

aránya

94

870

108

19,4

Megfigyelt szlávok

aránya

Igazoltatott
nem szlávok

száma

Igazoltatott
szlávok

aránya

száma

21

80,6

87

Esélyhányados
(nem szláv/szláv esélye
az igazoltatásra)*

Megfigyelt nem
szlávok

Igazoltatások száma

Összes megfigyelt
utas száma

2. táblázat: A megfigyeltek és igazoltatottak száma (fő), ezen belül a nem szlávok aránya (%)
és az esélyhányadosok a 15 megfigyelt metrókijáratra (bővített táblázat)

3,8

2. Komsomolskaya

6 828

7,6

519

92,4

6309

117

45,3

53

54,7

64

10,1

3. Savelovskaya 1

1625

3,5

57

96,5

1568

103

56,3

58

43,7

45

35,8

4. Cherkizoskaya

500

7,4

37

92,6

463

161

80,1

129

19,9

32

51,4

5. VDNH

2813

4,4

124

95,6

2689

65

63,1

41

36,9

24

36,8

6. Schelkovskaya

3132

4,7

147

95,3

2985

194

49

95

51

99

19,3

7. Rechnoi vokzal

3454

3,6

124

96,4

3330

105

57,1

60

42,9

45

35,2

8. Arbatskaya

1076

4,4

47

95,6

1029

25

52

13

48

12

23,6

9. Okhotnyi riad

3213

3,3

106

96,7

3107

91

29,7

27

70,3

64

12,3

10. Kitai-gorod

1659

3,1

51

96,9

1608

72

36,1

26

63,9

46

17,7

11. Proletarskaya

1369

2,7

37

97,3

1332

65

36,9

24

63,1

41

21

12. Chertanovskaya

1130

3

34

97

1096

111

53,2

59

46,8

52

36,9

13. Tushinskaya

2500

4,1

103

95,9

2398

96

54,2

52

45,8

44

27,5

14. Medvedkovo

1698

2,8

48

97,2

1650

80

71,3

57

28,7

23

84,9

15. Tioplyi Stan

1838

3,9

72

96,1

1766

130

46,2

60

53,8

70

21,2

33 760**

4,6

1562

95,4

32 200

1523

50,9

775

49,1

748

21,4

Összesen

** A táblázat adataiból könnyen kiszámítható, hogy annak esélye, hogy egy nem szláv utast igazoltatnak: 775/1562 = 0,496 míg annak esélye,
hogy egy szláv utast igazoltatnak: 748/32 200 = 0,0232. A két esély hányadosa, azaz az esélyhányados 0,496/0,0232 = 21,4.
** A megfigyelt szlávok és nem szlávok összege kerekítések miatt nem adja ki az összes megfigyelt utas számát.
Forrás: Ethnic…, 2006: 32 alapján saját számításokkal kiegészítve.

A beszámoló szerint a megfigyelt utazóközönség körülbelül 5 százaléka volt nem szláv nemzetiségű, ezzel szemben a megállítottakon belüli arányuk 51 százalékos, az átlagos esélyhányados pedig (azaz a nem szláv utas esélye
a szlávhoz képest arra, hogy igazoltatják) 21,4 a 15 állomáson együttesen.
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Az etnikai profilalkotás moszkvai metrókutatásának eredményeképpen kapott esélyhányados a négyszerese
volt az Egyesült Államokban ugyanezzel a módszerrel végzett, afroamerikaikat vizsgáló kutatás9 során tapasztalt
értéknek.
A kutatás fontos hozadéka, hogy bár a cél az etnikai alapú kiválasztás vizsgálata volt, számos összefüggést találtunk az igazoltatási esélyek életkor és nem szerinti meghatározottságára is. A 3. táblázat korcsoportok és nemek szerinti esélyhányadosait vizsgálva a kutatók megállapították, hogy az igazoltatások elsődleges célpontjai a fiatal férfiak
voltak (ezt mutatják a megfigyeléses és survey-módszerrel készült magyarországi kutatások adatai is, lásd Kádár et
al., 2008; Pap és Simonovits, 2007).
3. táblázat: Alappopulációs arányok és az igazoltatottakon belüli megoszlások
a 15 moszkvai metróállomáson nem és korcsoportok szerint (%)
Fiatal férfi

Középkorú
férfi

A: Alappopuláció (metróutasok)

19,4

23,0

B: Igazoltatottakon belül arányuk

43,3

29,5

Fiatal nő

Középkorú
nő

6,0

19,9

25,4

6,2

32 686

4,4

15,0

7,1

0,7

1 502

Idős férfi

Idős nő

Különbség (B – A)

23,4

6,5

–1,6

–4,9

–18,3

–5,5

B/A

2,23

1,28

0,73

0,75

0,28

0,11

Összesen,
fő

Forrás: Ethnic…, 2006: 33 alapján saját számításokkal kiegészítve.

A metróutasokon belüli arányokhoz képest lényegesen felülreprezentáltak a fiatal férfiak: míg az összes utas durván egyötödét alkotja ez a csoport, az igazoltatottakon belül 43 százalék az arányuk.

Etnikai alapú kiválasztás a magyar rendőrség igazoltatási gyakorlatában
Magyarországon először 2007–2008-ban vizsgálták a megfigyelés módszerével a rendőrségi igazoltatásokat.10 A kutatás során hat hónapon keresztül rögzítették anonimizált módon az igazoltatások szempontjából lényeges körülményeket. A diszkriminatív igazoltatási gyakorlat megállapításának szempontjából a két kulcskérdés: (1) az etnikai
profilalkotás (azaz annak megállapítása, hogy bekövetkezik-e az etnikailag aránytalan kiválasztási gyakorlat); és (2) az
igazoltatások hatékonysága (azaz annak nyomon követése és összehasonlítása, hogy az igazoltatást eltérő arányban
követte-e további intézkedés a romák és nem romák esetében).

9

New Jersey autópályáin monitorozták a közúti igazoltatásokat, az afroamerikaiakra vonatkozó mért esélyhányados maximális
értéke 4,85 volt (Engel és Calnon, 2004)
10
A magyarországi kutatást az OSI által támogatott STEPPS-projekt: Strategies for Effective Police Stop and Search keretei között
valósították meg.
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Noha a kutatás során lehetőség volt az igazoltatásokat végző rendőrök és az igazoltatottak egyidejű megfigyelésére, adatokat csak az igazoltatások körülményeiről, valamint az intézkedések során rendszeresen11 jelen lévő civil
megfigyelő (roma aktivista) tapasztalatairól rögzítettek. A terepkutatás lényege az volt, hogy az igazoltató rendőrök
az intézkedés után, egy külön erre a célra kidolgozott anonimizált adatlapon rögzítették az igazoltatás körülmé
nyeit, köztük azt is, hogy a rendőr megítélése szerint az igazoltatott személy milyen etnikumhoz tartozik.12 A STEPSSnyomtatvány a Függelékben látható.

A mintavétel főbb jellemzői13
Az adatfelvétel 2007. szeptember 17-e és 2008. március 17-e között folyt három helyszínen, Budapest hatodik kerületében, Kaposváron és Szegeden.
Mivel a féléves adatfelvételi időszak során több mint 20 ezer igazoltatásra került sor, az összes nyomtatványból
arányos, rétegzett mintát vettek, melynek során több problémával szembesültek a kutatók. A mintavételi problémák
nagyrészt abból adódtak, hogy az adatgyűjtés folyamatát közvetlenül nem a kutatók, hanem a programban részt
vevő rendőrkapitányságok tartották kézben, akik félreértették, illetve önkényesen értelmezték az adatlapok kezelését, továbbá gondot okoztak a pontatlanul kitöltött adatlapok.14 Ráadásul a projekt lezárásakor kiderült az is, hogy az
intézkedő rendőrök nem minden igazoltatást követően töltöttek ki STEPSS-lapot.
A szabályosan kitöltött, időben elhelyezhető nyomtatványokat a projekthelyszínek szerint három részre osztották,
s az így létrejött alcsoportokból a következő módon vettek mintát: a nyomtatványokat a felvétel időpontja szerint
sorrendbe állították, és az első öt kérdőív közül véletlenszerűen kiválasztottak egyet, és a kiválasztott nyomtatványt
követő minden ötödik adatlap került a mintába.
Ezt követően az időponttal nem jelölt nyomtatványokból a helyszín alapján szintén három csoportot képeztek,
megszámozták az adatlapokat, és a fenti módszerrel kiválasztották minden ötödiket. A nyomtatványok két csoportja
11

A hat hónap alatt összesen 36-szor vettek részt az igazoltatásban a megfigyelők.
A magyar viszonylatban tabunak számító etnikai hovatartozás rögzítése a rendőri igazoltatást követően Nagy-Britanniában
és az Egyesült Államokban bevett gyakorlat, ami éppen a rendőrök etnikai alapú kiválasztásának rendszeres ellenőrzését szolgálja. A magyar szabályzat szerint az igazoltató rendőr egy ún. RK-lapot tölt ki, melyen rögzítik ugyan az igazoltatással kapcsolatos
információkat (az igazoltatás okát és eredményét), de az igazoltatott etnikai hovatartozását nem; ezt később számítógépes rendszerben rögzítenek, majd a lapokat megsemmisítik.
13
E fejezet alapja Kádár et al., 2008: 2. sz. melléklet.
14
„Az első az volt, hogy egy félreértés miatt Szegeden 2008. március 1-jén lezárták a kutatást, Kaposváron pedig az adatgyűjtés
első két hónapja után a rendőrség a program szabályaival összeegyeztethetetlen gyakorlatot vezetett be, amelynek keretében
a nyomtatványok ellenőrzésének feladatával megbízott személy megsemmisítette azokat a nyomtatványokat, amelyeket megítélése szerint a járőrök szabálytalanul, nem megfelelően töltöttek ki. Miután erről az ORFK tudomást szerzett, egyértelmű instrukciókat adott az érintett kapitányságnak, és visszaállt az eredeti eljárási rend, azonban ennek a problémának az eredményeként
a kaposvári minta nem tartalmaz információt minden, a vizsgált időszakban végrehajtott igazoltatásról. A másik nehézséget az
jelentette, hogy a STEPSS-nyomtatványok küldése során az egyes kapitányságok alkalmanként nem jelezték, pontosan melyik
időintervallumban töltötték ki a nyomtatványokat, így nem volt lehetséges minden esetben megállapítani, hogy az adatgyűjtési
időszak melyik harmadában keletkeztek a kitöltött dokumentumok.” (Kádár et al., 2008: 71)
12
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együtt adta a teljes mintát. A folyamatelemzés céljából az időponttal megjelölt halmazokat használták, míg az olyan
elemzések során, ahol az időpont irreleváns volt, a két mintát együttesen vizsgálták.

A kutatás legfontosabb eredményei
A kutatási időszakban az összes igazoltatott személy 22 százalékát azonosították romaként az igazoltatást végző
rendőrök, szemben a rendőrök által „fehérként” meghatározott személyek 75 százalékos arányával. Az igazoltatottak
fennmaradó 3 százaléka a rendőrök besorolása alapján „fekete”, „ázsiai”, „arab” vagy „egyéb” volt. Az eredmények
értelmezéséhez szükség van egy viszonyítási alapra, ami nem más, mint a különböző etnikumok alappopuláción
(ebben az esetben az „utazókon”) belüli aránya. A kutatás időszakára vonatkozó megbízható szociológiai felmérések
a romák arányát a teljes, körülbelül 10 millió fős magyar lakosságon belül körülbelül 6 százalékra becsülték.
A kutatók a három helyszín között jelentős eltéréseket találtak az etnikai aránytalanság mértékének tekintetében. Míg Budapesten az igazoltatottak egyharmadáról (33%) gondolták az igazoltató rendőrök, hogy romák, addig
Kaposváron ez az arány 29 és Szegeden mindössze 7 százalék volt. Természetesen ez a különbség önmagában nem
értelmezhető, mivel kontrollálni kell az adott területen élő (és ezen belül közterületen mozgó) romák számával. Budapest hatodik kerületében különösen nehéz volt összehasonlítási alapot találni.15 A romák népességszámát becslő
szakirodalmi adatok alapján feltételezzük, hogy a romáknak a fővárosban kb. 3,3-szer nagyobb esélyük van arra, hogy
igazoltatás alá vonják őket, mint a nem romáknak.16
Szegeden az összes igazoltatott 7 százalékát tették ki a rendőrök által romaként azonosított személyek, míg
a romák becsült aránya a kapitányság illetékességébe tartozó területen 3 százalék körül volt,17 azaz a romáknak itt kb.
2,3-szer nagyobb esélyük van, hogy igazoltatás alá vonják őket, mint a nem romáknak.
Kaposváron a rendőrök az összes igazoltatott 29 százalékát látták romának, míg a terület lakosságának körülbelül
15 százalékát adják a romák.18 Eszerint a romáknak a Kaposvári kistérségben mintegy kétszer akkora esélyük van az
igazoltatásra, mint a nem romáknak.
A kutatás másik legfontosabb megállapítása, hogy a három helyszín eredményeit összesítve a romák igazoltatása
nem jár több rendőri intézkedéssel, mint a nem romáké. A romákat érintő igazoltatások 78 százaléka, a nem romák
esetében pedig az esetek 79 százaléka volt sikertelen abban az értelemben, hogy nem követte további rendőri intézkedés.

15

Budapest vonatkozásában azért volt nehéz összehasonlítási alapot találni, mivel a hatodik kerület lakosságszámával becsülve
az alappopulációt jelentősen alulbecsülték volna a kerületben napi szinten megfordulók számát (egyrészt a Nyugati pályaudvar
mint közlekedési csomópont, másrészt a Westend által lebonyolított ügyfélforgalom miatt).
16
2003-ban a budapesti roma populáció lélekszámát Kemény és Janky (2010) 63 ezer fő körülire becsülték. Budapest teljes,
ez kb. 4%-os arányt jelent. A VI. kerületben a romák aránya ennél minden bizonnyal nagyobb, de a 10%-ot valószínűleg nem
haladja meg.
17
 Zélity László szegedi rendőrkapitány becslése.
18
A becslés forrása Bogdán Imre, a Kaposvári Cigány Önkormányzat elnöke.
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A kutatás tehát alátámasztotta az etnikai alapú kiválasztás gyakorlatát, és egyben megcáfolta azt az aránytalanság
igazolására gyakran felhozott érvet, miszerint mivel a romák felül vannak reprezentálva a bűnelkövetők között, a gyakoribb igazoltatásuk racionális a rendőrség részéről.
A kutatás másik fontos következtetése, hogy az igazoltatások aránytalanul érintik a romákat. Míg a romák aránya
az összlakosságon belül 6 és 8 százalék között van, a rendőrök által romaként azonosított személyek az igazoltatottak
22 százalékát tették ki a megfigyelés időszakában. Ez az eredmény összhangban van azzal az 1000 fő megkérdezésén alapuló, néhány évvel korábban a felnőtt magyar lakosságot reprezentáló kutatás megállapításaival (Pap és
Simonovits, 2006), mely a gyalogos igazoltatások terén megállapította, hogy egy roma származású felnőtt esélye
arra, hogy igazoltatja a rendőr, gyalogosként háromszorosa volt egy nem roma felnőtt esélyének (az adatfelvételt
megelőző 12 hónapban a romák 10 és a nem romák 3 százalékát igazoltatták az utcán vagy közterületen).
A 2009-es adatfelvételt összegző EU-MIDIS-jelentés (2010) kisebbségek diszkriminációs tapasztalatait vizsgáló
– többek között a magyarországi romák igazoltatási tapasztalataira is kiterjedő – kutatás eredményei szintén megerősítették a magyar rendőrség aránytalan kiválasztás gyakorlatáról az előbbiekben elmondottakat: az utcai és tömegközlekedési helyzetekben a romák esélye az igazoltatásra a nem romákhoz képest sokszoros.
A magyarországi romák 41 százalékát igazoltatták az adatfelvételt megelőző évben, ami a 45 vizsgált kisebbség
közül a negyedik legmagasabb arány volt. Az igazoltatott romák 83 százalékát utcán vagy tömegközlekedési eszközön igazoltatták, szemben a többségi igazoltatottak körében mért 10 százalékos aránnyal.

A megfigyelés módszertani és etikai dilemmái
Módszertani dilemmák: a viszonyítási alap kérdése
A megfigyelések számszerű adatainak értelmezésekor rendkívül fontos a viszonyítási alap (benchmarking) kérdése.
Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy az adott kisebbségi csoportot a többségi csoportnál gyakrabban igazoltatják-e,
milyen népességhez viszonyítsuk a megfigyelés során kapott adatokat?
A probléma ugyanis az, hogy még ha van is információnk az egyes etnikai csoportok népességen belüli arányairól,
nem ismerjük sem az egyes etnikai csoportok közlekedési szokásait, autótulajdonlási és -használati eloszlásait, sem
a valós szabálysértési arányokat.
Ezt a kérdés járja körül átfogóan Engel és Calnon (2004) írása, mely a rendőrségi igazoltatási gyakorlatokban az etnikai profilalkotás igazolásához (vagy cáfolásához) használható különböző adatgyűjtési módszereket hasonlítja össze
módszeresen.
A cikk kiindulópontja, hogy a faji alapú adatgyűjtés társadalmi és politikai nyomásra indult meg az 1990-es években az Egyesült Államokban. A rendőrség komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az igazoltatási gyakorlat ellenőrzésére megfelelő adatgyűjtési módszert dolgozzon ki, és jelentős anyagi forrásokat különítenek el az

334

Elemzések – 3. A diszkrimináció mérésének módszerei

adatok megfelelő feldolgozására és értelmezésére.19 Két amerikai államban20 jogszabály biztosítja a faji alapú adatgyűjtést, és az államok többségében elterjedt gyakorlat az igazoltatott sofőrök etnikai hovatartozásának rögzítése.
A 4. táblázatban összefoglaltuk azt a hat, viszonyítási alapként használható adatforrást, melyek a rendőrségi igazoltatási gyakorlat ellenőrzésére szolgálnak.
4. táblázat: A viszonyítási alapként használható adatforrások jellemzői, erősségei és problémái
Jellemző

1. Népszámlálási
adatok

Korai tanulmányok,
a népszámlálás szerinti etnikai
megoszláshoz viszonyítottak.

Az autópályát megfigyelő kamerák
képeinek elemzése, etnikai megoszlás
2. Autópálya-használat
kódolása három független kódolóval
megfigyelése
(New Jersey-ben próbálták ki először
1994-ben).
Azoknak az utasoknak és sofőröknek
rögzítik az szociodemográfiai profilját,
3. Hivatalos baleseti
akik „kétautós ütközések” áldozatai;
statisztika
ezt az innovatív módszert 2003-ban
Floridában próbálták ki először.
1994 óta vannak előkészítő (pilot)
kutatások megfigyelő kamerák által
rögzített sebességtúllépőkről New
4. Közlekedési
Jersey fizető autópályáin.
szabálysértések
Számos tanulmány rámutatott arra,
vizsgálata
hogy bizonyos társadalmi csoportok
(fiatal, fekete férfiak) nagyobb eséllyel
hágják át a közlekedési szabályokat,
mint mások.

Erősségek

Nehézségek

–

A különböző társadalmi csoportok
autóvezetési megoszlása nem
egyezik meg az alappopulációbeli
megoszlással, például:
• a feketéknek kisebb valószínűséggel
van jogosítványuk;
• a kisebbségek hatszor
nagyobb eséllyel használnak
tömegközlekedést, mint a többségi
amerikaiak.

Fekete-fehér bőrszínt illetően 99,6%os volt az egyetértés háromból két
független kódoló között 1993-as
előkészítő (pilot) kutatás során.

Latin-amerikaiak beazonosítására
nem alkalmasak a kamerák által
rögzített képek (a kódolók értékelése
megegyezett).

A baleset elkövetőjének profilját azért
nem rögzítik, mert torzíthat (abból
a feltételezésből kiindulva, hogy az
„elkövetők” szociodemográfiai profilja
eltérő lehet az „átlagos” sofőrétől).

Nincs tesztelve ez a módszer, össze
kellene vetni más úthasználati
megfigyelési eredményekkel.

Hasznos viszonyítási alapként
szolgálhat az etnikai alapú igazoltatási
gyakorlat magyarázatában.

Feketék magas azonosítási aránya,
latin-amerikaiak esetén gyengébb
„találati” arány.
A „RADAR” feliratnál sokan lelassítnak,
ami szintén torzíthatja a becslést
folytatódik

19

1994-ben a pennsylvaniai állami rendőrségen egy kísérleti program keretében négy különböző viszonyítási alaphoz gyűjtöttek adatot, majd az egyes módszerek erősségeit és gyengéit egyenként kiértékelték.
20
 Észak-Karolina (North Carolina) és Connecticut).

3.4.

Egyéb mérési megoldások – Simonovits Bori: A nem résztvevő megfigyelés módszerének alkalmazása a diszkriminációkutatásban

335

Jellemző

5. Lakossági
vizsgálatok

6. Belső intézményi
összehasonlítás

Három típusa használható viszonyítási
alapként:
• a lakosság rendőrséggel való
kapcsolatára rákérdező survey;
benchmarking kialakítása céljából
készülő survey, mely a lakosság autóés (fizetős) autópálya-használatára
kérdez rá részletesen;
• ennek továbbfejlesztett változata,
ha egy adatlapon rögzítik a fizetős
autópályát elhagyó sofőrök
szociodemográfiai adatait.
A módszert New Jersey-ben
próbáltak ki először.

A módszer lényege, hogy az egyes
rendőrök igazoltatási adatait
hasonlítják össze, külső viszonyítási
pontok bevonása nélkül.
Ez az ún. „Early Warning” ellenőrző
rendszerek alapja.

Erősségek

Nehézségek

A továbbfejlesztett változat előnye,
hogy megbízhatóbb, mint a nem
célzottan felvett lakossági survey,
mivel valós viselkedést mér, nem
pedig múltbeli visszaemlékezést
vagy jövőbeli szándékoltat.

Az általánosíthatóság korlátja,
hogy a fizetős autópályát elhagyók
szociodemográfiai összetétele
jelentős eltéréseket mutatott napok,
napszakok, utazási irány szerint. Ezért
célszerű több kijáratnál és időszakban
felvenni az adatokat.

Az összehasonlítás megbízhatósága
érdekében azonos beosztású
rendőrök által ellenőrzött hasonló
jellegű területeket, és azonos
műszakokat (pl. éjszakait éjszakaival)
hasonlítanak össze.

Ha egy egész rendőrőrs igazoltatási
gyakorlatát jellemzi az etnikailag
aránytalan igazoltatási gyakorlat,
akkor a belső összehasonlítás nem
vezet eredményre.

A rendőrségi vezetés számára jól
használható belső jelzőrendszer
alapján felelősségre vonhatók az
„aránytalanul” igazoltató a rendőrök.

Nehezen megvalósítható, mivel
számos rendőrszakszervezet ellenzi
a rendőrök munkájának egyéni szintre
lebontott értékelését.

Forrás: Engel és Calnon (2004) tanulmánya alapján saját szerkesztés.

Az Engel és Calnon szerzőpáros által bemutatott viszonyítási alapok egy részét egy 1994-ben induló előkészítő
(pilot) kutatás során tesztelték New Jersey fizetős autópályáin. A három megfigyeléses módszer
●● a New Jersey fizetős autópálya-szakaszairól készült felvételek elemzése21 és a sofőrök etnikai hovatartozásának
kódolása három független kódolóval;
●● ugyanezzel a módszerrel a sebességtúllépők adatainak rögzítése;
●● az autópálya-kijáratoknál szociodemográfiai adatok felvétele kérdőíves módszerrel.

21 Csaknem 39 ezer képfelvétel elemzése során a kódolók körülbelül kétharmad arányban állapították meg sikeresen a sofőr
etnikai hovatartozását. A sikeresség ismérve az volt, hogy három kódolóból kettő ítélete megegyezett. A „találati arány” feketefehér összevetésben mindegyik előkészítő (pilot) megfigyelési szakaszban sokkal magasabb volt, mint a hispániaiak esetében,
a könnyen belátható „láthatósági” okok miatt. Míg a felvételeken a feketék aránya az 1993-as kéthetes pilot alatt 13,5% volt, az
igazoltatottakon belüli arányuk 35% és a letartóztatottakon belüli arányuk 73% volt a 3 éves vizsgálati időszak egészét tekintve.
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Összegezve a különböző adatgyűjtési módszereket, a szerzők arra hívják fel a figyelmet, hogy mindegyik módszer
kísérleti szakaszban van, még számos mintavételi, érvényességi, megbízhatósági és általánosíthatósági korláttal kell
megbirkózniuk a kutatóknak. Amerikai viszonylatban az etnikai hovatartozás azonosításának a legfontosabb problémája a latin-amerikai sofőrök beazonosításának bizonytalansága. Az afroamerikaik önazonosítása és külső megfigyelő általi azonosítása nagymértékben megegyezett (jól láthatóság), de a latin-amerikai sofőröket a kódolók jelentősen
alulbecsülték (korlátozott „láthatóság”): míg a videofelvételt elemző kódolók a sofőrök 4,8 százalékát azonosították
hispániaiként (három kódolóból ketten egyező etnikumot rögzítettek), addig az ugyanezen a területen és időszakban
az autópálya-kijáratoknál végzett önbevalláson alapuló adatlapok szerint a hispániaiak aránya 14,2 százalék volt New
Jersey útjain.
Amint azt a STEPSS-kutatás kapcsán részletesen körüljártuk, önmagában annak az aránynak a megismerése, hogy
az igazoltatottak hány százaléka tartozik az adott kisebbséghez, értelmezhetetlen. Ahhoz, hogy bármit mondhassunk az etnikai alapú kiválasztásról, biztos viszonyítási alapra van tehát szükségünk, amit a STEPSS-kutatás esetében
az adott területen élő romák lakosságon belüli aranyával mértek (illetve a VI. kerület esetében a területen feltehetően
megforduló romák becsült számával). Ezen adatok forrása a vidéki helyszínek esetében szakértői becslés volt, a budapesti adatok esetében pedig statisztikai adatot vettek alapul.
Bármilyen körültekintetőn jártak is el a kutatók a viszonyításai alap megtalálása érdekében, tisztában kell lennünk
ennek a mérésnek a korlátjával: a szakértői becslések alul-, illetve felülbecsülhetik az adott kisebbség számát, ráadásul az adott területen élők etnikai és kormegoszlása nem függ össze lineárisan a közterület használatával (gondoljunk
csak az egyes korcsoportok eltérő napirendjére – éjjel nagyobb valószínűséggel találunk fiatalokat a közterületen; az
egyes társadalmi státusú csoportok eltérő autóhasználatából következően az aluljárókban eltérő az egyes csoportokba tartozó gyalogosok előfordulási esélye).
A moszkvai metrókutatásról szóló jelentés szerzői is felhívják arra a problematikára a figyelmet, hogy a moszkvai
metrót használók etnikai összetétele nagyban különbözhet a népszámlálási adatoktól (Ethnic…, 2006: 29), éppen
ezért a vizsgálat szempontjából releváns alappopuláció etnikai összetételének a meghatározása az etnikai profilalkotás megállapítása szempontjából alapvető fontosságú. A kutatási jelentés bemutatott mindkét táblázata pontosan
definiálja a viszonyítási alapul szolgáló populációt, ami nem más, mint a megfigyelt utasok azon köre, akik etnikai (vö.
2. táblázat), illetve nemi korcsoportbeli (vö. 3. táblázat) azonosítása a megfigyelők által sikeres volt.
A STEPSS-kutatás során a közúti ellenőrzéseket – módszertani szempontból nagyon helyesen – kihagyták az etnikai profilalkotásra vonatkozó elemzésből, mivel a roma/nem roma autóhasználati arány eltérése ismeretlen. Ebből
következően nincs olyan viszonyítási pont, amihez a roma/nem roma személyek megállítását mérhették volna. 22

22

Feltételezhető ugyan, hogy a romák gazdasági-társadalmi helyzetüknél fogva alulreprezentáltak az autótulajdonosok körében, de ennek mértékét nem ismerjük.
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Etikai dilemmák
Bár az angolszász gyakorlat és a témával foglalkozó magyar emberi jogvédő szervezet ajánlása (a Magyar Helsinki
Bizottságét lásd Kádár et al., 2008: 60) egyaránt azt mutatja, hogy a szigorú adatvédelmi szabályozás nem mindig
a védeni kívánt kisebbségi csoportok érdekét szolgálja, hanem esetenként inkább a diszkriminációt elkövető személyekét, mégis az etnikai adatgyűjtés kényes kérdés, és komoly etikai dilemmákat vet fel.23
Míg az Egyesült Államokban és Angliában speciális formanyomtatványon rögzítik az intézkedés alá vont személy
etnikai hovatartozását és az eljárás okát, valamint az igazoltatás további kimenetelét (vont-e maga után eljárást az
igazoltatás), erre a magyar jogszabályok nem adnak lehetőséget. Az angolszász országokban kötelező gyakorlat átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszi azt, hogy adott időszakban történt-e aránytalanság az egyes etnikumok igazoltatásban; ezt rendszeres monitorozással ellenőrzik. Az Egyesült Államokban a közvélemény és a politikai elit nyomására (nemritkán a rendőri vezetéssel karöltve) egyre szélesebb körben kezdeményezték a rendőri eljárások etnikai
megoszlására vonatkozó megbízható adatgyűjtését, melynek eredményeképp ma már csaknem minden államban
megvalósult az etnikai profilalkotás ellenőrzésére szolgáló rendőrségi adatgyűjtés. 24
Nagy-Britanniában hosszú ideje a rendőr percepciója és az önmeghatározás alapján egyaránt rögzítik az etnikai hovatartozást az igazoltatás során, az adatokat elemzik és tárolják, mégsem érkezett panasz az eljárással kapcsolatban. A magyar projekt általános tapasztalatai szerint a kisebbségi megfigyelők részvétele pozitív hatással volt
a rendőrségre és a helyi kisebbségi közösségekre is. A rendőröknek lehetőségük nyílt a roma kisebbség helyzetét és
problémáit a roma megfigyelőkkel megvitatni, és sokuk felismerte, hogy szükségük lenne speciális képzésre ezen
a területen.
Módszertani szempontból azonban a roma származású civil megfigyelők bevonása több ponton is befolyásolta
igazoltatási gyakorlatukat. A rendőrök visszajelzése alapján az egyetlen említésre érdemes körülmény az volt, hogy
figyelmüket meg kellett osztani a civil monitor és az igazoltatott személy között, de ezt nem értékelték súlyos problémának. Ennek némileg ellentmond az egyik roma megfigyelő jelzése: ő azt tapasztalta, hogy a jelenlétében nem
szívesen állítottak meg romákat, és olyan is előfordult, hogy a megfigyelő romának, a rendőr viszont nem romának
azonosította az igazoltatott személyt.
A megfigyelt esetek összes esethez képesti eloszlását pedig bizonyosan torzította, hogy olyan esetben soha nem
vittek magukkal megfigyelőt, amikor „küldésre” mentek ki egy helyszínre (vagyis amikor a rendőrt olyan helyszínre
küldték ki, amelyről már előre tudni lehetett, hogy nagy valószínűséggel komolyabb intézkedésre is sor kerülhet,
például verekedés, családi konfliktus, közúti baleset).

23
24

Erről részletesebben lásd Pap (2008) tanulmányát.
Lásd erről részletesebben: Pap és Simonovits (2007) tanulmányát.
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Összegzés
Mint láttuk, a megfigyeléses módszer – a kutatói szerepvállalástól függetlenül, hasonlóan a diszkriminációteszteléshez – nem szimulált, hanem valós körülmények között vizsgálja a diszkrimináció előfordulását, ezért egyáltalán nincs
lehetőség a szituáció kontrolljára, és csak részben van lehetőség a kutatás egyéb elemeinek kiválasztására (pl. megfigyelési helyszínek megválasztása). A módszer előnye és hátránya is éppen ebben rejlik. Előnye röviden, hogy mivel
az esetlegesen előforduló diszkriminációt annak valós környezetében figyelhetjük meg, a többi módszerhez képest
pontos és árnyalt képet kaphatunk a diszkriminációt magában foglaló interakcióról.
Hátrányai is sokszor éppen a kutatói kontroll hiányából adódnak. A moszkvai metrókutatás beavatkozásmentes
ségből következő korlátja, hogy az etnikai csoportok pontos megkülönböztetésére nem volt lehetőség, ezért
a szláv/nem szláv leegyszerűsítést alkalmazták a kódolás során. Ez a probléma nem merült fel a magyarországi kutatás esetében, mert ebben – a résztvevőként megfigyelő kutatásban – a roma származású civil megfigyelők segítségével adatlapon rögzítették a kérdezett etnikai hovatartozását
Összegezve: mind a két bemutatott kutatás hiánypótló a tekintetben, hogy elsőként alkalmazták a rendőrségi
igazoltatás során az etnikai alapú kiválasztás tesztelésére kidolgozott megfigyeléses módszert, Oroszországban majd
Magyarországon. A két kutatás ugyanakkor módszertani szempontból jól példázza a módszerből következő korlá
tokat.
A magyar kutatásban, mint láttuk, problémás volt a megfelelő viszonyítási alap megtalálása, ráadásul a roma megfigyelő jelenléte több tekintetben is befolyásolta a kutatási eredményeket (Hawthrone-hatás), és a mintavételben
bekövetkező torzítások is több szinten bekövetkeztek (eltérő igazoltatási gyakorlat a civil megfigyelő jelenlétében
és a STEPSS-lapok önkényes meg semmisítése). Ez a hatásmechanizmus elsősorban a mérés megbízhatóságát és az
adatok általánosíthatóságát veszélyezteti.
A moszkvai megfigyelés során a kutatási dizájn lehetővé tette a viszonyítási alap pontosabb körülhatárolását, valamint a megfigyelők „láthatatlanságából” kifolyólag a Hawtrhone típusú torzító hatások sem következtek be. De
éppen a beavatkozásmentesség miatt az igazoltatottak etnikai azonosítása volt problematikus, ami megbízhatósági
(áthaladók számolása, etnikumuk, koruk regisztrálásának pontatlansága) és érvényességi problémákat (a sokszínű
etnikai megoszlást szláv és nem szlávra egyszerűsítették) egyaránt felvet.
Arra, hogy milyen megfigyelői pozíciót vegyen fel a kutató, nincs egységes recept, a megfelelő stratégia megválasztása nagymértékben függ a kutatási témától. A megfelelő viszonyítási alap megtalálása érdekében azonban ajánlatos az alappopulációt előre meghatározni, és amennyiben lehetséges, a megoszlását megfigyelni, rögzíteni, vagy
megfelelő statisztikát találni. Ha a kutatás erőforrásai és a kutatási dizájn egyaránt lehetővé teszik, a legcélszerűbb az
alappopulációt alkotó kisebbséget és többséget is megfigyelni, és a kimeneteleket ugyanazon kritériumok mentén
rögzíteni és elemezni (pl. adott időszakban adott területen áthaladó összes kisebbségi és többségi személy közül
hányat igazoltatnak a rendőrök), így az adatelemzés során esélyhányadosok számításával a lehető legpontosabban
tesztelhetjük az etnikailag aránytalan kiválasztás gyakorlatát.

3.4.

Egyéb mérési megoldások – Simonovits Bori: A nem résztvevő megfigyelés módszerének alkalmazása a diszkriminációkutatásban
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Függelék: A STEPSS-kutatásban alkalmazott
formanyomtatványok eredeti és módosított változata
Formanyomtatvány (2007. szeptember–november)
1. Igazoltatás ideje

1.1. Délelőtt
6–12 óráig

1.2. Délután
12–18 óráig

1.3. Este
18–22 óráig

1.4. Éjszaka
22–02 óráig

1.5. Hajnal
2–6 óráig

2. Igazoltatás helye

2.1. Utca

2.2. Szórakozóhely

2.3. Park

2.4. Közút

2.5. Egyéb

3. Igazoltatott
személy neme

3.1. Férfi

4.4. 30–39

4.5. 40–

3.2. Nő

4. Igazoltatott
4.1. 14–16
személy kora (éves)

4.2. 17–18

5. Igazoltatás oka

5.1. gyanús tárgy
5.2. fokozott ellenőrzés
5.3. közúti ellenőrzés
5.4. biztonsági intézkedés
5.5. körözött személy elfogása
5.6. bűncselekmény gyanúja
5.7. szabálysértés gyanúja
5.8. közbiztonságot veszélyeztető esemény megelőzése
5.9. tiltott tárgy birtoklása
5.10. egyéb, éspedig:

4.3. 19–29

Amennyiben az intézkedés céljaként az 5.1., 5.5–5.10. pont valamelyikét jelölte be, fejtse ki röviden, hogy mi alapozta meg azt:

6. Igazoltatás eredménye

6.1. Elfogás

6.2. Előállítás

6.3. Szabálysértési
eljárás

6.4. További
intézkedést nem
igényelt

7.4. fekete

7.5. roma/cigány

7.6. egyéb

7. Az intézkedő rendőr észlelése alapján az igazoltatott személy:
7.1. ázsiai

7.2. arab

7.3. fehér

Civil megfigyelő nem volt jelen
Civil megfigyelő jelen volt, észrevételt nem tett
Civil megfigyelő jelen volt, észrevételt tett
Észrevétel tárgya:

Formanyomtatvány (2007. november – 2008)
1. Igazoltatás ideje

1.1. Délelőtt
6–12 óráig

1.2. Délután
12–18 óráig

1.3. Este
18–22 óráig

1.4. Éjszaka
22–02 óráig

1.5. Hajnal
2–6 óráig

2. Igazoltatás helye

2.1. Utca

2.2. Szórakozóhely

2.3. Park

2.4. Közút

2.5. Egyéb

3. Igazoltatott
személy neme

3.1. Férfi

4. Igazoltatott
4.1. 14–16
személy kora (éves)

5. Igazoltatás oka

3.2. Nő

4.2. 17–18

4.3. 19–29

4.4. 30–39

4.5. 40–

5.1. gyanús tárgy
5.2. fokozott ellenőrzés
5.3. közúti ellenőrzés
5.4. biztonsági intézkedés
5.5. körözött személy elfogása
5.6. bűncselekmény gyanúja
5.7. szabálysértés gyanúja
5.8. közbiztonságot veszélyeztető esemény megelőzése
5.9. tiltott tárgy birtoklása
5.10. egyéb, éspedig:

Amennyiben az intézkedés céljaként az 5.1., 5.5–5.10. pont valamelyikét jelölte be, fejtse ki röviden, hogy mi alapozta meg azt:

Amennyiben az intézkedés céljaként az 5.2. pontot jelölte meg, kérem, tüntesse fel a fokozott ellenőrzés célját, illetve az azt elrendelő
utasítás számát.

Amennyiben az intézkedés okaként az 5.3. pontot jelölte meg, a megállított jármű típusa, illetve becsült kora
Típusa:
6. Igazoltatás eredménye

6.1. Elfogás

3 évnél fiatalabb

3–8 év

8 évnél idősebb

6.2. Előállítás

6.3. Szabálysértési
eljárás

6.4. További
intézkedést nem
igényelt

7.4. fekete

7.5. roma/cigány

7.6. egyéb

7. Az intézkedő rendőr észlelése alapján az igazoltatott személy:
7.1. ázsiai

7.2. arab

7.3. fehér

Civil megfigyelő nem volt jelen
Civil megfigyelő jelen volt, észrevételt nem tett

Példák

Eörsi Júlia

Tantervi példák a diszkriminációtesztelésre
A „Diszkriminációkutatás a gyakorlatban” című kurzus 2005 óta rendszeresen meghirdetetett tantárgy az ELTE TáTK
MA hallgatói számára. A félév során a hallgatók kiscsoportokban vagy egyénileg kutatási tervet készítenek az alábbi
témakörök kidolgozásával:
1. Témaválasztás és indoklása (relevancia: miért érdekes?)
2. A kutatás előzményei és „benchmarking”: korábbi releváns kutatások, jogi háttér vagy esetleg jogesetek, ha érdekes
3. Kutatási kérdések és hipotézisek
4. Védett tulajdonság(ok) kiválasztása és megjelenítése
5. Kontrollok megtervezése: homogenizálás és randomizálás (teszthelyzet és tesztelők esetében is), valamint operacionalizálás
6. Elemzés: mintavétel és mérés (hogyan mérjük a diszkriminációt?)
7. Megvalósíthatóság: kutatásszervezés, tréning, költségvetés
8. Etikai kérdések
9. Általánosíthatóság és további kutatási lehetőségek

A kötetünk második részében található prezentációkat (ppt-diasorozatokat) az elmúlt évek terméséből válogattuk. A válogatás során igyekeztünk minél többféle területről és eltérő módszertannal készült műveket közreadni.
A hallgatók prezentációi előtt egy általános angol nyelvű bevezető prezentáció és három magyar nyelvű prezentáció
található.
●● a diszkrimináció mérésének lehetséges módjai és e módszerek módszertani kritikája: „Treatise”;
●● a diszkrimináció mérési módszereinek egy lehetséges tipológiája (a hátrányos megkülönböztetés észlelése, tapasztalása és a diszkriminatív viselkedés mérésének megkülönböztetéséről): „Hátrányos”;
●● az „Esélyegyenlőség a munka világában” című, 2010-es kutatássorozat kvalitatív és kvantitatív módszertanának
bemutatása: „Esélyegyenlőség”;
●● a kontrollált kísérlet módszere és alkalmazása a diszkriminációkutatásban: „Kontrollált kísérlet”.
A prezentációk böngészése előtt érdemes megismerni a kutatási tervekben található alapvető fogalmakat, tesztelési típusokat és a különböző típusok általános erősségeit és gyengeségeit.
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Tesztelési típusok
A diszkriminációtesztelés célja szerint alapvetően három csoportba osztható: (1) igazságszolgáltatási célból (az egyenlő bánásmód érvényesülésének vizsgálata); (2) valamilyen intézmény működésének belső ellenőrzése céljából (pl.
a rendőrség igazoltatási gyakorlata); és (3) társadalomtudományi célból végzett tesztelés. A kurzus keretein belül
alapvetően a kutatási célú, azaz a relatíve nagy elemszámú és anonim módon elvégzett (tehát nem konkrét területeket ellenőrző vagy jogsértő eseteket leleplező szándékkal) tesztelésekkel foglalkozunk.
A kutatási célú tesztelés lényege az, hogy sokszor és azonos módon megismételve a megfigyelést – a kiválasztott
védett tulajdonságot (és annak hiányát) jól megjelenítő tesztelők alkalmazásával − becsülhetővé válik a diszkriminációs viselkedés gyakorisága és főbb jellemzői. A diszkriminációtesztelés módszereit aszerint, hogy milyen csatornán
keresztül valósul meg a tesztelés, három altípusba sorolhatjuk:
●● személyes,
●● telefonos és
●● írásos, azaz levél útján történő tesztelés (ez utóbbi lehet fiktív önéletrajz, vagy akár szállodai szoba, illetve konferencia-helyszín foglalása, és küldhető postai úton vagy elektronikus formában.

A személyes tesztelés
Személyes tesztelésre példa ahogy budapesti bevásárlóközpontokban vizsgáltuk a túlsúlyos, illetve roma munkavállalókkal kapcsolatos munkáltatói viselkedést.1 Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy három budapesti bevásárlóközpont ruha- és cipőüzleteibe eladónak jelentkezett egy fiatal roma, egy túlsúlyos és egy nem roma, normál testalkatú
lány. A roma származást a tesztelő megjelenésével, a túlsúlyosságot a testtömeg-index segítségével valószínűsítettük. Kutatásunk tárgya az álláskeresés során felmerülő diszkrimináció volt, de a folyamatnak csupán az első lépését
vizsgáltuk. Azt a helyzetet teszteltük, amikor az álláskereső „jelentkezik” (ez többnyire a munkaszerzés első lépése),
és információt kér a munkára vonatkozóan. A tesztbeszélgetések arra adtak tehát lehetőséget, hogy a beszélgetési
szituáció verbális és nonverbális elemeinek halmozódását megfigyelve vizsgáljuk meg a diszkriminációra utaló elemeket.
A bemutatott ppt-k közül ezt a módszert választották:
●● a romák illemhelyre való beengedését tesztelő „Merrevana?”-csoport;
●● a rendőrség aluljárókban történő igazoltatási gyakorlatát vizsgáló „Igazoltatás”-csoport;
●● a BKV-ellenőrök büntetési szokásait vizsgáló „Kontroll”-csoport;
●● a vásárlók társadalmi státus alapján való megkülönböztetését vizsgáló „Hamupipőke”-csoport;
●● a segítségnyújtást roma származás és külső megjelenés alapján történő eltérő eladói viselkedést drogériákban
vizsgáló „Drogéria”-csoport.
1

Részletesen lásd kötetünkben (3.3. A kísérlet) Simonovits Bori „Személyes tesztelés Magyarországon: diszkrimináció a plá
zában” című tanulmányát.
Eörsi J úlia : Tantervi példák a diszkriminációtesztelésre
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A telefonos tesztelés
Telefonos tesztelésre példa az a munkaerő-piaci diszkriminációt vizsgáló teszteléssorozat, amikor a nem és a származás (roma és nem roma) állásszerzésre gyakorolt hatását vizsgáltuk. 2 A vizsgált munkakörök részben megegyeztek,
alapvető kiválasztási szempont volt, hogy speciális képzettséget nem igénylő és telefonon „tesztelhető” állások legyenek, azaz olyan hirdetések, melyekre telefonon (is) lehet jelentkezni, továbbá hogy a vizsgált kisebbségek előfordulása életszerű legyen az adott munkakör esetében.
A bemutatott ppt-k közül ezt a módszert választotta:
●● a 2010-ben készült polgármesteri fogadóórákra való bejutást vizsgáló kutatási terv („Polgármester”-kutatás).

Az írásbeli tesztelés
Ennek a módszernek a leggyakrabban használt típusa az apróhirdetésekre küldött fiktív önéletrajzok technikája. 3
A bemutatott ppt-k közül ezt a módszert választotta:
●● a szép és kevésbé szép nők munkaerő-piaci helyzetét vizsgáló „Szépség mint tőke”-kutatás;
●● a romák pénztárosi álláshoz jutási esélyeit vizsgáló „Tesco”-kutatás;
●● a kisgyermekes nők munkaerő-piaci helyzetét vizsgáló „Kisgyermekes”-kutatás;
●● a túlsúlyos titkárnők állásszerzési esélyét vizsgáló „Duci”-csoport (ők a 2. lépcsőben személyes tesztelést is végeztek).

2

Részletesen lásd kötetünkben (3.3. A kísérlet) Otlakán Krisztián „Diszkriminálnak-e a hazai munkáltatók?” című tanulmányát.
Részletesen lásd kötetünkben (3.3. A kísérlet) Marianne Bertrand és Sendhil Mullainathan: „Könnyebben talál-e állást Greg és
Emily, mint Jamal és Lakisha? című tanulmányát.
3
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Példák

1. táblázat: Diszkriminációtesztelés: a három tesztelési módszer alkalmazhatósága az egyes
védett tulajdonságok tesztelésére, a tesztelt szituáció vagy a kutatási kérdés
Személyes
roma, arab, kínai

Telefonos

Írásos (levél, e-mail)

tömegközlekedés
étterembe bejutás tesztelése

gyermekfelügyelői állás

utazási iroda csoportos útjaira való
„bejutási esélyek”

albérlethez jutási
esélyek

a romák pénztárosi álláshoz
bejutását vizsgáló (Tesco)

szórakozóhelyre való bejutás
egyénileg és csoportban

polgármesteri
fogadóórára való
bejutási esélyek

roma bébiszitter munkához
jutási esélyei

van-e eltérés abban, kiket állít meg
a rendőr, és az igazoltatás során
tapasztalható eltérő bánásmód
pécsi lakás kiadási esélyek roma/
nem roma kiadóval

óvodai felvételi
roma
Etnikum

zálogfiók – eltérő árat ajánlanak-e
a különböző származású tesztelőknek
ügyeletes háziorvosi rendeléseken
tapasztalható-e eltérő bánásmód
a romák illemhelyre való beengedése
a rendőrség aluljárókban történő
igazoltatási gyakorlata
eladói segítségnyújtás roma származás
és külső megjelenés alapján
roma és (túlsúlyos) tesztelők eladói
állásra jelentkezése plázákban
különböző munkakörökre
felvételi esélyek

szlovákiai magyar
kínai

albérlethez jutás
folytatódik
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Személyes
irodai munkára jelentkezés
nő (kisgyerekes)
Nem

Telefonos

Írásos (levél, e-mail)
titkárnő, telemarketinges,
asszisztensi állások tesztelése
kisgyermekes és gyermektelen
nőkkel
titkárnő, asszisztensi állásra
jelentkezés

tanítói állásra jelentkezés
férfi

óvó bácsi, tanító, titkárnő,
asszisztensi állásra jelentkezés
étterem

Életkor

idős

telemarketinges állásra
jelentkezés

zálogfiók – eltérő árat ajánlanak-e
a különböző korú tesztelőknek
gyorsétterembe történő felvételi és
elhelyezkedési esélyek korcsoportok
szerint

fiatal és idős

Szexuális
irányultság

vegyes

lakótárs-, illetve albérletkeresés
(homo- és heteroszexuális
bérlőjelöltekkel)

lakótárs-, illetve albérletkeresés
(homo- és heteroszexuális
bérlőjelöltekkel )

véradásra jelentkezés elfogadása
szexuális irányultság szerint
büntetett előéletűek esélyei betanított
fizikai állás betöltésére

Büntetett
előélet
dadogás

Tesco-pénztáros állásra jelentkezés

Fogyatékosság,
beszédzavar
mozgássérült

call center

Külföldi

iwiw, Facebook

tanári állások esetén hátrányt
jelent-e a mozgássérültség
folytatódik
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Személyes

Telefonos

Írásos (levél, e-mail)

szépség

a szép és kevésbé szép nők
munkaerő-piaci esélyei

szőke haj

kereskedelmi szféra,
középvezetői állások esetén
hátrány-e a szőke haj

testalkat

(roma) és túlsúlyos tesztelők állásra
jelentkezése plázákban,
eladó plázában

magasság

eltérő magasságú tesztelők felszolgálói
állásra jelentkezése

provokatív,
lázadó külső

BKV-ellenőrök büntetési szokásainak
vizsgálata

tetoválás,
piercing

banki ügyintéző, bolti eladó és
telemarketinges állásra jelentkezés

nacionalista

szórakozóhelyre bejutás nacionalista
jelképet tartalmazó ruházatban

palóc nyelvjárás

call centeres állásra jelentkezés

Külső

kövérek titkárnői állásra
jelentkezése

állás – különböző
munkakörök
különböző munkakörökre
jelentkezésnél hátrányt jelent-e
az „intézetis” múlt

intézetis

Egyéb
társadalmi státus

vásárlók társadalmi státus alapján való
megkülönböztetését vizsgáló tesztelés
cipővásárlás során
külső megjelenés alapján történő
eltérő eladói viselkedés tesztelése
drogériákban
polgármesteri
fogadóórára bejutás
esélye

társadalmi státus/
hajléktalan
hajléktalan

kocsmába való beengedés

Magyarázat: zöld = kétlépcsős kutatási terv; zöld + dőlt = háromlépcsős kutatási terv.
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A megtekinthető diasorozatok4, 5
A diszkriminációkutatás kvalitatív és kvantitatív módszerei
„Treatise”
Cím: A treatise on an epistemological problem
Készítette: Sik Endre
„Hátrányos”
Cím: A hátrányos megkülönböztetés észlelése, tapasztalása és a diszkriminatív viselkedés.
A diszkrimináció mérési módszereinek egy lehetséges tipológiája
Készítette: Simonovits Bori
„Esélyegyenlőség”
Cím: Esélyegyenlőség a munka világában
Készítette: Simonovits Bori
„Kontrollált kísérlet”
Cím: A kontrollált kísérlet módszere és alkalmazása a diszkriminációkutatásban
Készítette: Simonovits Bori

A személyes tesztelés
„Merrevana?”
Cím: Diszkrimináció szükséghelyzetben
Készítette: Kállai Márton, Kapronczay Stefánia, Kemény Dávid, Kenéz Dorottya, Klöpfler Emília
„Igazoltatás”
Cím: Igazoltatás, avagy rendőröké a világ? Kutatási terv diszkriminációtesztelésre
Készítette: Hetyési Krisztina, Horváth Gergely, Horváth Nóra, Huszár András Márton, Kajtár Bálint
„Kontroll”
Cím: BKV Zrt. Kontroll
Készítette: Csonka Dóra, Deák Katalin, Dér Noémi, Donauer Zoltán, Donáth Anna

4

Válogatta: Simonovits Bori.

5

A diasorozatok vetítése az
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-ikonon kattintva indul. Ügyeljünk arra, hogy internetes keresőprogram ne legyen megnyitva!
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„Hamupipőke”
Cím: Egy cipőben járunk? Kutatási terv bemutatása: diszkriminációtesztelés a gyakorlatban
Készítette: Gazsó István, Gosztonyi Márton, Herman Dolóresz, Havas Kinga, Harmati Katalin
„Drogéria”
Cím: Jól nézel ki, vagy jól kinéznek?! – avagy – Bárki vagyok, fontos vagyok?
Készítette: Végh Anikó, Végh Melinda, Hederics Nikoletta

A telefonos tesztelés
„Polgármester”
Cím: Diszkrimináció a polgármesteri fogadóórára való bejelentkezésnél?
Készítette: Fejős László

Az önéletrajzos tesztelés
„Szépség mint tőke”
Cím: A szépség mint tőke
Készítette: Dombai Borbála, Harmath Eszter, Szeverényi Noémi
„Tesco”
Cím: A legKISEBBSÉG is számít!
Készítette: a Tesco-csapat: Mészáros Dóra, Nagy Orsolya
„Kisgyermekes”
Cím: A kisgyermekes nők munkaerő-piaci helyzete
Készítette: Ferenczi András, Fülöp István, Garda Anetta
„Duci”
Cím: Kövér titkárnő kerestetik? Munkaerő-piaci diszkriminációtesztelés
Készítette: Bertalan Zsófia, Remete Dániel, Inotai Lajos
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