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Projekt rövid bemutatása 

A projekt közvetlen célja olyan innovatív eszköz létrehozása, amely úgy erősíti a 

foglalkoztatást, hogy egyúttal kiemelten érvényesíti az esélyegyenlőség szempontját, továbbá 

hozzájárul a nők és a férfiak által keresett bérek közötti különbség csökkenéséhez. A projekt 

alapjául szolgáló e-Bérbarométer a holland Loonwijzer adaptált és továbbfejlesztett változata. 

A holland és a belga fejlesztési partnerséggel történő együttműködés lehetővé tette a 

nemzetközi összehasonlítást és a projektek szinergiáját. A létrehozott adatbázis alapján a 

munkát keresők, a munkavállalók, a munkaadók és a döntéshozók számára elemzések, 

jelentések és cikkek készültek.  

 

A projekt célját szolgálja a hagyományos nemi szerepek oldására kialakított újszerű módszer 

és szolgáltatás kialakítása és működtetése, így az internetes portálon (www.berbarometer,hu, 

www.berbarometer.com) keresztül kifejlesztett interaktív adatbázis, amely lehetőséget ad 

a bérek, munkakörülmények stb. összehasonlítására. A kifejlesztett bérlekérdező (salary 

checker)  az egyéni munkavállaló számára adott felhasználási terület. A projekt egyik 

eredményeként elkészült a saját adatokon alapuló bérlekérdező  

(http://www.berbarometer.hu/main/berellenorzo). A létrehozott adatbázis és az adatbázis 

alapján készített elemzések alkalmasak arra, hogy a munkaerő-piaci politika kialakításához a 

kormányzati, munkavállalói- és munkaadói érdekvédelmi szervezetek számára háttérként 

szolgáljanak. 

 

Számszerűsíthető eredmények röviden 

 

A projekt számszerűsíthető eredményei a fenti hozzáadott érték realizálására: 

 

 

Holland Wageindicator/Loonwijzer-től koncepció átvétele és hazai adaptálása megvalósult – 

azaz a bevezetett és tesztelt innovatív rendszer létrejött. Ezen belül:  

 Elkészült a holland mintára kialakított, folyamatosan frissített portál, saját 

tartalomfejlesztéssel.   

 Létrejött a saját kialakítású – 12000-es mintán alapuló – adatbázis, amely a nők és a 

férfiak munkaerő-piaci sajátosságait, jövedelmét, munkakörülményeit – 

http://www.berbarometer,hu/
http://www.berbarometer.com/
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Magyarországon, egyedülálló módon - többféle bontásban tartalmazza, s ami az 

elemzések alapjául szolgál.  

 Elkészült az on-line bérellenőrző saját adatbázis adatai alapján. 

 Elemzések, kutatások, disszeminációs jelentések (11 jelentés, kutatás)  

 Kiadványok a saját tartalom alapján (7 FP szintű kiadvány – 500-500 

példányszámban, ezek közül 1 kiadvány, amelynek csak a fordítási munkálatait 

végezte a H005 FP, a kiadási/nyomdai munkálatait az ETUI-REHS, Brüsszel), 2 

Tematikus Hálózat szintű kiadványban való aktív részvétel; 5 disszeminációs 

leporello, 1000-1000 példányszámban) 

 Disszeminációs cikkek és fordítások (több mint 100)  

 BérBarométer Hírlevél (BérBarométer-equalhungary.hu) (több mint 40), „Újdonságok 

a BérBarométer.hu-n”  közvetlen e-mail hírlevél (csaknem 30), címlista alapján 

szétküldve (több mint 100 fő).   

 BérBarométer megjelenés a világhálón: Google kereső: 9680 rekord; Yahoo 14500 

rekord; www.cuil.com (új kereső) 2476 rekord; OK.hu kereső 706 rekord (2008. 

június) 

 A Bérbarométer beintegrálódott egy immár 75 országot (2012) magába foglaló 

nemzetközi hálózatba, lehetővé téve – szintén egyedülálló jellegű, az ILO és az ETUC 

által is elismert - nemzetközi összehasonlítást és benchmarking-ot. 

 Az H005 FP rendelkezésére áll a Wageindicator országok adatbázisa, lehetővé téve a 

nemzetközi összehasonlító elemzéseket. 

 A projekt végrehajtásába nemcsak közvetve, hanem közvetlenül is bevonásra került a 

célcsoport: 40 fő megyei lekérdező felkészítése megtörtént, felkészítő konferenciák a 

célcsoport részére. 

 A projekt során sor került 5 hazai (országos) konferenciára 

tapasztalatátadá(si/szakmai, záró- és túlvállalás keretében megvalósított), amelyeken a 

projekt összesen több mint 700 főt mozgósított.   

 19 megyei workshop 

 Megkötésre és megvalósításra került a TCA (nemzetközi együttműködési 

megállapodás) a benne foglalt célokkal (konferenciák, szemináriumok és két közös 

kutatási jelentés elkészítése és megjelentetése két nyelven). 

 A nemzetközi titkári feladat ellátása az egész TCA-t illetően megvalósult.  

 Nemzetközi munkáról szóló két időközi és egy záró-elemzés elkészült.   
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 Hálózati szintű tematikus munka során két kiadványban és egy konferencián történt 

aktív részvétel megvalósult. 

 Projekt menedzsment és adminisztráció, pénzügyi menedzsment 2005 július 1-től 

2008. június 30-ig folyamatos 

 Önértékelés, belső monitoring – 2 alkalommal megtörtént. 

 

 

További számszerűsíthető indikátorok: érintett célszemélyek (közvetlen és közvetett) 

 

 Közvetlen, fő (nő/férfi 

körülbelüli 

megoszlás,%) 

Közvetett, fő (nő/férfi 

körülbelüli 

megoszlás,%) 

Adatbázisban felmértek  12086 (50/50%) 

BérBarométer on-line kérdőív 

kitöltését elkezdők (2007.január-

2007.december) 

 8590 (50%50%) (ebből 

be is fejezte 2387 fő) 

Megyei lekérdezők 40 (50/50%)  

Kiadványok 3500 (50/50%)  

BérBarométer Hírlevelek és 

Újdonságok a BérBarométeren, 

közvetlen e-mail-ek 

100 (50/50)   

Hazai konferenciák 700 (50/50%)  

19 megyei szemináriumok 500 (50/50%)   

Projektmegvalósítás/projektszemélyzet 

a projekt teljes folyamata során 

15 (67/33%)  

BérBarométer honlapot látogatók 

(2006. március eleje - 2008. június 

vége)   

 56804 (50/50%) 

Összes 4855 fő 69804 fő 

 

Pénzügyi teljesítés  
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Az 1. számú túlvállalással a H005 rendelkezésére álló tervezett forrás összesen 165 385 594 

Ft. 2008. 07.17-ig  az összesen kifizetett összeg: 149 042 128 Ft volt, azaz az utolsó (Pej12 

beadását megelőzően) a pénzügyi teljesítés 90%-os.  

 

A Fejlesztési Partnerség tematikus hálózati együttműködésben résztvevő projektszintű 

tevékenységekhez 1 902 403 Ft került tervezésre, amelyből kifizetésre került 1263759 Ft,  

azaz a pénzügyi teljesítés 66%-os volt.  
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Fordulópontok, szerződésmódosítások, jelentések, felmérések 

 A végrehajtási szakasz megvalósításának kezdete és vége 2005. július 1 - 2008. 

április 30  

 A tapasztalatátadási szakasz projekt megvalósításának kezdete és vége 2006. április 3-

2008. április 30  

 A tematikus hálózati együttműködés megvalósításának kezdete és vége - 

2008. április 30  

 

Beadott és elfogadott szerződésmódosítások 

 2006. szeptember 

 2007. július 

 2008. eleje - 1. számú túlvállalás 

 2008 nyarán várhatóan sor kerül a 2. számú túlvállalásra is. 

 

Elszámolási (projekt előrehaladási) jelentések  

2005.07.01-006.01.31 (Pej1) 

2006.02.01-2006.02.28 (Pej2) 

2006.03.01-2006.05.31 (Pej3) 

2006.06.01-2006.08.31 (Pej4)  

2006.09.01–2006.11.30 (Pej5) 

2006.12.01-2007.02.28 (Pej6) 

2007.03.01-2007.05.31 (Pej7) 

2007.06.01-2007.08.31 (Pej8) 

2007.09.01-2007.11.30 (Pej9) 

2007.12.01-2008.02.28 (Pej10) 

2008.03.01-2008.05.31 (Pej 11) 

2008. 06.01-2008.07.30 (Pej 12) 

 

Felmérések 

 1. önértékelés vonatkozási időszaka: 2005. június 1-2006. október 30. 

 2. önértékelés vonatkozási időszaka: 2006. október 30 -2008. január 30. 

 I. TCA időközi felmérés, 2006. augusztus 
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 II. TCA időközi felmérés, 2007. augusztus 

 TCA záró felmérés, 2008. április  
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A projekttel kapcsolatos internetes elérhetőségek 

www.berbarometer.hu  

www.berbarometer.com 

www.berbarometer.org.hu 

www.berbarometer.hu/main/berellenorzo – a saját adatbázis adatainak felhasználásával 

alapján elkészített bérellenőrző (salary checker) 

www.berbarometer.hu/main/berellenorzo/berellenorzo – az ÁFSZ adatai alapján elkészített 

első bérellenőrző 

www.berbarometer.hu/main/hosszukerdoiv – on-line kitölthető kérdőív, mint az adatbázis  

www.berbarometer.hu/main/kutatasaink-kiadvanyok – a projekt során elkészült tanulmányok, 

kiadványok teljes szövege 

www.globalwageindicator.com vagy www.wageindicator.org – a WageIndicator nemzetközi 

hálózat központi portálja 

www.google.com/analytics/reporting/ - BérBarométer honlap látogatottsága 

http://dataportal.epicurus.wageindicator.org/storage/archive/hu/data/folder_contents - 

adatbázis 

http://dataportal.epicurus.wageindicator.org/downloads – papíralapú, on-line adatbázis, 

kérdőív, syntax, chooserek elérhetősége 

http://qms.wageindicator.org/Datasets/questionnaire_stats 

 

 

 

 

 

 

http://dataportal.epicurus.wageindicator.org/storage/archive/hu/data/folder_contents
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A projekt hazai tevékenységei során elért szakmai előrehaladás  

 

Hazai tevékenység 

 

2005.07.01-2006.01.31 (Pej1) 

2006.02.01-2006.02.28 (Pej2)  

2006.03.01- 2006.05.31 (Pej3) 

Az on-line megvalósítás több hónapot késett a projekt elindítását, 2005.07.01-et követően.  A 

kb. 2 hónapos elmaradás oka a késedelmes szerződéskötés és az előleg átutalás késése. Az on-

line megvalósítás – honlap design, kérdőív, adatbázis alapjainak elkészítése folyamatosan 

zajlott 2006 januárjában-februárjában, s 2006 tavaszára (pej 3) készült el.  

 

2006 márciusában a www.berbarometer portál beüzemelése megvalósult, s lehetővé vált a 

honlap látogatása, s megkezdődött a folyamatos tartalomfejlesztés. A tartalomfejlesztés és a 

webmenedzsment a 8. hónaptól a 20. hónapig folyamatosan zajlott. (Megjegyezzük, hogy a 

fenntartási kötelezettség jegyében ez a tevékenység – webmenedzsment és tartalomfejlesztés - 

a 20. hónapot követően is zajlik.) 

 

A pej1-pej3 alatt megvalósult az adatbázis alapját képező, holland/nemzetközi hálózat 

mintáját követő, ugyanakkor a hazai sajátosságokat is magába foglaló (TEÁOR/FEOR – 

ISCO/NACE) kérdőív adaptálása; elkészült a hosszú kérdőív angol változata elkészült; s a pej 

3-ban a rövid, papírformájú kérdőív angol változata. 

 

A pej3 alatt megvalósult a BérBarométer egyik innovatív eleme a holland mintához képest: 

megtörtént 2500 fő papír alapú kérdőívvel történő lekérdezése, s ezzel létrejött a későbbi 

tízezres adatbázis alapja.  

 

A tervezett E-hírlevél beindítása és elemzések az egész projekt csúszása (az egyes fázisok 

egymásra építettsége) következtében az első 3 pej-ben csúsztak. Leszögezhetjük, hogy az első 

3 pej időszaka alatt a Gantt táblázatban tervezett tevékenységek – döntően a külső 

akadályoztatottság következtében - csak részlegesen valósultak meg, áttolódtak a következő 

pej időszakokra.  

 

2006.06.01-2006.08.31 (Pej4)  
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2006.09.01–2006.11.30 (Pej5) 

2006.12.01-2007.02.28 (Pej6) 

Bár a pej4-ban már javában zajlott a holland szerveren lévő kétféle (rövidebb és hosszabb) 

kérdőív elektronikus úton történő kitöltése, a kitöltések számának növelésére tervezett PR 

munka csak a pej4 alatt, s nem azt megelőzően kezdődött, s a pej5-6 alatt bontakozott igazán 

ki.  A pej5 alatt a kutatás elősegítése és támogatása végett a kutatást és tartalomfejlesztést 

elősegítő kutatási asszisztencia megkezdte működését. A Pej5-ben megkezdődött a kutatói-

elemző tevékenység, amely a pej6-ban folytatódott, a tartalomfejlesztéssel, adatbázisépítéssel 

és az anyagok fokozott disszeminációjával együtt. Az I. (tapasztalatátadási) szakmai 

konferencia megtartása 2007 elejére húzódott át. 

 

2007.03.01-2007.05.31(Pej 7) 

2007.06.01-2007.08.31 (Pej8) 

2007.09.01-2007.11.30 (Pej9) 

A pej7-ben, 2007. február 28 –án sor került az I. Egyenlő munkáért egyenlő bért! 

Tapasztalatátadási konferenciára. Szakmai (tájékoztatási) konferenciára. A pej7-ben 

folytatódott az adatbázis folyamatos feltöltése, off-line megyei lekérdezők segítségével és az 

on-line kérdőív segítségével. Folytatódott a marketing munka, a kérdőív frekventált 

portálokon történő megjelenítése (celratoro.hu; állásmonitor.hu; talloz.hu; halmaz.hu). A PR 

munka eredményeként a www.berbarometer.hu látogatók száma a pej7 végére elérte a 20319 

főt.  Egyenlő munkáért egyenlő bért! II. szakmai konferencia megszervezésére 2007. május 

30.-án került sor. A Pej 7-ben sor került a kutatások második fázisára (A munkaerőpiac nemi 

egyenlőtlenségei. Milyen feszültségek terhelik a munkaerőpiacot különös tekintettel a női 

foglalkoztatásra. Bér és juttatások, munkakörülmények, munkaszervezet, munkaidő, a munka 

szerződéses viszonyai témában).  Folytatódott a most már 5000 fős adatbázis adatainak 

folyamatos feldolgozása. A honlap folyamatos tartalomfejlesztése mellett sor került a design 

korszerűsítésére a nemzetközi partnerség útmutató alapján. Folyamatosan zajlott a 

BérBarométer-equalhungary.hu hírlevelek címlista szerinti szétküldése. 2007. augusztusára 

kész volt  a 10 000-es mintát tartalmazó adatbázis. 

 

2007.12.01-2008.02.28 (Pej10) 

2008.03.01-2008.05.31 (Pej 11) 

2008.06.01-2008.07.30 (Pej 12) 
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2007. december 4 –én sor került az „Egyenlő munkáért egyenlő bért!” Szakmai (tájékoztatási) 

konferenciára. A pej10-11 időszakában megszervezésre került valamennyi megyeszékhelyen 

a kutatási eredmények bemutatását célzó konferenciák, valamint az FP két további 

konferenciára készült elő és előkészületeit hajtott végre, illetve megkezdte a túlvállalási 

szakaszban vállalt konferencia előkészületeit is. 2008. április 28-án az FP megtartotta záró-

konferenciáját, Budapesten, majd a pej12 – 1. számú túlvállalás keretében az Országházban  

2008. június 13-án sor került a „A nők munkaerő-piaci pozíciója-egyenlő munkáért,  egyenlő 

bért” konferenciára 500 fő részvételével. 

A beszámolási időszakban folyamatosan zajlott a honlap tartalomfejlesztése, a 

www.berbarometer.hu látogatók száma a pej11 végéig összesen 50 ezer látogató, több mint 

100 ezer oldal letöltése. A pej 11-re a honlap a google keresőben előbbre jutott, illetve a 

találatok aránya nőtt a keresőszók alkalmazása segítségével. A Pej 11 alatt folytatódtak az 

adatbázis adatai alapján zajló kutatások, teljes egészében elkészültek a megyei és ágazati 

elemzések, megkezdődött a könyvvé történő szerkesztés. Folyamatosan zajlott a kutatási 

asszisztencia és a webmenedzsment. Ismét (immár másodszor a projekt során) sor került a 

honlap design és a honlapon található on-line kitöltendő kérdőív korszerűsítésére, 

leprogramozására holland szupporttal. 

2007. december 31-ig létrejött a 12086 fős minta, amelyből papíralapú lekérdezés eredménye 

a 10000 fős minta,  on-line kitöltött és feldolgozott kérdőív eredménye a 2086 fős minta. 

2007. december 31-ig a  kérdőív kitöltését on-line elkezdte 8274 fő, befejezte 2311 fő, azaz 

28 %.    

Nemzetközi tevékenység (összefoglaló) 

 

A nemzetközi munka a projekt egésze során folyamatosan zajlott, az indulástól 2008. április 

30-ig. A TCA titkársági funkciókat is mindvégig a magyar fél látta el. 

Az FP képviselete – még a végrehajtási szakasz kezdetét megelőzően, az előkészítő 

szakaszban, részt vett a 2005. júniusi amszterdami szakmai workshop-on. A TCA keretében a 

kick-off konferenciára azonban jelentős késéssel, 2005. december 2-án került sor, 

Budapesten. a magyar, belga és holland partnerek részvételével. 2006. június 19-25 

Amszterdamban került sor a közös szakmai konferenciára, illetve a holland Loonwijzer 

által szervezett nemzetközi web konferencián is részt vett az FP. Az Amszterdamban 

megtartott TC értekezleten döntés született arról, hogy 2006. október 3-4-én Brüsszelben 

TCA találkozó kerül megtartásra (TCA„Közös műhelytalálkozó a három ország részvételével 
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szakemberek számára (tapasztalatcsere).” 2006. október 3-4-én pedig a közös 

műhelytalálkozóra, Brüsszelben. Ez utóbbin sor került a közös kutatási jelentések 

megtervezésére.  Az FP részt vett 2007. április 18-20-án Amszterdamban a WIBAR szakmai 

konferencián (WIBAR = WageIndicator support for trade union Bargaining, WageIndicator, 

azaz a holland és belga BérBarométer által nyújtott támogatás a szakszervezeti kollektív 

alkuhoz), és munkatalálkozót tartott a belga és holland TCA partnerrel. 2007. december 2-3, 

megvalósult a következő közös műhelytalálkozó a nemzetközi partnerekkel, Brüsszelben. 

2008. április 15-16-án a magyar FP képviseltette magát a nemzetközi hálózat 

csúcskonferenciáján, a Global WageIndicator konferencián, Amszterdamban. 2008. április 

28-án sor került a második nemzetközi együttműködési disszeminációs műhely 

megrendezésére egy időben és EQUAL H005 záró-konferenciájával „Használjuk az 

eredményeket!” címmel. A holland FP-vel mindvégig folyamatos volt a kapcsolattartás, és 

folyamatosan érkeztek az indikációk. Miután mind a holland, mind a belga nemzetközi 

partner előrébb tartott saját projektje megvalósításában (ők már az EQUAL előtt 

kifejlesztették az innovatív eszközüket), a magyar partner abban a szerencsés helyzetben volt, 

hogy használhatta a másik két partner már megszerzett tapasztalatait. Különösen hasznosnak 

bizonyult ez pl. a PR, disszemináció megvalósítása témakörében. Ugyanakkor a magyar fél is 

vitt innovatív elemet a projektbe, amit a külföldi felek át is vettek és alkalmazni kezdték azon 

– a hálózatban részt vevő – országok esetében, ahol az internet penetráció még nem olyan 

magas, mint az ötletgazda országban, Hollandiában. Ez a papíralapú és szemtől szembe 

lekérdezésre kerülő kérdőívek bevezetése volt, amely fontosnak, sőt elengedhetetlennek 

bizonyult az eredményesség és a reprezentativitás biztosítása érdekében. A magyar 

partnerség rendszeresen kapta a holland partner által előállított bér-hírlevelet saját 

felhasználására. A TCA3 alapján tervezett közös kutatásjelentések megvalósítása késett az 

egész projekt időbeli eltolódása miatt. Végül is, a TCA keretében elkészítendő I. és II. közös 

kutatási jelentés megvalósítására (előkészítése, szervezése, készítése, nyomdai munkálatok) a 

pej9-11 alatt került.  

 

Nemzetközi munka: megvalósulása a TCA alapján  

Tervezett és megvalósult közös műhelytalálkozók 

C tábla szerint a partnerek 3 közös műhelytalálkozót terveztek.  
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1. és 2. közös műhelytalálkozó  

2005. december 3, Budapest, TC indító közös műhelytalálkozó, TCA Activity 1 és TCA 

Activity 2  

 C táblában tervezett: 2005. II. fele (TCA Activity 1: a partnerek szakemberei 

részvételével a bér-barométer eszköztár és a bér-adatbázis fejlesztése és adaptálása 

céljából) és  

 C táblában tervezett 2005. december (TCA Activity 2: a munkavállalói szervezetek 

aktív részvételének módjai és eszközei, tapasztalatcsere, jó példák átadása a 

Wageindicator-Loonwijzer -Bérbarométer projekt sikeres megvalósítása érdekében, 

különös tekintettel az olyan fejlesztési partnerségi tagok tapasztalataira és jó példáira, 

mint a belga ACV és a holland FNV.)  

Megvalósulásban bekövetkezett változásokat a következők indokolták:  

- A közös műhelytalálkozóra nem Brüsszelben, hanem Budapesten került sor, tekintettel 

arra, hogy egyedül a magyar partner kezdte a nulláról a bérbarométer eszköztár 

kifejlesztését, valamint 2005. december elején a H005-nek még nem állt rendelkezésre 

az előleg, amely az utaztatás költségeinek fedezéséhez kellett volna.       

- A közös műhelytalálkozón mindkét tervezett műhelytalálkozó célja teljesült, nem 

utolsósorban azért, mert a bérbarométer eszköztár és adaptálása kérdéséről már a 

2005. december 3-i hivatalos indító műhelytalálkozó előtt is folytattak – folyamatos 

on-line - konzultációt a külföldi partnerekkel. Részt vettek a 2005. júniusi 

amszterdami szakmai workshop-on is, amelyet a C tábla még nem tartalmazhatott.  

         

3. műhelytalálkozó 

2006. október 2-4,  Közös műhelytalálkozó, Brüsszel, TCA Activity 2 szerint és a C táblában 

szereplő 2006. december, Amszterdam  helyett. A műhelytalálkozón bemutatásra került a 

tervezetnek megfelelően a béregyenlőtlenségek és munkakörülmények felmérése a három 

partner országban a létrejött adatbázis alapján; valamint a szociális partnerek részére 

rendelkezésre álló eszközök és tapasztalataik bemutatása, különös tekintettel a belga, holland 

és magyar fejlesztési partnerségben résztvevő partnerszervezetek ezirányú tapasztalataira.   

A helyszín a külföldi partnerek kérésére változott Amszterdamról Brüsszelre lett.  

 

Tervezett és megvalósult disszeminációs workshop és konferencia 

C tábla szerint tervezett 2 disszeminációs workshop és konferencia kerül megrendezésre. 
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1. disszeminációs workshop és konferencia: 2007 december 3, Brüsszelben került 

megvalósításra a TCA 4  activity szerint a tervezett 2007. június helyett.  

Téma: az eredményeknek a felhasználókkal való megismertetése.  

A csúszást a közös I. TCA kutatási anyag késése indokolta, melynek eredményeit akarta a 

disszeminációs workshop és konferencia bemutatni.  

   

2. disszeminációs workshop és konferencia: 2008.április 28, Budapesten került 

megrendezésre a TCA4 szerint a tervezett 2007. december helyett  

Téma: a II. TCA kutatási jelentés eredményeinek a felhasználókkal való megismertetése.  

A csúszás az 1. disszeminációs workshop és konferencia csúszásának tudható be. 

 

Az FP részt vett egyéb, a C táblában még nem szereplő, a külföldi partner által szervezett és a 

béradatbázissal foglalkozó, a szakmai megvalósítás céljából alapvető fontosságú szakmai 

konferenciákon is: ezek a 2006. június 19-25 Amszterdam szakmai konferencia; 2007. április 

17-20. WIBAR Amszterdam szakmai konferencia; 2008. április15-16. WageIndicator 

Világkonferencia.   

 

Menedzsment összejövetelek 

Munkaértekezletek 

C tábla szerint tervezett: 7 

1. munkamegbeszélés: 2006. június 23 háromoldalú (belga, holland, magyar) 

munkamegbeszélés, Amszterdam, TCA 5. activity szerint 

2. munkamegbeszélés: 2007. április 18. háromoldalú (belga, holland, magyar) 

munkamegbeszélés, Amszterdam, TCA 5 activity szerint 

3. munkamegbeszélés: 2007. október 18. kétoldalú (belga, magyar) munkamegbeszélés, 

Brüsszel, TCA 5. Activity szerint 

4. és 5. munkamegbeszélés a műhelytalálkozók alkalmával: bár erről külön jegyzőkönyv 

nem készült, de valójában valamennyi egyéb TC eseményen egyúttal operatív 

munkamegbeszélés is zajlott az aktuális tennivalókról, így 2005 decemberében és a 2006. 

októberében megtartott műhelytalálkozók alkalmával is. Tekintetbe véve a még 

megvalósításra váró két disszeminációs konferenciát, a C táblában szereplő hét 

munkamegbeszélés a projekt végére megvalósul. Nem volt szükség több személyes 

munkaértekezletre, tekintettel arra, hogy az internetes érintkezés (skype, voipstunt) lehetővé 

tette a nagyon olcsó napi, élőbeszédben történő érintkezést is.  
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A projekt megvalósítását nehezítő problémák a végrehajtási és tapasztalatátadási 

szakaszban   

 

Hazai tevékenység 

A projekt megvalósítást leginkább megnehezítő tényező – amely 2005.07.01-2006.01.31 

(Pej1) szakaszban végig éreztette hatását, és valójában félévvel visszavetette a 

tevékenységeket, az egyrészt a Szerződés létrejöttének csúszása, másrészt az előleg késése 

miatt a likviditási zavar volt, különösen az FP két kisebb  szervezeténél. 

A megoldást a saját erőre támaszkodás jelentette volna, amely csak a két tőkeerős nagy 

szervezeteknél lett volna elvileg megvalósítható. Ugyanakkor a Szerződés létrejöttének 

nehézkessége számos adminisztrációs teherrel is járt, a meglévő szerény kapacitásokat az 

adminisztrációs kötelezettségek lekötötték (végrehajtási szakasz költségvetésének többszörös 

újraírása, szerződés mellékleteinek többszörös újraírása, pejek). 

Az előző időszak csúszása következtében késéssel indult az adatbázis létrehozása, webes 

megoldások megvalósítása; értelemszerűen csúsztak az elemzések, tartalomfejlesztés, stb. 

A likviditási zavar nem szűnt meg teljesen a Szerződés létrejöttét és az első előleg (2005. 

december végén) történő kiutalását sem. Az egyik partnernél likviditási zavar keletkezett a 

Pej1 elszámolásának féléves hossza következtében. Ez ismét csúszást eredményezett bizonyos 

tevékenységekben. Bár a pej3-ban már megkezdődhetett a holland szerveren lévő kétféle 

(rövidebb és hosszabb) kérdőív elektronikus úton történő kitöltése, a PR munka csak a pej4 

alatt valósul meg. Bár a 2500 fő papír alapú kérdőívvel történő lekérdezése a pej3 alatt 

megvalósult, az ez alapján induló elemzések átcsúsztak a pej4-re. A döcögős indulásból eredő 

késéseket a pej4/pej5-re sikerült behozni. 

 

Nemzetközi tevékenység 

A Szerződés létrejöttének késése miatt a magyarországi partnerség esetében az 

indítókonferenciára a tervezettnél több hónapos késéssel került sor. Miután a TCA esemény 

egymásra épültek – így valamennyi késett. 

Az általános késés miatt 

- TCA1 activity a 4. hónap helyett a 6. hónapban valósult meg. Likviditási probléma,  

forráshiány miatt az esemény Budapesten valósult meg. 

- A TCA2 activity a 6. hónapban történt megvalósítása ezzel eltolódott.  
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- A TCA3 közös kutatásjelentés az 5. hónaptól késik az egész projekt időbeli eltolódása miatt, 

és végül a pej9/11 alatt valósult meg.  

 

Összegzés  

Összességében a 2005. július és 2005. decemberéig a tervezett tevékenységek csak 

korlátozott mértékben valósultak meg. Ez az időszak tekinthető a projekt legkritikusabb 

időszakának.  Ennek oka az EQUAL hatósággal kötött szerződés létrejöttének csúszása és az 

EQUAL előleg késése volt.  2005. december végéig likviditási zavar volt tapasztalható 

valamennyi partnernél.   

A következő késéseket kellett 2005. decemberétől illetve 2006. elejétől behozni:  

 On-line megvalósítás – elmaradás oka: késedelmes szerződés és előleg.  

 Kérdőív és WageIndicator adaptálás;  

 Szakmai és módszertani elemzések kidolgozása;  

 Folyamatos weblap feltöltés, értelemszerűen, az előzőek késése miatt csak a 8. 

hónaptól indult 2006. márciusában elindult;  

 Bár a Pej3-ban már megkezdődhetett a holland szerveren lévő kétféle (rövidebb és 

hosszabb) kérdőív elektronikus úton történő kitöltése, a PR munka csak a pej5 alatt 

kezdett megvalósulni.   

 Bár a 2500 fő papír alapú kérdőívvel történő lekérdezése a Pej3 alatt megvalósult, az 

ez alapján induló elemzések átcsúsztak a Pej4-re.  

2006. végére elkészültek a következő mérföldkövek, illetve megkezdődtek és folyamatosan 

zajlanak a következő tevékenységek: 

 On-line kérdőív kidolgozása 

 Papír alapú kérdőív 

 Holland Wageindicator/Loonwijzer-től koncepció átvétele és hazai adaptálása 2005 

vége helyett 2006 tavaszára  

 Adatbázis EU szerveren történő elhelyezése késve, de megtörtént, folyamatos  

 Papíralapú kérdőívek lekérdezése, piaci lekérdezés 1. megtörtént 2006. május 

 Papíralapú kérdőívek lekérdezése 2. megyei megvalósítók, 1. rész, megtörtént 2006. 

októbere 

 Szakmai és módszertani elemek kidolgozása folyamatos 

 Kutatás hazai és külföldi adatbázisok alapján megkezdődött 
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 Komplex kutatási jelentések, 2 elkészült (2006 tavasza és 2006 októbere)  

 Stratégiakészítés az eredeti munkaterv szerint a 10. hónaptól – értelemszerűen késett 

 Célcsoport felkészítése (megyeiek) 6. hónaptól nyitó konferenciával megkezdődött 

 Weblap feltöltés, tartalomfejlesztés, késve de megkezdődött és folyamatosan zajlik 

 Cikkek, fordítások a weblap tartalomfejlesztése céljából késve, de megkezdődött és 

folyamatosan zajlik  

 PR tevékenység a minta minél szélesebb kialakításához késve megkezdődött 

 Bérbarométer hírlevelek 10. hónaptól folyamatosan készültek 

 

Az első önértékelést követő időszakban – 2007-ben – már nem voltak zökkenők az 

előrehaladásban. A késéseket sikerült behozni. 

2007. végére elkészültek a következő mérföldkövek 

 Kutatások hazai és külföldi adatbázisok alapján  

 Komplex kutatási jelentések, 3 elkészült. 

 Weblap feltöltés, tartalomfejlesztés folyamatosan zajlott 

 PR tevékenység a minta minél szélesebb kialakításához megvalósult 

 Bérbarométer hírlevelek, célzott e-mailek “Új tartalom a BérBarométeren” címmel 

rendszeresek   

 48 kérdéses papíralapú és on-line kérdőív segítségével létrejött a több mint tízezres 

mintájú 150 változót tartalmazó (SPSS formátumú) adatbázis.  A kérdőív – a kötelező 

fenntartás jegyében - jelenleg is a honlapon elérhető, kitöltése folyamatos.   

 Folyamatosan működik az on-line forrásközpont is a www.berbarometer.hu illetve a 

www.berbarometer.com-on. Elérhetőek az adatbázis alapján elkészített elemzések, 

beleértve a statisztikai elemzéseket; az esélyegyenlőséget elősegítő egyéb elemzések, 

cikkek, saját fejlesztésű tartalom. A honlapon szereplő kétféle Bérellenőrző 

segítségével az érdeklődők összehasonlíthatják azonos foglalkozásúak átlagbérével 

saját bérüket.   

 A BérBarométeren szereplő új tartalom rendszeresen közvetlen e-mail-en (hírlevélen) 

keresztül jutott el címlista alapján az érdeklődőkhöz, elsősorban az érdekvédelemmel 

foglalkozókhoz, civil szervezetekhez és sajtóhoz. 

 Az adatbázis eredményei, valamint a Bérbarométer használata szemináriumokon és 

országjáró körúton került ismertetésre.  
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Tájékoztatás és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése  

 

A projekt során az FP mindvégig figyelembe vette a tájékoztatással és nyilvánossággal 

kapcsolatos kötelezettségeket. A kiadványokon, dokumentumokon szerepelnek a szükséges 

lógók. A projektről, előrehaladásáról, eredményeiről tájékoztatott az országos média, többféle 

TV-műsor, írott sajtó.  A projekt ismertetése megtalálható az interneten.  
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Az EQUAL alapelvek érvényesülése 

Partnerség elve 

A szervezeti és működési szabályzatot az FP még az előkészítő szakaszban, a 2005. április 15. 

ülésén hagyta jóvá. Az SZMSZ részletesen tartalmazza az FP tagok együttműködésének 

szabályait és keretét. Az FP vezetője az MSZOSZ, a tagok az SZGTI, ÉSZT és a Nők a 

Holnapért Alapítvány voltak. A projekt megvalósíthatóságát segítette elő, hogy az FP vezető 

tagja a legtőkeerősebb és a legnagyobb szervezet volt.  

 

 A fejlesztési partnerség tagjainak jogai 

a) Valamennyi tag részt vesz a fejlesztési partnerség működtetésében.  

b) A fejlesztési partnerség tagjainak képviselői jogosultak arra, hogy egyenlő szavazati 

joggal vegyenek részt a fejlesztési partnerség döntéshozó testületében.  

c) A partnerek jogaikat az SZMSZ rendelkezéseivel összhangban gyakorolhatják. 

 

Részvétel elve 

A projekt sajátossága, hogy a projekt egyik központi elemét képező kérdőív lekérdezésében 

maga a célcsoport is részt vesz.  Ennek keretén belül 7500 kérdőívet szakszervezeti aktivisták 

– maguk a célcsoport egyben - kérdeztek le. Az 40 kérdezőbiztos/célcsoport felkészítése négy 

csoportban, 2006. februárban, márciusban és áprilisban megtörtént. A célcsoportnak 

szervezett találkozón meghallgatásra és beépítésre került a célcsoport véleménye a munkaerő-

piaci helyzetüket felmérő és általuk kérdezendő kérdőívvel kapcsolatban. A 40 fő megyei 

kérdezőbiztossal folyamatos kapcsolattartás valósult meg, esetenként helyi segítségnyújtásra 

és konzultációra is sor került, különös tekintettel a reprezentativitás, valamint a TEÁOR, 

FEOR megfelelő alkalmazása érdekében. A 40 fő aktív részt vevő a felkészítés során 

természetesen konfrontálódott a projekt mondanivalójának a lényegével, tudatosodott bennük 

az esélyegyenlőség problémaköre. A projekt célcsoportját azonban természetesen nem csupán 

ez a 40 fő képezi, hanem egyrészt mindazok, akik valamilyen módon használják a portált. A 

harmadik célcsoport – az esélyegyenlőség állapotát befolyásolni képes döntéshozók. 

A 40 fő megyei lekérdezők között Szabolcs, Heves,Békés, Bács, valamint Vas megyében női 

civil szervezetek is képviseltették magukat az MSZOSZ-en és az ÉSZT-en kívül. 
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A megyei kérdezőbiztosokon kívül az un. megyei végrehajtók képviselték 2007. 

decemberéig a projektet szerte az országban. Ők munkájuk során szoros kapcsolatban voltak a 

célcsoporttal, lehetővé téve az oda-és visszacsatolást. A megyei megvalósítók munkáját a 

kommunikációs munkatárs koordinálta. 2008 elején sor került a 19 megyei szemináriumra, 

amely egyúttal azt is jelentette, hogy a projekt céljaival és eredményeivel, a létrehozott 

eszközök hasznosításával a célcsoport közvetlenül megismerkedhetett az ország különböző 

pontjain. 

Innováció elve 

A H005-ös projekt innovatív elemei a következőkben foglalhatók össze: 

 

Módszer szempontjából innovatívnak tekinthető Magyarországon adatbázis létrehozásának 

kezdeményezése on-line lekérdezéssel. Tekintettel azonban az internet penetráció hazai 

sajátosságaira, a WagIndicator hálózat szempontjából innovatív volt az on-line lekérdezés 

magyarországi „alásegítése” papírformájú lekérdezésekkel, s ezeknek az on-line adatbázisba 

való feltöltése. Ezt a kombinált módszert vették át a hálózat olyan tagjai, mint India, Mexico, 

Brazília, illetve a hálózathoz 2008 második felében csatlakozó közép-amerikai országok.  

 

Tartalom szempontjából innovatívnak tekinthető a jövedelmek, munkakörülmények több 

szempontból történő felmérése, ezek nemzetközi összehasonlítása, a lekérdezés TEÁOR 

(NACE) és FEOR (ISCO) klasszifikáció szerinti harmonizációja és összehasonlítása, különös 

tekintettel a nők és a férfiak közötti jövedelmi és munkafeltételekben meglévő különbségekre. 

Az adatbázis alapján sor került olyan nemi bontásban megvalósított elemzésekre, amelyek 

Magyarországon még hiányoznak, így pl. a részmunkaidőben dolgozó nők és férfiak bér-és 

munkakörülményeinek vizsgálatára, illetve motivációira, összehasonlítva a nemzetközi 

adatbázisban szereplők adataival.  A puszta adatfeltárással párhuzamosan tehát sor került az 

adatok feldolgozására, stratégiakészítésre, amely alkalmas a közvetlen hasznosítására mind a 

döntéshozásban, érdekvédelemben, mind az egyének karrier döntéseiben és egyéni 

béralkujában. 

 

Nemzetközi együttműködés szempontjából a H005-ös projekt legfőbb innovatív jellege a 

Wage Indicator Foundation (Amsterdam) know how, koncepció és módszertan adaptálásában 

rejlik. A hazai adatok, adatgyűjtés, kérdőív harmonizálása a nemzetközivel lehetővé teszi az 
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adatoknak a holland székhelyű adatbázisba történő befutását, és így a nemzetközi 

összehasonlítást.  

 

Az innováció kezdeményezettjeiként mind a célcsoport teljes egésze, mind a szakpolitikusok, 

földrajzi szempontból az országos szint jelölhető meg.  A Magyarországon létrehozott 

adatbázis és portál beleilleszkedik a már számos országban hasonlóképpen létrehozottak 

sorába. Mind a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (ILO), mint az Európai Szakszervezeti 

Szövetség Kollektív Alku Munkabizottsága elismerte a létrehozott eszköz újdonságát. 

Magyarországon – a  SZMM keretében kialakuló munkacsoport munkája során alkalmazásra 

kerül a kialakított eszköz. Ezen túlmenően a munkavállalók érdekvédelmi szervezetei, 

egyének, stb. hasznosítják az innovációt.     

Nemzetközi együttműködés elve 

A holland FP (Fejlesztési Partnerség) a nemzetközi együttműködés keretében átadta az általa 

kifejlesztett internetes honlapok használatával kapcsolatos tapasztalatait (ez 

www.loonwijzer.nl, s az ebből származó további oldalak: mannenloonwijzer, 

vrouwenloonwijzer, jeugdloonwijzer, zorgloonwijzer, 40plusloonwijzer, eigenbaaswijzer és 

wageindicator.org (Stichting Loonwijzer); s mind a holland és mind a belga partner megosztja 

saját béradatbázisa alapján létrejött elemzéseinek eredményeit. Ezek ismertetésére sor került a 

2006. december 2-án Budapesten tartott indító konferencián, majd ezek megvitatása és a 

magyar eredményekkel való összehasonlítás a soron következő közös konferenciákon valósult 

meg. A belga FP-ben részt vevő szakszervezetek az adatbázisban összegyűlt adatok 

feldolgozásával kapcsolatban adtak módszertani útmutatót a magyar partnernek. 2006. június 

21-27-én a hazai FP részt vett az 1. Nemzetközi WageIndicator konferencián, ahol nemcsak a 

tartalommal, hanem a webes megoldást/a honlap népszerűsítésének, marketingjének 

technikáját illetően is számos tapasztalatot adtak át a holland partnerek. A holland 

partnereknek köszönhetően a magyar Bérbarométer egyre szélesedő nemzetközi 

együttműködés részét is képezi. A 2008. április Global WageIndicator konferencián a magyar 

FP a nemzetközi hálózat munkájával ismerkedett és abba integrálódott, biztosítva nem 

utolsósorban ily módon a módszer fenntarthatóságát és továbbfejlesztését. A nemzetközi 

partnerségben való részvétel alapvető szakmai, módszertani támogatást jelent a hazai EQUAL 

projekt végrehajtása szempontjából. A nemzetközi munkamegosztás keretén belül a magyar 

FP szerepe a nemzetközi együttműködésben: a) felmérések, szakmai értékelések készítése a 

nemzetközi együttműködésrő b) titkársági funkciók ellátása a TCA-n belül.  A magyar FP-nek 
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alapvető szerepe van a TCA-ban bevállalt két közös kutatási jelentés elkészítésének 

megszervezésében, szerkesztésében és kiadásában. 

Tematikus megközelítés 

A H005 FP a Nők és férfiak közötti társadalmi esélyegyenlőség hálózat tematikus hálózati 

munkatervében szereplő mindkét un. termék kidolgozásában részt vett, konkrétan a Nemre 

való tekintettel című kézikönyv, és a  Nők és férfiak esélyegyenlőségének elősegítése a 

felnőttképzésben című kézikönyv kialakításában. Az elszámolási időszakban számos 

találkozón vitatták meg, hogy konkrétan mi is szerepeljen a kézikönyvekben, hozzájárultak az 

anyaggyűjtéshez, az anyagok elkészítéséhez, megírásához, és a Nemre való tekintettel című 

kézikönyv esetében a gender érzékenységet kutató, lekérdezésre kerülő kérdőív 

kialakításához, a felnőttképzési kézikönyv esetében pedig az anyaggyűjtésen túlmenően a 

könyv megszerkesztéséhez. A H005 FP aktívan részt vett a kiadványok és a téma ismertetését 

és disszeminációját szolgáló 2008. április 22-én Budapesten a hálózat által megrendezésre 

került konferencián.    

Tapasztalatok és eredmények elterjesztése, beépítése 

Szociális és Családügyi Minisztérium "Egyenlő munkáért egyenlő bért! Munkacsoportja 

rendszeres tájékoztatást kapott a H/005-ös projektről és az adatbázis alapján létrehozott 

eredményekről.   A projekt eredményeit címlista szerint rendszeres hírlevélben, közvetlen e-

mail-ben kapták meg a címlistán szereplő munkavállalói és munkaadói érdekképviseletek 

résztvevői, az illetékes sajtó, és más érdekeltek. A projekt során elért eredmények rendszeres 

ismertetése történt meg a megrendezett konferenciákon és szemináriumokon. Az 

eredményeket részletesen ismertető, azokat tartalmazó www.berbarometer.hu, illetve 

www.berbarometer.com látogatottságában statisztikai csúcsok is születtek. 
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Megfelelő irányítás 

Menedzsment és megvalósítás  

 

A projektvezetés a projekt során végig folyamatosan működött. 

 

A szűken vett projektvezetést mindvégig a projektvezető, a pénzügyi vezető és a nemzetközi 

titkár képezte.  Míg a projektvezetés személyeiben nem történt csere, a megvalósítók közül a 

kommunikációs munkatárs 2007 végén befejezte projektbeli működését. A projekt 

fennmaradó időszakára nem került alkalmazásra új kommunikációs munkatárs, feladatkörét 

az MSZOSZ-ben 2007 őszétől működő projektasszisztens vette át. A folyamatos 

tartalomfejlesztésben – 2006. szeptemberétől 2008. áprilisáig - az SZGTI kutatási asszisztense 

vett részt. 2006. szeptemberétől a honlap folyamatos fejlesztése szükségessé tette a webmester 

alkalmazását is.     

 

A projektvezető összefogta a projekt valamennyi tevékenységét, folyamatosan konzultált a 

partnerekkel, tartotta a kapcsolatot az EQUAL programirodával, szervezte és részt vett a 

projekttel kapcsolatos belső tevékenységeket és részt vett a belső és külső rendezvényeken, 

szervezte a projekt tartalmi megvalósítását, elkészítette a Projekt Előrehaladási Jelentések 

(Pej) írásos részét. A projektvezető elkészítette a szerződésmódosításokhoz szükséges 

dokumentumokat, elkészítette a Tematikus Hálózatban történő munkához, illetve a 

Túlvállalás keretében beadásra került szerződésmódosításhoz szükséges dokumentumokat. 

 

A pénzügyi vezető fő feladata a Projekt Előrehaladási Jelentések beadásának előkészítése, a 

számlák figyelemmel kísérése, a partnerek segítése a Pej-hez szükséges beadandó 

dokumentumok elkészítésében és a Projekt Előrehaladási Jelentések beadása, illetve a Projekt 

Előrehaladási Jelentések korrekciójának elkészítése és beadása volt. 11 Projekt Előrehaladási 

Jelentés és az előző Projekt Előrehaladási Jelentések korrekciója került beadásra, a 12. Projekt 

Előrehaladási jelentésre 2008. augusztusában kerül sor. Valamennyi Projekt Előrehaladási 

Jelentés beadására időben – elvétve kisebb (néhány nap) csúszással - sor került.. A 

korrekcióra vonatkozó beérkezett felszólításokra a korrekciók elvégzésére is – esetenként 

kisebb csúszásokkal - határidőre sor került.   
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A nemzetközi titkár kézben tartotta a TCA megvalósításának előmozdítását, szervezte a 

TCA keretében megvalósult eseményeket (lásd Projekt dosszié, jegyzőkönyvek, programok, 

stb.), tartotta a kapcsolatot a nemzetközi partnerekkel, elvégezte a TCA keretében 

megvalósítandó titkári feladatot (a külföldi partnerek döntése alapján a magyar partner látja el 

a TCA-n belüli a titkársági feladatokat). A beszámolási időszakban a menedzsment egymással 

folyamatosan kapcsolatot tartott, a személyes, telefonon történő és e-mail-en zajló 

megbeszélések és konzultációk napi szinten valósultak meg.  

 

Fejlesztési Partnerek szakmai tevékenységének összehangolása a munkaértekezletek, 

elektronikus úton és a szakmai konferenciákon zajlott.  A működési szabályzatnak 

megfelelően megtörtént a partnerek bevonása a projektirányításba és a döntésekbe. A 

partnerség törekedett a havi rendszeres FP munka értekezletek megszervezésére, bár ez a 

projekt utolsó hónapjaiban már nem valósult meg. Ennek egyik oka az volt, hogy az utolsó 

hónapokban felsűrűsödő konferenciák, szemináriumok amúgyis lehetőséget és terepet 

nyújtottak a közvetlen konzultációra, amennyiben ez szükséges volt.  (Lásd Jegyzőkönyvek a 

munkaértekezletekről, aláírási ívek lefűzve külön dossziéban).  

 

A projekt ideje alatt két monitoring valósult meg. A két belső monitoring-ot külső szakértő 

által készített értékeléssel kezdtük. A külső szakértő által készített első értékelés vonatkozási 

időszaka: 2005. június 1-2006. október 30. volt. Később - 2007. februárjában - sor került az 

un. önértékelési sablon kitöltésére, majd sor került a külső szakértő által végzett értékelés és a 

partnerek által kitöltött önértékelési sablonok szintetizálása, az elkészült önértékelési jelentés 

partnerségi találkozón történő megbeszélésére és jóváhagyására. A beszámolási időszakban 

2007. március 8-án végzett  OFA monitoring és a KEHI által 2007. április 12-17-én végzett 

részletekbe menő ellenőrzés viszont jó alkalomnak bizonyult ahhoz, hogy valamennyi partner 

számot vessen a projekt végrehajtásának állásával. A második külső értékelés és belső 

monitoring vonatkozási időszaka 2006. október 30 -2008. január 30. 

Az OFA és a Monitoring Bizottság által került ellenőrzésre a projekt, a nemek közötti arányok  

érdekében tett intézkedések tekintetében a  tervezéstől-a megvalósításig. 

A fejlesztési partnerség fenntartása és működtetése a Fejlesztési Partnerség Vezetőjének 

kötelezettsége. Az SZMSZ-ben rögzítettek szerint a Fejlesztési Partnerség Tagjai által aláírt 

meghatalmazás szerint az ott meghatározott körben és mértékben képviseli a tagokat a 

támogatóval és más harmadik személyekkel szemben. Az FP vezetője az SZMSZ-ben rögzített 
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feladatokat – két kivétellel - teljesítette. 

 

  

A FP Vezetője által az SZMSZ-ben rögzített feladatok megvalósulása (x=megvalósult, 

-=nem valósult meg) 

  

a.) szakmai jellegű feladatok:  

 a pályázatban vállaltaknak 

megfelelően irányítja és koordinálja a 

Fejlesztési Partnerség szakmai 

tevékenységét, 

x 

 biztosítja a projekt szakmai 

tartalmának minőségét, 

x 

 az EQUAL program Előkészítő 

szakaszában a támogatónak benyújtja 

a Fejlesztési Partnerség 

megállapodását, a Nemzetközi 

együttműködési megállapodást és a 

projekt részletesen kidolgozott 

munkaprogramját, logikai 

keretmátrixát és költségvetését, 

tapasztalatátadási tervét és 

költségtervét, valamint Szervezeti és 

Működési Szabályzatát, 

x 

 biztosítja a Fejlesztési Partnerség 

tematikus hálózati munkában való 

részvételét,  

x 

 összegyűjti a monitoring 

részjelentéseket a partnerség 

tagjaitól, összeállítja és benyújtja az 

előrehaladási (monitoring) 

jelentéseket a támogatónak, 

x 

 b.) pénzügyi feladatok:  
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 a partnerség tagjaitól összegyűjti és 

összesíti a pénzügyi monitoring 

részjelentéseket, majd a szakmai 

monitoring jelentéssel együtt (projekt 

előrehaladási jelentés) benyújtja a 

támogatónak, 

x 

 benyújtja a kifizetési kérelmeket, az 

összesített költségigazolásokat és 

pénzügyi dokumentációt (elszámolást) 

a támogatónak, 

x 

 c.) adminisztratív-koordinatív feladatok:  

 teljesíti a Fejlesztési Partnerség 

támogatási szerződésben foglalt 

kötelezettségeit, különösen a 

következők vonatkozásában: 

dokumentumok bemutatása a 

szerződésben meghatározott szervek 

és szervezetek részére, 

kapcsolattartás, dokumentumok 

összegyűjtése, nyilvántartása, 

szabályszerű megőrzése, archiválása, 

ellenőrzések esetén rendelkezésre 

bocsátása, tájékoztatási 

kötelezettségek, 

x 

 felügyeli a projekt szakszerű 

végrehajtását (különösen a 

minőségbiztosítás, az önértékelés, és a 

közbeszerzési eljárások tekintetében). 

x 

A projekt (fejlesztési partnerség) közgyűlésének üléseivel 

kapcsolatban: 

 

 a partnerségi tagok előzetes 

megállapodásával összhangban 

összehívja az üléseket; 

x 
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 a közgyűlés üléseinek 

időpontjáról az OFA EQUAL 

Nemzeti Programirodán 

keresztül előzetesen írásban 

tájékoztatja az Irányító 

Hatóságot; 

- 

 gondoskodik arról, hogy a 

partnerségi tagok megfelelő 

időben megfelelő tájékoztatást 

kapjanak az ülésekkel 

kapcsolatos tudnivalókról; 

x 

 segíti az ülést megrendező tagot 

az ülés megszervezésében; 

x 

 gondoskodik arról, hogy a 

partnerségi tagok megismerjék, 

és véleményezzék az 

előterjesztéseket; 

x 

 gondoskodik és beszámol a 

közgyűlés korábbi ülésén hozott 

határozatok végrehajtásáról; 

x 

 gondoskodik a jelenléti ívek és a 

jegyzőkönyv vezetéséről, a hozott 

határozatok érintettek és 

érdekeltek részére történő 

megküldéséről és a 

jegyzőkönyvek megőrzéséről. 

x 

Összehangolja és irányítja a fejlesztési partnerség belső 

tájékoztatási rendszerének működésével és nyilvánosságával 

kapcsolatos tevékenységeket. Ennek kapcsán a hatályos 

jogszabályok alapján gondoskodik: 

 

 a fejlesztési partnerség 

tevékenységének 

nyilvánosságára vonatkozó 

- 
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szabályok elkészítéséért és 

betartásáért; 

 a fejlesztési partnerségről 

szóló sajtóanyagok 

elkészítéséről; 

x 

 a fejlesztési partnerségről 

szóló nyomtatott és 

elektronikus tájékoztatók 

elkészítéséről; 

x 

 a fejlesztési partnerség 

levelező listájának 

működéséről; 

x 

 a fejlesztési partnerség 

honlapjának elkészítéséről és 

frissítéséről 

x 
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Számszerűsíthető eredmények részletesen 

 

Indikátor 

típusa 

Indikátor megnevezése 

"H" téma 

 

Támogatási 

Szerződés 8. 

mellékletében 

rögzített célérték 

Tárgyidőszak 

végéig elért 

érték 

Kimenet 

A hagyományos nemi szerepek 

oldására kialakított újszerű 

módszerek, eszközök és 

szolgáltatások száma (db) 

1 1 

 

Egyéb területen kialakított 

újszerű módszerek, eszközök és 

szolgáltatások száma (db) 

1 1 

 
Nemzetközi partnertalálkozók 

száma (db) 

5 5 

 
Nemzetközi partnertalálkozók 

időtartama (nap) 

8 8 

Eredmény 

Sikeresen bevezetett és tesztelt 

módszerek száma (db) 

1 1 

 

Kutatási és disszeminációs jelentések 

 

A nemek közötti egyenlőség az Európai Unióban különös tekintettel a nemek közötti kereseti 

egyenlőtlenségek kérdésére, nemzetközi összehasonlítás. Nemzetközi összehasonlítás 

nemenként és foglalkozási csoportonként. (2006. május, Nők a Holnapért Alapítvány) 

 

A munkaerőpiac nemi egyenlőtlenségei. Milyen feszültségek terhelik a munkaerőpiacot 

különös tekintettel a női foglalkoztatásra. Bér és juttatások, munkakörülmények, 

munkaszervezet, munkaidő, a munka szerződéses viszonyai. (2006. szeptember, Nők a 

Holnapért Alapítvány) 

 



 32 

Az 5000 fő lekérdezésének adatait tartalmazó SPSS adatbázis alapján statisztikai táblázatok 

(gyakoriságok és kereszttáblázatok) készítése (2006. december, SZGTI)  

 

Férfiak és nők bére közötti különbség az EU-ban: helyzetkép, okok és válaszok 

(disszeminációs jelentés, 2007. március, SZGTI) 

 

Munka és családi élet összeegyeztetése összehasonlító kutatás a WageIndicator és a 

Bérbarométer adatbázisok alapján. Belgium, Magyarország és Hollandia (Nők és férfiak 

munkakörülményei különös tekintettel a munka és a családi élet összeegyeztetésére 

(munkaidő; rugalmasság és biztonság; munkaszerződések jellege; képzés, munkahelyi stressz)  

(2007. június, SZGTI) 

 

Nők és férfiak közötti bérkülönbség. Belgium, Magyarország és Hollandia.  (2007. május, 

SZGTI) 

 

Javaslatok kidolgozása, a nemek közti egyenlőtlenségek csökkentését célzó 

foglalkoztatáspolitikai eszközrendszerre. Javaslatok a szakszervezeti foglalkoztatáspolitikai 

adatbázis felhasználására. A bérbarométer adatbázis felhasználhatósága (2007. október, Nők a 

Holnapért Alapítvány) 

 

 

Területi különbségek a munkaerőpiacon és a bérdifferenciák csökkentésére tett ajánlatok 

(2008. március, Nők a Holnapért Alapítvány) 

 

Adatbázissal kapcsolatos szakmai tanácsadás keretében a 10000-es adatbázis tisztítása és 

tényezőkre történő szétválasztása az Oaxa-Binder módszer (2008. március, SZGTI) 

 

Az adatbázis elemzése megyénkénti és szakágazatonkénti bontásban (2008. április, MSZOSZ)  

 

WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja: Mit mutatnak 

az adatbázisok a részmunkaidős (nem teljes munkaidős) foglalkoztatást illetően? (2008. 

április, SZGTI) 
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Kiadványok  

 

7 FP szintű kiadvány (ezek közül 1 kiadvány, amelynek a fordítási munkálatait végezte a 

H005 FP, a kiadási/nyomdai munkálatait az ETUI-REHS, Brüsszel),  

2 Tematikus Hálózat szintű kiadványban való aktív részvétel  

5 disszeminációs leporello 

 

FP szintű kiadványok: 

 

Nők és férfiak közötti bérrés (Belgium, Magyarország, Hollandia)/ Gender 

wage gap (Belgium, Hungary, The Netherlands), SZGTI Alapítvány, Budapest 

2007, ISBN 978-963-06-3810-4, magyar és angol kétnyelvű kötet (nyomdai 

munkálatok pej 9) 

 

Nők és férfiak munkakörülményei (Belgium, Magyarország, Hollandia)/ 

Working condition of women and men (Belgium, Hungary, The Netherlands), 

SZGTI Alapítvány, Budapest 2007, ISBN 978-963-06-3882-1, magyar és 

angol kétnyelvű kötet  (nyomdai munkálatok pej 11) 

 

Esélyegyenlőség és béresélyek. Nők és férfiak, MSZOSZ/SZGTI Alapítvány, 

Budapest 2007, ISBN  978-963-06-3942-2  (nyomdai munkálatok pej 10) 

  

A munkaerőpiac nemi egyenlőtlenségei. Állapot- és okkeresés a BérBarométer 

5000-es adatbázisán, MSZOSZ/SZGTI Alapítvány, Budapest 2007, ISBN 978-

963-06-4130-2 (nyomdai munkálatok pej 10) 

 

A nők és férfiak bére közötti különbségek. Helyzetkép és javaslatok - a 

BérBarométer 10000-es mintája alapján, MSZOSZ/SZGTI Alapítvány, 

Budapest 2008, ISBN 978-963-06-4177-7 (nyomdai munkálatok pej 10) 
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Nők és férfiak munkakörülményei. Megyék és ágazatok. Nagyító alatt a 

BérBarométer adatbázis, MSZOSZ/SZGTI Alapítvány, ISBN 978-963-06-

5187-5 (nyomdai munkálatok pej 12) 

 

A kollektív alku kérdésköre Európában: Országok és ágazatok 

összehasonlítása; WageIndicator adatbázis feldolgozásai. Magyar kiadás: 

MSZOSZ/SZGTI Alapítvány, ISBN 978-963-87985-0-3 (fordítás pej 12, nyomdai 

munkálatok 2008. ősze, Brüsszel) 

 

Részvétel a Tematikus Hálózat által elkészített két kiadványban 

 

Nemre való tekintettel, Kézikönyv, Budapest, 2008, kiadó E/004 sz. FP, ISBN 

978-963-06-4399-3 

 

Nők és férfiak esélyegyenlőségének elősegítése a felnőttképzésben, 

Kézikönyv, Békéscsaba, 2008, felelős kiadó H/003 projekt, ISBN 978-963-06-

4688-8  

 

Leporellók, nyomtatott disszeminációs anyagok 

 

Bérbarométer a világban. A bérbarométer honlap. Nők a Holnapért Alapítvány. 

Budapest 2007. december 7. 

 

Bérrés a nők és férfiak között. Nők a Holnapért Alapítvány. Nagysága és okai. 

Budapest. 2007. 

 

Az Equalról röviden. Nők a Holnapért Alapítvány. Budapest 2007. 

 

A bérbarométer felhasználhatósága a szakszervezeti munkában. Nők a 

Holnapért Alapítvány. Budapest 2007. 

 

Esélyegyenlőség az Európai Unióban. Nők a Holnapért Alapítvány. Budapest 

2007. 
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Tájékoztató füzetek (leporellók), Nők a Holnapért Alapítvány, 2008. május 

 

CD-k a projekt során kialakított tartalmakkal 

 

Konferenciák, szemináriumok, tréningek 

 2006. február-március felkészítő tréningek a célcsoport számára 

 2007. február 28. - Egyenlő munkáért egyenlő bért! 1. Szakmai országos (tájékoztatási) 

konferencia  

 2007. május 30. - Egyenlő munkáért egyenlő bért! 2. Szakmai országos (tájékoztatási) 

konferencia (kutatási eredmények ismertetése) 

 2007. december 4. - Egyenlő munkáért egyenlő bért! 3. Szakmai országos 

(tájékoztatási) konferencia (kutatási eredmények ismertetése) 

 2008. január-február-március 19 megyei tájékoztató konferencia  

 2008. április 28. „Használjuk az eredményeket!” Budapest, nemzetközi záró-

konferencia  

 2008. június 13. „A nők munkaerő-piaci pozíciója-egyenlő munkáért,  egyenlő bért” 

országos konferencia, 500 fő, túlvállalás keretében  

 

A nemzetközi partnerség keretén belül megvalósult konferenciák és műhelytalálkozók:  

 

 2005. júniusi amszterdami szakmai workshop 

 2005. december 2, Nemzetközi indító konferencia, a magyar, belga és holland 

partnerek részvételével, Budapest 

 2006. június 19-25 Amszterdam szakmai konferencia 

 2006. október 3-4, Közös műhelytalálkozó a nemzetközi partnerekkel, Brüsszel  

 2007. április 17-20 . WIBAR Amszterdam szakmai konferencia  

 2007. december 2-3, Közös műhelytalálkozó a nemzetközi partnerekkel, Brüsszel 

 2008. április 15-16, Global WageIndicator konferencia, Amszterdam 

 2008. április 28, Második nemzetközi együttműködési disszeminációs műhely (TCA 4 

activity) és EQUAL H005 zárókonferencia „Használjuk az eredményeket!” 
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PR munka eredményessége, BérBarométer látogatottsága 

 

A honlap látogatottsága az FP által kifejtett PR tevékenység erősödésével jelentős mértékben 

nőtt a honlap 2006. márciusi beindulását követő időszakhoz képest.  Csaknem 57 ezer fő 

kereste meg a BérBarométer honlapot beindítása, azaz 2006. március eleje és a beszámoló 

időpontja, 2008. június vége között.  

 

A 2006. évi gyenge látogatottságot követően a PR munkának (is) és a folyamatosan létrejövő 

eredményeknek köszönhetően a következő látogatottsági csúcsok voltak tapasztalhatóak:  

 

 2006. december 8-tól december 31-ig tartó csaknem egy hónap  

 2007. június 1-jén, egy pénteki napon 1614 látogató volt 

 2007. júniusában csaknem 6500 fő 

 2007. október 18 és 19 - egy csütörtöki és pénteki nap -, a két nap együttesen csaknem 

900 látogatóval, vagy  

 2007. október 24 és 25-e – egy szerdai és csütörtöki nap -, együttesen csaknem 800 

látogatóval. 

 

2006. decemberétől az FP megkezdte az oldal fizetett hirdetéseken keresztül történő 

népszerűsítését az iwiw.hu-n, a startlap.hu-n, a VG Napi Hírlevelén keresztül, valmint a barter 

kapcsolatokat is. A havonta megjelenő Joy magazin 2006 decemberi számában jelent meg 

figyelemfelkeltő cikk a Bérbarométerről. Így a decemberi látogatási kedv ezzel magyarázható. 

A 2007. március 6-tól július 13-ig tartó időszakban összesen 15 893 látogatója volt az 

oldalnak. A 2007. május 31-én tartott szakmai konferenciának és az azt követő 

sajtókonferencia visszhangjaként 2007. június elsején 1614-en kerestek rá a honlapra.  A 

konferencián az első 5000 feldolgozott kérdőív alapján keletkezett eredmények kerültek 

bemutatásra, amelyről a Népszabadság is még az aznapi számában beszámolt.   

A 2007. júniusi dizájnváltozás indításakor kiemelkedően magas volt a látogatottság, csaknem 

6500 fő. 2007 júniusa és 2008. júniusa között összesen 38667 fő látogatta meg a honlapot,, 

havi átlagban 3222 fő, ami jelentősen meghaladja a honlap indításától (2006. márciusától) 

számított havi átlagot, amely 2000 fő körül alakult. 2007-ben folytatódott a kampány, 

megtörtént a dizájnváltás, sajtókonferenciák zajlottak, linkek irányulnak a honlapra. A honlap 

2007-ben széles körben ismertté vált.  Ennek következtében 2008-ban már mindenféle 
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médiakampány nélkül is gyakorlatilag havi átlagban a látogatások száma nem csökkent az 

előző évihez képest. 

 

A Bérbarométerre mutató népszerűsítő linkek 

A mind szélesebb körű publicitás természetesen tovább növelhető a Bérbarométer honlapra 

mutató egyszerű linkkel is. Ezeket a következő portálokon sikerült eszközölni: 

 

Az Bérbarométerre irányuló linkek (2007 augusztusa) 

 www.linkek.hu 

 www.witamin.hu 

 www.magyar-honlap.hu 

 www.muszakiforum.hu 

(munkavédelem témakörében link az oldal egyik cikkére) 

 

2007-ben a népszerűsítés elengedhetetlen kelléke lett a fizetett hirdetés. 2006-ban és 2007-ben 

a következő portálokon vettünk igénybe fizetett hirdetést: 

 www.startlap.hu 

 www.iwiw.hu 

 VG Napi Hírlevél  

 www.karrierklub.hu, komaromjob.hu, 

hevesjob.hu, jaszjob.hu, bacsjob.hu, 

tolnajob.hu, baranyajob.hu, 

somogyjob.hu, bekesjob.hu 

 www.halmaz.hu 

 www.allasmonitor.hu (csak a 

hírlevelükben) 

 

2008-ban már nem vettünk igénybe fizetett hirdetést, egy esetben a hirdetés 200-ről átnyúlt 

2008-ra (www.workplus.hu esetében.) 

Elérhetőség a szakszervezeti portálokról 

 

A mediapartnerek, barterkapcsolatok és fizetett hirdetések mellett jelentős szerepet kapnak a 

szakszervezetek, amennyiben azok a leginkább érdekeltek abban, hogy az oldal mind 

http://www.linkek.hu/
http://www.magyar-honlap.hu/
http://www.muszakiforum.hu/
http://www.startlap.hu/
http://www.iwiw.hu/
http://www.karrierklub.hu/
http://www.halmaz.hu/
http://www.allasmonitor.hu/
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szélesebb publicitást kapjon, mind többen tudják hasznosítani a bérellenőrzőt, akár a 

munkavállalói, akár a munkáltatói oldalról. Az oldal öt szakszervezeti portálról érhető el, ezek 

a következők: 

Magyar Szakszervezetek Konföderációinak közös honlapja 

www.konfoderaciok.hu 

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége 

www.mszosz.hu 

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés 

www.eszt.hu 

Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete 

www.kasz.hu 

Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete 

www.banyasz.hu 

 

2008-ra bővült azon szakszervezeti honlapok száma, ahonnan közvetlenül elérhető a 

Bérbarométer. Ez a szakszervezeti vezetőkön (elnökségi ülések) keresztül történő kampány 

munkának és a konferenciáknak köszönhető. 

 

Barterkapcsolat az Állásmonitor.hu portállal: a Bérbarométer dizájn megtartása mellett 

egy az egyben beépített Bérbarométer elemek 

 

A barterkapcsolat a leghatékonyabb módja a honlap népszerűsítésének, hiszen az egy 

folyamatos együttműködést jelent ellentétben az időszaki fizetett hirdetésekkel.  A 

BérBarométer bannere általában állandóan megjelent a portálokon, de olyan is előfordult – pl. 

a jobline.hu esetében -, hogy a banner forgórendszerben jelent meg.  

http://www.konfoderaciok.hu/
http://www.mszosz.hu/
http://www.eszt.hu/
http://www.kasz.hu/
http://www.banyasz.hu/
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Főbb barter kapcsolatok a projekt során 

 www.jobline.hu 

 www.tallozz.hu 

 www.allasmonitor.hu 

 www.placement.hu 

 

A tallozz.hu, a már fent említett allasmonitor.hu és a placement.hu kapcsolatában benne 

foglaltatik egyes, a felsorolt portálok olvasóközönsége körében érdeklődésre számot tartó 

Bérbarométer cikkek átvétele, és természetesen a berbarometer.hu is átvesz cikkeket, főként 

az Állásmonitortól. 

 

Barterkapcsolatok  2008-ban. A BérBarométer banner tipikus elhelyezkedései  

 

A www.tallozz.hu – ról, illetve a www.workplus.hu-ról a BérBarométer folyamatosan 

elérhető 2008-ban is. A BérBarométer bannerje döntően álláskereső bannerek társaságában 

található.  

2008-ban a www.allasmonitor.hu álláskereső portálon a BárBarométer nem a főlapról érhető 

el, mint a www.tallozz.hu esetében, hanem a „Bérek” aloldalról: 

http://www.allasmonitor.hu/berek.php 

Állásmonitor - Bérbarométer - Állás, állásajánlat, karrier, munka 

Állásmonitor - Placement - Álláslehetőségek, állásajánlatok, munkavállalók Magyarországon. 

www.allasmonitor.hu/berbarometer.php - 47k 

A www.workplus.hu portál 2008. március 31-ig tartotta fenn címlapján a BérBarométerre 

irányuló linkjét.     

A HVG csoporthoz tartozó www.jobline.hu nem tartotta tovább a BérBarométer bannerjét.  

Bérbarométer megjelenése a médiában: a nemzetközi gyakorlat követése 

Adatbázis: papíralapú és on-line kérdőív kitöltések 

Az adatbázis – a projekttervnek megfelelően – két részből tevődött össze. Az egyik rész 

személyes lekérdezés által jött létre (2500 db kérdőív lekérdezését végezte egy piaci 

lekérdező cég, míg 7500 főt a megyei megvalósítók, azaz maga a célcsoport. A papírformájú 

lekérdezés azért volt szükség, mert – ellentétben a magas internet penetrációjú országokkal – 

http://www.jobline.hu/
http://www.tallozz.hu/
http://www.allasmonitor.hu/
http://www.allasmonitor.hu/berbarometer.php
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Magyarországon nem lehetett számítani arra, hogy megfelelő nagyságú tömeg töltse ki az on-

line kérdőívet és így megfelelően reprezentatív adatbázis jöjjön létre záros határidőn belül.    

Az on-line kérdőív-kitöltési kedv egy éves skálát tekintve szintén nagyjából egyenletesnek 

volt mondható, többségében voltak a részlegesen kitöltött kérdőívek, és jóval kevesebb volt a 

teljesen kitöltött. Ez a probléma nemcsak a magyar BérBarométer esetében merült fel, hanem 

a WageIndicator vagy a Global WageIndicator családhoz tartozó többi ország esetében is. Ez 

utóbbi tény következtében a holland partnerek kidolgoztak egy újfajta on-line kérdőívet, 

amely félbeszakítható, vagy folytatható, mindkét esetben teljesen kitöltöttnek számít és így 

feldolgozható az adatbázis számára. 2008. áprilisában már ez az új bérkérdőív szerepelt a 

www.berbarometer.hu és a www.berbarometer.com honlapokon.  

A kérdőív kitöltésénél 2006-2007 közepe között három csúcs figyelhető meg (igaz, csak a 

részlegesen kitöltött, ún. „timeout” kérdőívek számában): 2006. október 9-10-11-én, amikor 1 

200 és 2 400 között mozgott a kitöltött kérdőívek száma, illetve 2007. március 1-én, és június 

1-én, amikor 100 fölött volt a kitöltött kérdőívek száma, míg a többi napokon általában 

jellemző a 10 alatti szám.  

Még egy jelentős csúcsidőszak volt a teljes egészében kitöltött kérdőíveket illetően, ez  

2007.10.18-19 (két nap alatt csaknem 160 teljesen kitöltött kérdőív), illetve a 2007.10.24-26 

közötti három nap, összesen 152 teljesen kitöltött on-line kérdőívvel. Azaz az egész 

időszakban a legsikeresebb periódus a 2007. október 18-26 közötti néhány nap volt, több 

mint 300 teljesen kitöltött kérdőívvel.  

Míg a 2007. május 31- június 1-i csúcs egyértelműen a Népszabadság cikknek volt 

köszönhető, addig a 2007. októberi csúcskitöltés egy jól sikerült PR kampánynak, amit a 

VG (Világgazdaság) Hírlevélben történő bérbarométer link megjelenésének volt 

köszönhető. Ehhez képest a 2007. szeptemberében megvalósított nol-kampány 

(Népszabadság on-line) gyakorlatilag eredménytelennek tekinthető, 2007. 09.27-28-án 15 

illetve 20 fő töltötte ki teljes egészében on-line a kérdőívet, annak ellenére, hogy a www.nol 

az egyik leglátogatottabb portál. Azaz, a jól irányzott, hírlevélben kiküldött linkre nagyobb 

valószínűséggel kattintnak, valamint a célirányosság is fontosnak bizonyult. 

 

On-line kitöltött kérdőívek számának alakulása, db 

 

 
Részlegesen 

kitöltött 

Teljesen kitöltött Összes 

2007. január 1 - 2008. 

április 30 

2311 5963 8274 
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2008. május1 – 2008. 

június 28. (EQUAL 

projekt teljesítés 

lezárása utáni időszak) 

76 240 316 

Összesen 2387 6203 8590 

 

A periódus egészét – azaz 2007.01.01 és 2008.04.30 közötti időszakot  - figyelembe véve 

megállapíthatjuk, hogy 2311 fő töltötte ki a kérdőívet teljes egészében és látta el e-mail 

címével. Ennél jóval nagyobb azok száma, akik elkezdték a kérdőívet kitölteni, de nem tudták 

befejezni, összesen 5963 fő. A teljes egészében és részlegesen on-line kitöltött kérdőívek 

száma 8274 volt, tehát a kérdőív kitöltésébe belekezdőknek csak 28%-a fejezte is be. Az 

adatbázisba azonban a tisztított adatok kerülnek. Ez azt jelenti, hogy még az on-line teljesen 

kitöltött kérdőívek sem biztos, hogy mind belekerülnek az adatbázisba. Az adatbázisba – 

2006. május 2-a és 2007. december 31 között 2086 olyan kérdőív került be, amelyet on-line 

töltöttek ki. Ha a 2007. január 1 és 2007 december 31-i periódust vesszük, akkor 

megállapíthatjuk, hogy a teljesen kitöltött – 2387 darab – kérdőívnek mindössze 70%-a került 

be az adatbázisba.  

 

Összességében on-line jellegű kitöltésnél arra számíthatunk, hogy a kitöltők a megkezdett 

kérdőívek 28%-át fejezik is be, illetve a befejezett kérdőíveknek is csak 70%-a lesz olyan 

minőségű, amelynek (tisztított) adatai bekerülhetnek az adatbázisba, azaz az eredményesség 

kb. 20%-os, azaz minden megkezdett 10 kérdőívből kettőnek az adatai kerülnek be az 

adatbázisba. 

   

Megállapíthatjuk, hogy helyes volt az előzetes hipotézisünk, amely szerint Magyarországon 

szükség van a papíralapú lekérdezésre is ahhoz, hogy megfelelő számosságú adatbázist 

kapjunk, bizonyos időintervallumon belül. 

 

 

A BérBarométer vegyes (on-line adatokat és papír alapon kitöltött kérdőivek adatait 

együtt tartalmazó) adatbázis mintaszáma, 2006 05.02- 2007.12.31 

 

Kibocsátás 

sorszám 

Vonatkozó időszak On-line kitöltött kérdőív   Papír alapú kérdőív 

7  2006 II.negyedév 62 0 

8  2006 II.negyedév 55 0 

9  2006 II.negyedév 291 4917 

10 2007  I.negyedév  253 0 

11 2007 II.negyedév 322 5089 
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12 2007 III.negyedév 320  

13 2007 IV.negyedév 783  

összes összes 2086 10006 

Forrás: webword, 2007.10.14,  e-mail és 

http://dataportal.epicurus.wageindicator.org/downloads/annual-releases/2007 
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Horizontális elvek 

A projekt és a nők és férfiak társadalmi egyenlőségnek megteremtése 

A nők és férfiak esélyegyenlőségének szempontjai érvényesülnek a projekt céljában és 

tartalmában.  A projekt alapgondolata a nők és a férfiak esélyegyenlőségének mélyítése, 

béreik, munkakörülményeik, karrierjük közötti különbség feltárása. Az elemzések választ 

keresnek arra is,  mi akadályozza leginkább az esélyegyenlőséget, adott országban, ágazatban, 

szakmában, régióban mi segítené elő a az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének 

megvalósulását, a nők munkaerő-piaci (re)integrációját? Mindez visszatükröződik a 

kérdőívben, az adatgyűjtésben és az alapkutatásokban. A nők és a férfiak 

esélyegyenlőségének szempontjai érvényesültek a projekt végrehajtása során. A projekt 

menedzsment kétharmada nő és egyharmada férfi. A partnerek által rendelkezésre bocsátott 

munkaerő háromnegyede nő. A munkaértekezletek, a célcsoport számára szervezett 

szemináriumok, stb. időpontjának tervezése során figyelembe vesszük az iskolai szüneteket, 

illetve a gyermekintézmények nyitvatartási idejét annak érdekében, hogy minél több 

gyermekes szülő rész tudjon venni rajtuk 

 

A projekt és a környezeti fenntarthatóság biztosítása 

A környezettudatos szemlélet és fogyasztás kifejeződésre jut a projekt végrehajtása során, a 

beszerzésre kerülő termékek jellegében, illetve a projekt során megrendezésre kerülő 

események háttérkörülményeiben, és mondanivalójában.   

A projekt a papírforma helyett döntően az elektronikus formátumot preferálja, bár teljes 

egészében nem zárja ki a papírformát sem. Ezzel hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz.  

 

Információs társadalom 

Maga a projekt esszenciája az információs társadalomhoz kötődik, hiszen nem másról van 

szó, mint egy elektronikus/on-line eszköz kifejlesztéséhez. A projekt célcsoportjának egyik 

része szintén az információs társadalom tagja, hiszen az internetet használókról is van szó.  A 

projekt során kifejlesztett információk és tartalom is döntően interneten és CD-n keresztül éri 

el a célközönséget. Az internet a projekt egyik központi eleme. 
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Fenntarthatóság 

A projekt során létrejövő e-Bérbarométer fenntartása a projekt végeztével átkerül a 

partnerekhez. A célcsoportok igénye az e-Bérbarométer által nyújtott szolgáltatások iránt az 

e-Bérbarométer ismertségének növekedésével fokozódik, s nem csak a munkavállalók, hanem 

a munkaadók, sőt a befektetők részéről is érdeklődésre tarthat számot.. A hosszú távú 

fenntarthatóságot biztosítja az e-Bérbarométer önjáróvá tétele a projekt alatt. Az e-

Bérbarométer már ma is egy európai hálózat, sőt lassan egy globális hálózat része, lehetővé 

téve az e-Bérbarométer által vizsgált bérek, keresetek, munkafeltételek, munkaviszonyok, az 

esélyegyenlőség különböző aspektusainak nemzetközi összehasonlítását, a kollektív 

megállapodások tartalmának komparativisztikáját. Ugyanakkor a BérBarométer hazai 

adatbázisának hosszú távú fenntarthatósága szempontjából fontos volt a hollandtól független 

adatbázis és a hazai szerveren tartás körülményeinek kialakítása is.  

 

A BérBarométer fenntarthatóságának egyik alapköve az adatbázis elemzéseinek potenciális, 

széles felhasználói köre: 

Kormányzat: A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv 2006-2010 (Gender 

Equality Roadmap 2006-2010) a 2006-2010 közötti időszakra a nemek egyenlőségével 

kapcsolatos uniós intézkedések hat prioritási területét vázolja fel. Ezek közül a 

BérBarométer adatbázis megfelelő muníciót szolgál a háttér feltárásához a nők és a 

férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlensége és a szakmai és a magánélet 

összeegyeztetése terén, de mivel az adatbázis a nőknek a vállalati vezetésben betöltött 

szerepével kapcsolatban is tartalmaz adatokat, ezért még a két nemnek a döntéshozatalban 

való szereplését illetően is van mondanivalója. Miután Magyarország elkötelezett az ütemterv 

megvalósításában, a BérBarométer által szolgáltatott adatok és elemzések az egyes 

intézkedésekhez megalapozott hátteret jelenthetnek.Miután Magyarország elkötelezett az 

ütemterv megvalósításában, a BérBarométer által szolgáltatott adatok és elemzések az 

egyes intézkedésekhez megalapozott hátteret jelenthetnek.      

Érdekvédelem: A BérBarométer adatbázis és rendszer nyújtotta helyzetfelmérés és 

elemzések azonban nemcsak a kormányzati szerveknek szolgálnak háttérként, hanem minden 

olyan érdekvédelmi  szervezet számára, amely a munkaerő-piaci szegregáció ellen és az 

„Egyenlő munkáért egyenlő bért!” érdekében ügyködik. Az adatbázis – akár FEOR, akár 

TEÁOR, akár területi szempontból – elemezhető. Tekintettel arra, hogy az adatbázis nemcsak 
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a bérrel kapcsolatban gyűjt és nyújt információt, hanem egyebek mellett az  béren kívüli 

juttatásokkal, a munkaidővel, a munkaszervezéssel, a munkahelyi tovább-és átképzésekkel, a 

munkavédelemmel, a kollektív alkuval és hatásával stb. kapcsolatban is,  az információk és 

elemzések a munkaadók és munkavállalók közötti kollektív alku során is felhasználható.  

Civil szervezetek: A BérBarométer adatbázis és a tartalomfejlesztés során létrehozott 

anyagok a gender témakörben ügyködő civil és non-profit szervezetek által is használhatók.   

Az egyes egyének, nők és férfiak: A BérBarométer és az elemzések, az un. bérlekérdező 

mindenki – az egyes egyének – számára is elérhetőek, ezek az információk az egyéni béralku 

során érvényesíthetőek. Mivel a Bérbarométer egy nemzetközi rendszerhez kapcsolódik, a 

többi ország hasonló portáljai elérhetőek a BérBarométerről. Ez azt is jelenti, hogy az egyes 

egyének külföldi munkavállalásuk előtt az adott ország Bérbarométerhez hasonló honlapján 

keresztül tájékozódhatnak a szóban forgó ország béreiről adott foglalkozást illetően.      

 

FP szintű tapasztalatátadás 

 

Az FP által megvalósított (vertikális) tapasztalatátadás két szinten zajlott: országos és 

megyei/helyi szinten. Az országos szintű tapasztalatátadás eszköze az FP keretében 

kifejlesztett portál és tartalom.  Az országos szintű tapasztalatátadást biztosította az FP 

partnerség két országos szintű partnerszervezete, az MSZOSZ és az ÉSZT.  

 

A helyi/regionális/megyei tapasztalatátadás a projekt keretén belül (az MSZOSZ égisze alatt) 

működő megyei megvalósítók segítségével történik.  

 

2007. február 28-án Egyenlő munkáért egyenlő bért! Tapasztalatátadási konferencia, 2007 

május 30-án és 2007. december 4-én Egyenlő munkáért egyenlő bért! Szakmai (tájékoztatási) 

konferencia, 2008. január-februárban 19 megyei tájékoztató konferencia valósult meg a Nők a 

Holnapért Alapítvány szervezésében.  

 

 

 

BérBarométer on-line hálózati kapcsolódások: tapasztalatátadás egyik módja 
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A BérBarométer projekt esetében a horizontális tapasztalatátadás fő eszköze a BérBarométer 

honlap és a rajta található tartalomhoz való hozzáférés. 

Az McAfee site tanácsadó honlapon megtalálható a BérBarométer on-line kapcsolati 

rendszere, amely egyben a biztonságát is meghatározza. A McAfee  tesztelte a honlapot, és 

értékelése szerint a www.berbarometer.hu, illetve a www.berbarometer.com megfelelő 

biztonsággal rendelkezik.
1
     

berbarometer.com on-line kapcsolati rendszere (hálózati hovatartozása) 

 

 

 

A projektet és a projekt eredményeit számos cikk, média-megjelenés mutatta be. A 2005. 

június 7-i, indító Népszabadság Online cikk (Összehasonlító bérportál készül) után, az eltelt 

egy év alatt megjelent cikk a Joy magazin 2006 decemberi számában, illetve a Népszabadság 

Online 2007. március 6-i számában Béralkuhoz jól jön a bérbarométer címmel. Továbbá az  

eredmények terjesztése, a tapasztalatátadás szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír a 

Népszabadság 2007. május 31-én megjelent A férfiak még mindig jobban keresnek a nőknél 

című cikke (http://www.nol.hu/cikk/448463/?wa=ehum0722h). 2007. június 5-én a Metró 

újságban is megjelent egy rövid, a Bérbarométert népszerűsítő cikk 

(http://www.readmetro.com/show/en/Budapest/20070605/1/9/). 2008. augusztus 12-én a 

Metro újságban megjelentek a projekt egyik jelentésének főbb eredményei a nők 

részmunkaidős foglalkoztatásáról a hazai és a nemzetközi  adatbázis alapján.  

További, internetes portálokon megjelent bemutató cikkek: 

                                                 
1
 Forrás:  http://www.siteadvisor.com/sites/berbarometer.com/summary/ 

http://www.nol.hu/cikk/448463/?wa=ehum0722h
http://www.readmetro.com/show/en/Budapest/20070605/1/9/
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Logsped.hu (Összehasonlító bérportál készül) (2005) 

http://www.logsped.hu/allas.html 

 

hrportal.hu (2005) 

http://www.hrportal.hu/index.phtml?page=article&id=44467 

 

digitalcity.hu (2007. június 28.) 

 

OFA Fogalalkoztatást elősegítő Kht. 

http://www.digitalcity.hu/digitalcity/entity/entityNews.jsp?dom=AAAABIOP&egd=AAAAY

LVA&prt=AAAAUPPJ&efm=AAAAYTOK&hir=AAAAYXYU 

 

FigyelőNet (fn.hu) (2007. március 2.) 

http://www.fn.hu/karrier/0703/berbarometer_bertargyalasnal_is_jol_johet_157164.php 

(Bérbarométer: bértárgyalásnál is jól jöhet) 

 

Winnet Europe (www.winneteurope.eu) 

http://www.winneteurope.eu/digitalcity/news/newsHeadingWithEntities.jsp?dom=AAAATC

EI&prt=AAAAUSFC&fmn=AAAAUSGX&hir=AAAAYXYU (Az „Egyenlő munkáért 

egyenlő bért! – e-Bérbarométer”) 

 

hvg.hu (2007. február 28.) 

http://hvg.hu/gazdasag/20070228_berbarometer.aspx (Nyilvános adatbázis a bérekről, 

munkakörülményekről) 

 

Inforádió: Megtudhatja, hol keresheti a legtöbb pénzt 

Berbarometer.com - ezen a honlapon tájékozódhatnak a munkavállalók és munkaadók arról, 

hogyan alakulnak a bérek. Megtudhatja, hol keresheti a legtöbb pénzt. 2007. május 31., 

csütörtök 21:05      2007.05.31 21:05 - Gazdaság 

 

Megjelenés a TV-ben  

 

A Duna TV Sors-Váltó című műsorának 2007. dec. 14-i adása a női diszkriminációval 

foglalkozik. A műsor utolsó negyede a BérBarométer projekttel és eredményeivel foglalkozik. 

http://www.logsped.hu/allas.html
http://www.hrportal.hu/index.phtml?page=article&id=44467
http://www.digitalcity.hu/digitalcity/entity/entityNews.jsp?dom=AAAABIOP&egd=AAAAYLVA&prt=AAAAUPPJ&efm=AAAAYTOK&hir=AAAAYXYU
http://www.digitalcity.hu/digitalcity/entity/entityNews.jsp?dom=AAAABIOP&egd=AAAAYLVA&prt=AAAAUPPJ&efm=AAAAYTOK&hir=AAAAYXYU
http://www.fn.hu/karrier/0703/berbarometer_bertargyalasnal_is_jol_johet_157164.php
http://www.winneteurope.eu/
http://www.winneteurope.eu/digitalcity/news/newsHeadingWithEntities.jsp?dom=AAAATCEI&prt=AAAAUSFC&fmn=AAAAUSGX&hir=AAAAYXYU
http://www.winneteurope.eu/digitalcity/news/newsHeadingWithEntities.jsp?dom=AAAATCEI&prt=AAAAUSFC&fmn=AAAAUSGX&hir=AAAAYXYU
http://hvg.hu/gazdasag/20070228_berbarometer.aspx
http://inforadio.hu/hir/gazdasag/hir-125791
http://www.dunatv.hu/felsomenu/nettv?video=1_399544
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A hálózat tv 2008. június 18-i Euróra adásában az esélyegyenlőségről és a Bérbarométer 

projekt eredményeiről készült műsor. (http://www.halozattv.hu/page/cikk/ka/4/2234/1Az 

oldalon az adás is megtekinthető!). 

 

CD-k, leporellók 

A konferenciákra és a megyei kiszállásokra a Bérbrométer projekt során készített csaknem 

valamennyi anyagot tartalmazó 2 CD és több szóróanyag készült: 

 

Szóróanyagok, leporellók címe: 

 Bérbarométer a világban. A bérbarométer honlap. Nők a Holnapért 

Alapítvány. Budapest 2007. december 7. 

 Bérrés a nők és férfiak között. Nők a Holnapért Alapítvány. Nagysága 

és okai. Budapest. 2007. 

 Az Equal-ról röviden. Nők a Holnapért Alapítvány. Budapest 2007. 

 A bérbarométer felhasználhatósága a szakszervezeti munkában. Nők a 

Holnapért Alapítvány. Budapest 2007. 

 Esélyegyenlőség az Európai Unióban. Nők a Holnapért Alapítvány. 

Budapest 2007. 

 

Tapasztalatátadási konferenciák 

 

Az első tapasztalatátadási konferencia megtartása 2007 februárjában, a másodikra 2007 

májusában, a harmadikra 2007 decemberében került sor (szervező Nők a Holnapért 

Alapítvány).  2008 januárban és februárban – valamennyi megyeszékhelyen (19 megyében) 

20-25 fő részvételével megyei konferenciák megtartása valósult meg. Ezeken sor került a 

BérBarométer és használatának bemutatására,  BérBarométer projekt során elkészült 

kutatások eredményeinek bemutatására, az EQUAL projektek céljainak ismertetésére és az  

NFT II. lehetőségeinek ismertetésére.  Megvalósító a Nők a Holnapért Alapítvány volt. 

 

FP feladattervben vállaltak megvalósulása: tapasztalatátadás 

 

Tapasztalatátadás témája Megvalósulása (x=igen; Megvalósulás 

http://www.halozattv.hu/page/cikk/ka/4/2234/1
http://www.halozattv.hu/page/cikk/ka/4/2234/1
http://www.halozattv.hu/page/cikk/ka/4/2234/1
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-=nem) módja 

a tevékenységek során alkalmazott 

kutatási, értékelési módszerek 

x kiadványok 

a tevékenységek során alkalmazott 

nemzetközi kapcsolatokból 

származó tapasztalatok, azok forrása  

x 

 

Kiadványok, 

cikkek, leporellók 

műhelymunkák, szemináriumok 

rendezvények eredményei 

tapasztalatainak átadása  

 

x 

Jelentések 

innovatív szakmai fejlesztések 

tapasztalatainak átadása 

x Jelentések, cikkek  

disszeminációs tevékenység 

tapasztalatainak átadása 

x Jelentések  

a hálózati munka során alkalmazott 

projektmenedzsment (pl. PCM) 

módszerek eredményei, tapasztalatai 

- Nem releváns 
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 Tematikus hálózati (TH) munka, szakmai tevékenységek eredményei 

 

A tapasztalatátadási szakasz projektben részt vevő Fejlesztési Partnerségi tagok ezenfelül 

vállalták, hogy az EQUAL Tapasztalatátadási stratégiával összhangban részt vesznek a 

tematikus hálózati együttműködésben, a hálózati szintű tapasztalatátadási 

tevékenységekben a Fejlesztési Partnerség tagi szintű munkaterve alapján a tapasztalatátadási 

szakaszban. 

A H005-ös FP az EQUAL Program „A nemek közötti munkaerő-piaci különbségek és a 

foglalkozási szegregáció csökkentése” elnevezésű intézkedésének megvalósításában vett 

részt a projektszintű végrehajtási szakaszban és a projektszintű tapasztalatátadásban, 

valamint az ugyanezen intézkedés megvalósítását célzó tematikus hálózati együttműködésben. 

Az FP két tagja, az MSZOSZ és a Nők a Holnapért Alapítvány végezte a konkrét feladatokat.   

 

Az EQUAL-szintű tapasztalatátadásban – a tematikus hálózati munkában - 2006. augusztusa 

óta vesz részt az FP. 2006 őszén az előkészítés folyamata zajlott. A H/005-ös FP a tematikus 

hálózat által tervezett mindkét termék elkészítésébe beintegrálódott, s részt vett a 2008. április 

22-i konferencia létrehozásában.  

 

A tematikus hálózatban elvégzett tevékenységek 

 

Kérjük, ismertesse, hogy a tematikus hálózati együttműködés során milyen tevékenységeket 

végzett el a projekt keretében! Mutassa be a hálózati munkatervben rögzített feladatok- 

megvalósításának előrehaladását; az FP Feladattervben tervezett mérföldköveit mikor és 

milyen minőségben érte el (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók). Ismertesse, hogy az 

egyes mérföldkövek milyen mértékben valósultak meg. 

 

FP Feladatterv szerinti 

tevékenységek / mérföldkövek 

megnevezése  

Dátum Megvalósult 

állapot tervezett megvalósult 

Női képzési Kézikönyv 2007. 

december 

2008. 

március 

Kész kiadvány 

Gender érzékeny kézikönyv 2007. 2008. február Kész kiadvány 
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december 

Termékek disszeminációja, 

társadalmi célú kampány, 

termékbemutató 

2008. április 2008. április 

22. 

Konferencia, disszemináció kész 

 

Termékfejlesztés és disszemináció megvalósulása 

Termékfejlesztés 

 

1.2.1.  Kérjük, ismertesse, hogy a szervezete által megvalósított tevékenységekkel hogyan 

járult hozzá a TH tervezett termékfejlesztési feladataihoz, illetve, hogy elérte-e a 

hálózati együttműködés a megfogalmazott céljait. Kérjük, a termékfejlesztési 

feladatokat külön-külön mutassa be! 

 

1. termékfejlesztési feladat elvégzése  

A H005 FP-ből az 1. termékfejlesztési feladat – A nők és férfiak esélyegyenlőségének 

elősegítése a felnőttképzésben. Képzési kézikönyv - elkészítésének FP szintű felelőse 

a Nők a Holnapért Alapítvány volt. 

 

A Nők a Holnapért Alapítvány részt vett a 

 szerkesztő bizottságának munkálataiban,  

 rendszeresen részt vett a munkacsoport üléseken,  

 elősegítette a hálózati tiktár munkáját 

 részt vett a kihelyezett munkacsoport ülésen 

 a tartalom meghatározásában 

 a tanulmányok összeszedésében 

 a disszemináció előkészítésében 

 a termékbemutató előkészítésében 

 a termék társadalmi célú kampányának megvalósításában 

 a disszeminációs konferencia szervezésében 

 

 

2. termékfejlesztési feladat elvégzése 

 

 „Nemre való tekintettel” kézikönyv (munkacíme Gender Érzékeny kézikönyv) 
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 A H005 FP-ből a 2. termék fejlesztésének FP szintű felelőse az MSZOSZ volt.  

 

Az MSZOSZ részt vett a Gender érzékeny kézikönyv  

 szerkesztő bizottságának munkálataiban,  

 rendszeresen részt vett a munkacsoport üléseken,  

 elősegítette a hálózati tiktár munkáját 

 részt vett a kihelyezett munkacsoport ülésen 

 a tanulmányok összeszedésében 

 a kézikönyvben szereplő anyagok szövegszerű megfogalmazásában 

 a fordítási munkálatokban  

 a disszemináció előkészítésében 

 a termékbemutató előkészítésében 

 a társadalmi célú kampány megvalósításában 

  

Részvétel az 1. és 2. számú termék társadalmi célú kampányában és disszeminációjában 

 

Mind az MSZOSZ, mind a Nők a Holnapért alapítvány részt vett a két termék 

disszeminációjában  

 disszeminációs listakészítés 

 a 2008. április 22-i konferencia előkészítésében, tartalmának meghatározásában és 

megvalósításában 

 az elkészült termékeknek a célcsoporthoz való jutásában az FP által rendezett 

konferenciák során, beleértve az 1. túlvállalás keretében az Országházban tartott 2008. 

június 13-i konferenciát. 

 

1.2.2.  Kérjük, ismertesse, hogy mely eredetileg tervezett termékfejlesztési tevékenységek 

megvalósítása maradt el és miért. Ismertesse, hogy az egyes tevékenységek 

elmaradásának milyen hatása volt a termékfejlesztés eredményeire. 

 

-  

1.2.3.  Kérjük, ismertesse, hogy mely eredetileg nem tervezett szakmai tevékenységekkel 

egészítette ki a termékfejlesztést a megvalósítás során és miért. Ismertesse, hogy az 
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egyes tevékenységek megvalósítása miképp járult hozzá a célok eléréséhez és hogyan 

javította a termékfejlesztés illetve a tematikus hálózat eredményességét. 

 

- 

1.2.4. Kérjük, foglalja össze röviden a legjelentősebb szakmai kihívásokat, nehézségeket és 

az azokra adott válaszokat. 

 

A termékek elkészítése lassan valósult meg, a több FP-ből álló hálózat együttműködése 

nehézkes.   

 

Disszemináció 

 

1.2.5. Kérjük, ismertesse, hogy a szervezete által megvalósított tevékenységekkel hogyan 

járult hozzá a TH tervezett disszeminációs feladataihoz, illetve, hogy elérte-e a 

hálózati együttműködés a megfogalmazott disszeminációs céljait. Kérjük, a 

disszeminációs tevékenységeket külön-külön mutassa be! 

 

FP disszeminációs tevékenységei a TH során kidolgozott két termék disszeminációjára 

 

 Társadalmi célú kampány megtervezésében  való részvétel 

 Lista készítésében való részvétel a két termék szétküldéséhez 

 Összevont bemutató konferencia szervezésében és megtartásában való részvétel 

 Termékek disszeminációja saját FP rendezvényeken 

 

 

1.2.6. Kérjük, ismertesse, hogy mely eredetileg tervezett disszeminációs tevékenységek 

megvalósítása maradt el és miért. Ismertesse, hogy az egyes tevékenységek 

elmaradásának milyen hatása volt a termékfejlesztés eredményeire! 

- 

 

1.2.7. Kérjük, ismertesse, hogy mely eredetileg nem tervezett tevékenységekkel egészítette 

ki a disszeminációs tevékenységet a megvalósítás során és miért. Ismertesse, hogy az 
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egyes tevékenységek megvalósítása miképp járult hozzá a célok eléréséhez és hogyan 

javította a termékfejlesztés illetve a tematikus hálózat eredményességét. 

- 

 

1.2.8. Kérjük, foglalja össze röviden a legjelentősebb szakmai kihívásokat, nehézségeket és 

az azokra adott válaszokat. 

 

A társadalmi célú kampány tartalmának és formai megoldásainak alkalmasnak kell lenniük a 

célcsoport megszólítására és meggyőzésére.  A 2008. április 22-i konferencia tervezésekor  

ezeknek a szempontnak a figyelembe vételére került sor. 

 

1.3. A tematikus hálózat szakmai termékei 

 

1.3.1.  Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot az FP Feladatterv (Tapasztalatátadási 

szerződésmódosítás 4. sz. melléklet) alapján. Kérjük, rögzítse a termékre vonatkozó 

számszerűsített mutatókat is! A táblázatban röviden bemutatott kimeneti 

dokumentumokat, termékeket, a szakpolitikai ajánlások, javaslatok részletes leírását 

kérjük, elektronikus formában (CD-n) csatolja a jelentéshez, illetve közölje, hogy a 

világhálón hol, melyik honlapon található meg! 

 

Termékfejlesztés  

 

 

Az EQUAL-Tematikus 

Hálózati munka során 

fejlesztett termék 

megnevezése 

A tematikus hálózati 

munka során 

ténylegesen 

megvalósult 

fejlesztések 

(termékek) 

bemutatása 

számszerűsített 

mutatókkal együtt 

A termék jelen állapotában 

mely szervezet/ek számára 

hasznosítható / adaptálható 

 

Szakpolitikai ajánlások, 

javaslatok rövid leírása 

 

 

1. A nők és férfiak 

esélyegyenlőségének 

elősegítése a 

felnőttképzésben. 

 1 kézikönyv 

felnőttoktatással foglalkozók, 

civil szervezetek, munkaadó, 

munkavállalók érdekvédelmi 

szervezetei, kutatók  

Gender téma integrálása a 

felnőttképzésbe 

Munkaerőpiacra visszatérni 

óhajtó nők reintegrációs 

felkészítése 
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Az EQUAL-Tematikus 

Hálózati munka során 

fejlesztett termék 

megnevezése 

A tematikus hálózati 

munka során 

ténylegesen 

megvalósult 

fejlesztések 

(termékek) 

bemutatása 

számszerűsített 

mutatókkal együtt 

A termék jelen állapotában 

mely szervezet/ek számára 

hasznosítható / adaptálható 

 

Szakpolitikai ajánlások, 

javaslatok rövid leírása 

 

 

Képzési kézikönyv  

2. „Nemre való 

tekintettel” kézikönyv  1 kézikönyv 

felnőttoktatással foglalkozók, 

civil szervezetek, munkaadó, 

munkavállalók érdekvédelmi 

szervezetei, kutatók 

Gender téma horizontális 

kezelése – gender 

mainstreaming 

megvalósítása   

 

 

Disszemináció 

 

  

Az EQUAL-Tematikus 

Hálózati munka során 

fejlesztett termék rövid 

megnevezése 

A termékkel kapcsolatosan 

elvégzett disszeminációs 

tevékenységek bemutatása 

(számszerűsített mutatókkal 

együtt) 

   

A termékkel kapcsolatosan tervezett, esetlegesen 

elmaradt disszeminációs tevékenységek 

1. Társadalmi célú kampány 

és konferencia 

2008. április 22.  

1 konferencia, kb.70 fő célszemély 
 

2. Megyei regionális 

képzési, munkaügyi 

központok, nagyobb 

városok egyetemi 

könyvtárai, szociális 

partnerek,  szakszervezeti 

konföderációk és 

tagszervezetek, 

minisztériumok, megyei 

esélyházak, munkáltatók  

személyes kiszállítás 

Termékenként 3500-3500 példány 

került szétosztásra 
 

3. Országos konferencián 
500-500 példány   
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1.3.2 Megfelelő formában és közérthető módon tudta-e megjeleníteni termékeit a hálózat a 

szakmai közvélemény előtt? Ha nem, miért? 

 

Igen. 

 

1.4. A hálózat szakmai eredményeinek hasznosítása 

 

 

1.4.1.  A tematikus hálózati együttműködés lezárását követően hogyan lesznek 

hasznosíthatók a hálózati együttműködés eredményei, termékei? Mit tesz az 

eredmények további hasznosítása, illetve fenntarthatósága érdekében?  

 

 Mindkét termék letölthető az interneten a www.berbarometer.hu – oldalon 

 Utánnyomás lehetősége fennáll mindkét termék esetében 

 

1.4.2.  A hálózati együttműködés eredményeként várhatóak-e további szakmai fejlesztések? 

Amennyiben igen, mikor és milyen formában?  

 

A Nemre való tekintettel c. kézikönyv alapján e-learning tananyag készül a 2. számú 

túlvállalás keretében 

 

 

1.4.3.  A hálózati együttműködés eredményeként kifejlesztett termékek közül melyeket 

szándékoznak a továbbiakban alkalmazni, továbbfejleszteni és hogyan?  

 

A Nemre való tekintettel c. kézikönyv alapján e-learning tananyag készül a 2. számú 

túlvállalás keretében 

 

 

1.5.  Nemzetközi együttműködés  
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1.5.1.  Amennyiben releváns, kérjük, ismertesse, hogy nemzetközi együttműködés milyen 

területeken, milyen tevékenységekben valósult meg a termékfejlesztés és/vagy 

disszemináció során. 

 

 

1.5.2.  Amennyiben releváns, kérjük ismertesse, hogy mennyiben jelentett valódi hozzáadott 

értéket a nemzetközi együttműködés? 

 

 

1.5.3.  Tervezi-e további nemzetközi szakmai fejlesztéseinek és nemzetközi kapcsolatainak 

folytatását? Ha igen, mikor és milyen formában?  

 

 

 

1.6. Partnerség-Hálózati együttműködés 

 

1.6.1.  A tematikus hálózat tagjai között mennyire volt megfelelő, sikeres, hatékony az 

együttműködés?  

 

Az együttműködés eredményeként létrejött termék az együttműködés eredményességét 

mutatja.  

 

1.6.2.  Mi volt az együttműködés legfontosabb hozzáadott értéke?  

 

Valamennyi FP a létrehozott termékekbe  beépítette saját tapasztalatait.  

 

1.6.3.  A tevékenység befejezését követően terveznek-e további együttműködést a hálózati 

együttműködés tagjai? 

 

A 2. sz. túlvállalás keretében további együttműködés valósul meg. 

 

 

1.7. Horizontális szempontok  
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1.7.1. Kérjük, mutassa be, mely, a hálózati együttműködés során végzett tevékenységek 

járultak hozzá a környezeti fenntarthatóság gyakorlati érvényesítéséhez.  

 

Elektronikus levelezést folytattunk a papíralapú helyett. 

 

1.7.2. Kérjük, mutassa be, miképp érvényesítette az esélyegyenlőség elvét a projekt 

megvalósítása során? Hogyan biztosították, hogy nők és férfiak azonos esélyekkel 

kapcsolódhassanak be a hálózat munkájába? 

 

Az FP-k férfiakat és nőket egyaránt delegáltak a közös munkához.  

 

1.8. Kommunikáció 

 

1.8.1. Kérjük, mutassa be mindazokat a tevékenységeket (módszereket, eszközöket), 

amelyek a hálózati együttműködés eredményeinek bemutatását, ismertetését, 

elterjesztését szolgálták! 

 

Kiadvány készítés 

Disszeminációs konferencia 

Kiadványok terjesztése konferenciákon, szemináriumok, kiszállítva címlista alapján 

 

1.8.2. Kérjük, jelenítse meg az alábbi táblázatban a tematikus hálózat keretében az Önök 

partnersége által szervezett fontosabb- rendezvényeket, eseményeket, média 

megjelenéseket! 

 

Esemény megnevezése Célja Időpontja Eredménye, 

megjegyzések 

Országos konferencia Nemi esélyegyenlőség 

kérdése iránti 

érzékenyítés 

2008. június 13 500 fő (50/50%-ban nők 

és férfiak) 

SZMM Egyenlő 

munkáért egyenlő bért! 

Munkacsoport 

konferenciája, Miskolc, 

Nemi esélyegyenlőség 

kérdése iránti 

érzékenyítés 

2008. május 8  
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2. A tematikus Hálózati tevékenységek pénzügyi végrehajtása 

 

2.1. Tervezés és megvalósítás  

 

2.1.1. Mennyiben volt megalapozott a hálózati munkaterv pénzügyi terve? (max. ½ oldal,  a 

további kérdéseknél is) 

A pénzügyi terv megalapozottnak bizonyult. 

 

2.1.2. A pénzügyi tervnek mely elemeit nem hajtották végre? Miért nem tudták végrehajtani? 

Mit javasol annak érdekében, hogy a jövőbeni hálózati együttműködések pénzügyi 

szempontból végrehajthatóbbak legyenek?  

A pénzügyi terv végrehajtásában a problémát az jelentette, hogy az egyik FP késedelemmel 

kapta meg az előleget, a másik gondot a beadott elszámolás lassú lebonyolítása 

jelentette.     

 

2.1.3. A hálózati tevékenységek megvalósítása közben szükséges volt-e a költségvetési terv 

módosítása? Ha, igen milyen okból? 

Nem. 
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Források 

 

PEJ 1-11 

 

A TCA megvalósulása és eredményei, I-III 

 

Önértékelés I-II 
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Mellékletek 

A H005 disszeminációs és tapasztalatátadási tevékenysége során elkészült cikkek 

 

30 cikk+76 cikk kutatási asszisztencia keretében, összesen 106 cikk 

 

2006. február 

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) a béralkuról (Az ETUC 2006 évi kollektív 

alkuval kapcsolatos iránymutatásai) 

On-line „bérfigyelés” Németországban 

Az munkahelyi stresszről szóló, az európai szociális partnerek által aláírt keretmegállapodás 

gyakorlati megvalósítása 

Európai keretmegállapodás a transznacionális alkut illetően: az ETUC álláspont előzetes 

irányvonalai 

Új foglalkoztatási szerződés Franciaországban 

 

2006. március 

Diákok és szakszervezetek együtt a francia kormány új intézkedése ellen 

 

2006. április 

Barreto J.A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) támogatja a nemzetközi Bérbarométer 

kezdeményezést  

Európai szociális partnerek közös fellépése a nemek közötti egyenlőség erősítésére 

Multinacionális kutatás kombinált adatbázis alapján 

 

2006. május 

Hatszáz oldalas kézikönyv a távmunkáról 

 

2006. június 

Barreto J.: Nyitás az Európai Unió munkaerőpiacán 

 

2006. július 

Barreto J.: Megtartották az első nemzetközi WageIndicator konferenciát Amszterdamban, 17 

honlapfenntartó csapat részvételével, június 21 és 27 között. 

 

 

2006. augusztus 

Barreto J.: Mit keresnek a könyvelők? 

Komiljovics Máté: Mennyit keresnek a vasutas munkavállalók Európában és 

Magyarországon? 

Női és férfi bérek Magyarországon I. rész  Női és férfi bérek területi differenciálódása  

 

 

2006. szeptember 

Barreto J.: Bérek Írországban 

Dolgozói jogok megsértése Finnországban 

EU munkaidő-irányelv: buktatók a módosítás előtt 

 

2006. október  
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Kutatási asszisztencia keretében: 

ÚJ ESÉLY konferencia -,,hátrányos helyzetű” gyerekek, a Drop Out jelenség-jelentés a 

konferenciáról 

A munkaerőpiac nemi egyenlőtlenségei- I. A munkahelyi jellemzők különbségei 

A munkaerőpiac nemi egyenlőtlenségei- II. Jövedelmi egyenlőtlenségek 

Szerepváltozások 2005-Nők és férfiak helyzete 

Aktuális bértendenciák az EU-ban (marmol) 

Lesz-e a jövőben transznacionális kollektív alku? 

Hírek a többi WageIndicator (Bérindikátor) házatájáról 

 

2006. október 

Minimálbérek a 25 EU tagállamban, 2006 október 

A munkával kapcsolatos törvények, rendeletek tára 

Munkavédelem Európában 

Az munkahelyi stresszről szóló, az európai szociális partnerek által aláírt keretmegállapodás 

gyakorlati megvalósítása 

Új szakképzési adatbázis 2006 

Védjük egészségünket és biztonságunkat a munkahelyeken is! 

Új perspektívák: a munkavédelem terén az EU-ban 

 

2006. november 

Kutatási asszisztencia keretében: 

Beszámoló: Foglalkoztatáspolitikai irányok az Eu-ban 

GYORSKAJÁK- GYORS MELÓK 

Fiatal dolgozók - veszélyben az egészség! 

Férfiak és nők helyzete a családban- szerepváltozások 

Jövedelmi változások komponensei: Bérek, jövedelmek nemzetközi összehasonlításban 

 

2006. december 

Kutatási asszisztencia keretében: 

Foglalkoztatáspolitikai irányok az EU-ban  

Kevés a lehetőség! Munkaerő-piaci magánálmok 1 

Saját éttermet szeretnék! Munkaerő-piaci magánálom II  

Kertész leszek! Munkaerő-piaci magánálom III 

 

2007. január 

Kutatási asszisztencia keretében: 

Női foglalkoztatottság az Európai Unióban 

EU: Nők több műszakban? 

A kollektív szerződés szintjei szerint az EU-ban, a 25 EU-tagállam körében   

Az ágazati szociális partnerek munkaprogramjai 

A szakszervezeti szervezettség jellemzői az EU-ban. A női szervezettség 

Munkaerő-piaci magánálom 3  ,,Írni szeretnék!” 

Egyéb: 

Bizottsági fellépés a nők jogaiért 

Minimálbér Nagy-Britanniában  

 

2007. február 

Kutatási asszisztencia keretében: 

Döntéshozatal- nők a parlamentben 
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A nők és férfiak fizetése közötti különbségek 

A nők átlagos életkora az első gyermek születésekor 

A nők és férfiak közötti egyenlőség az EU-ban  1-4-ig, Európai Bizottság  ,,Report on 

equality between women and men-2OO7” jelentés feldolgozása    

 

2007. március 

Kutatási asszisztencia keretében: 

A nők és férfiak közötti egyenlőség az EU-ban 1-5. 

Egyéb: 

GergelyPál: Nagy veszélyben a nők és a gyerekek. REACH: közös európai fellépés a káros 

vegyi anyagok ellen 

 

 

2007. április 

Kutatási asszisztencia keretében: 

Munkanélküliség Magyarországon 

A migránsok Magyarországon 

Migrációs politika az Unióban 

Nők a vezetésben Magyarországon 

 

2007. május 

Kutatási asszisztencia keretében: 

Nők a munkában 

A média hatásai 

Kapcsolatba lépni a foglalkoztatottakkal 

Az egyenlőség fejlesztése vidéken 

A helyi esélyegyenlőségi tervek fejlesztése 

A férfiak uralják a zeneipart és a médiát 

Harc az egyenlő bérért 

Dow Jane 

 

2007. június 

Kutatási asszisztencia keretében: 

Az egyenlő bér növelése 

Nemzetközi konferencia az egyenlő bérről 

Tanulni az egyenlő bérről 

Több nőt a tudományokba! 

 

2007. augusztus 

Kutatási asszisztencia keretében: 

Az ágazati stratégiák fejlesztése 

Szeretnének megerősödni az európai szakszervezetek 

A fizetés különbségek lezárása 

Az egyenlő bér bevezetése a kollektív megegyezésekbe 

Az egyedülálló anyukák fizetése a legrosszabb 

Attitűdváltás Észak-Európában 

Egyéb: 

Lupkovics Marianna: SEGÉDLET az ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV elkészítéséhez 

(az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 2003. évi CXXV. törvény 

alapján) 
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2007. szeptember 

Kutatási asszisztencia keretében: 

Nemzetközi áttekintés a tanári fizetésekről 

Minimálbérek az USA-ban 

Túlóra bérek az USA-ban 

Nemzetközi áttekintés a mérnöki fizetésekről 

Nemzetközi áttekintés a pékfizetésekről 

 Egyéb: 

Ott jártunk! Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Kollektív alku munkabizottságának 

ülése, 2007. szeptember  4-6, Portugália, Sintra 

 

 

2007. október 

Kutatási asszisztencia keretében: 

Munkaerőhiány várható az informatikai piacon 

Kevesebb fizetést kapnak a női informatikusok 

Egyre több a szegény a nők között 

Nők helyzete a vezetésben 

Nehéz a gyesen levő nők helyzete 

A nők helyzete Nagy-Britanniában és az USA-ban 

Egyéb: 

Potápi Rita: Vállalkozó nőkről nőknek 

Kádár Zsuzsa: Sztorik a sikeres vállalkozó nőkről 

Kádár Zsuzsa: Nemek közötti esélyegyenlőség megvalósítása a magyar munkavállalók 

körében 

 

 

2007. november-december 

Kutatási asszisztencia keretében: 

Megváltoztak a béren kívüli juttatások 

Villamosmérnöknek érdemes tanulni 

Fejlődnek a Balti államok 

Gondban van India munkaerő-piaca 

Egyre elterjedtebb a távmunka 

Közgázosok előnyben! 

10 éven belül vezető iparág lesz a biotechnológia 

Egyéb: 

Tóth Gyöngyi: Levelek Angliából I-IX 

Bérminimumok 

 

 

2008. január 

Kutatási asszisztencia keretében: 

Európai ágazati föderációk  

Gender mainstreaming 

Nők a szakszervezeteknél 

Egyéb: 
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Királykuti Mira: MSZOSZ – EQUAL évindító rendezvénysorozat „Egyenlő munkáért 

egyenlő bért!” projekt disszeminációja 

 

2008. február 

Kutatási asszisztencia keretében: 

A nők részvételi aránya az EIF döntéshozó testületeiben 

A szakszervezeti testületek felelősek a nemi egyenlőségért 

Nemi egyenlőség és a nők aránya az Európai Vállalati Tanácsnál 

Egyéb: 

Barreto Jozefa: Családbarát munkahelyek 

 

2008. március-április 

Kutatási asszisztencia keretében: 

A nők és férfiak fiatal éveinek összehasonlítása 

A nők és férfiak dolgozó éveinek összehasonlítása 

A nők és férfiak foglalkozásbeli eloszlása 

Nemi egyenlőtlenségek 

Politika és törvényhozás  

Kihívások és politikai irányvonalak 

Egyéb cikkek 

Kádár Zsuzsa: Nemi sztereotípiák a foglalkoztatásban és megoldási lehetőségei . Nemzetközi 

példák  
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BérBarométer: hazai és külföldi megjelenések a világhálón 

2008. június végi állapot 

 Google kereső: 9680 rekord;  

 Yahoo 14500 rekord;  

 www.cuil.com (új kereső) 2476 rekord;  

 OK.hu kereső 706 rekord  

 

Néhány jellemző BérBarométer megjelenés leírása 

 
BérBarométer  hazai megjelenései  

 Honlap Link Rövid leírás 

1. 
Honlap a bér, és 
esélyegyenlőségért! www.berbarometer.hu/main 

Bérellenőrző munkavállalók számára. Bérek 
összehasonlítása országonként. 

2. 
Ellenőrizd a béred a 
Bérlekérdezővel! 

www.misalariomujeres.org/Berbarometer.hu/
main/berellenorzo  

A bérbarométer.hu által összeállított kérdőívek 
alapján történő bér-összehasonlítások. 

3. 

Állásmonitor- 
állásajánlatok, 
karrier, munka www.allasmonitor.hu/berbarometer.php 

Különféle álláslehetőségek a magyarországi 
munkavállalók számára. 

4. 

Állásmonitor- állás, 
állásajánlat, karrier, 
munka http://www.allasmonitor.hu/berek.php 

Egyenlő munkáért egyenlő bért! A 
bérbarométer.hu bemutatása. 

5. A hét statisztikái 
www.berbarometer.com/main/cikkgyujtemen
y/statisztikak/hetistat4 

bérbarométer.hu létrehozása az EQUAL project 
keretében. 

6. A hét statisztikája 
acc.wageindicator.org/berbarometer/main/cik
kgyujtemeny/statisztikak/hetstatisztikaja13 

A bérbarométer.hu kérdőíves felmérése a 
munkával kapcsolatos aggodalmakról. 

7. 

Placement- állás, 
állásajánlat, munka, 
karrier www.placement.hu/karrier.php?kcikk=130 

Az e-bérbarométer a munkaerő-piaci 
egyenlőtlenségek feltárásáért. 

8. MSZOSZ www.mszosz.hu/index2.html Magyarországi bérek a berbarometer.hu-n. 

9. 
Bértárgyalások- 
FN.hu 

www.fn.hu/allas/20070302/berbarometer_be
rtargyalasnal_is_jol_johet/ 

A nők és férfiak keresete közötti különbségek, 
régiónkénti lebontásban is. 

10.  
Egyenlő bért és 
esélyt! 

www.tusalario.com/Berbarometer.hu/main/ka
pcsolat/kapcsolat 

A bérbarométer.hu a wageindicator network 
része, az EQUAL project keretében jött létre. 

11. Bemutatkozás 
www.berbarometer.hu/main/bemutatkozas/b
erbarometer A bérbarométer.hu felépítése és célkitűzései. 

12. 

Egyenlő munkáért 
egyenlő bért!-e-
bérbarométer 

http://www.digitalcity.hu/digitalcity/news/allN
ews.jsp?dom=AAAAJPND&prt=AAAALJJW&
fmn=AAAALOFE&men=AAAALOES&hir=AA
AAYXYU 

Az e-bérbarométer az EQUAL program keretében 
valósul meg, melyet az Erópai Bizottság 
kezdeményezett. A project célja a munkaerőpiaci 
diszkrimináció megszűntetése. 

13. VIP bérek www.berbarometer.org.hu/vippaycheck.html  
Kérdőív, bérellenőrző, kalkulátor, tesztek, 
statisztikák a bérbarométer.hu weboldalon. 

14. 
HVG.hu- nyilvános 
adatbázis 

hvg.hu/gazdasag/20070228_berbarometer.a
spx 

Nyilvános adatbázis a bérbarométer.hu-n a 
magyarországi bérekről, illetve 
munkakörülményekről. 

15. 

Mit mutat a 
bérbarométer?-  
szon.hu 

http://www.szon.hu/engine.aspx/page/article-
detail/dc/im:szon:news_special-
szabolcs/cn/haon-news-FCUWeb-20080213-
0245024622 

Az EQUAL h/5 bérbarométer kutatás 
eredményeinek bemutatása Nyíregyházán. 

16. 
MSZOSZ- 
mathom.dura.hu 

http://mathom.dura.hu/dura-
hirek/readarticle.php?article=eu/2006/07/24/
20060724.html 

Cikkek, tanulmányok, felmérések a 
munkaerőpiacról. A bérbarométer kérdőív 
segítségével kikalkulálhatóak az optimális bérek. 

http://www.berbarometer.hu/main
http://www.misalariomujeres.org/Berbarometer.hu/main/berellenorzo
http://www.misalariomujeres.org/Berbarometer.hu/main/berellenorzo
http://www.allasmonitor.hu/berbarometer.php
http://www.berbarometer.com/main/cikkgyujtemeny/statisztikak/hetistat4
http://www.berbarometer.com/main/cikkgyujtemeny/statisztikak/hetistat4
../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK2D5/acc.wageindicator.org/berbarometer/main/cikkgyujtemeny/statisztikak/hetstatisztikaja13
../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK2D5/acc.wageindicator.org/berbarometer/main/cikkgyujtemeny/statisztikak/hetstatisztikaja13
http://www.placement.hu/karrier.php?kcikk=130
http://www.mszosz.hu/index2.html
http://www.fn.hu/allas/20070302/berbarometer_bertargyalasnal_is_jol_johet/
http://www.fn.hu/allas/20070302/berbarometer_bertargyalasnal_is_jol_johet/
http://www.tusalario.com/Berbarometer.hu/main/kapcsolat/kapcsolat
http://www.tusalario.com/Berbarometer.hu/main/kapcsolat/kapcsolat
http://www.berbarometer.hu/main/bemutatkozas/berbarometer
http://www.berbarometer.hu/main/bemutatkozas/berbarometer
http://www.digitalcity.hu/digitalcity/news/allNews.jsp?dom=AAAAJPND&prt=AAAALJJW&fmn=AAAALOFE&men=AAAALOES&hir=AAAAYXYU
http://www.digitalcity.hu/digitalcity/news/allNews.jsp?dom=AAAAJPND&prt=AAAALJJW&fmn=AAAALOFE&men=AAAALOES&hir=AAAAYXYU
http://www.digitalcity.hu/digitalcity/news/allNews.jsp?dom=AAAAJPND&prt=AAAALJJW&fmn=AAAALOFE&men=AAAALOES&hir=AAAAYXYU
http://www.digitalcity.hu/digitalcity/news/allNews.jsp?dom=AAAAJPND&prt=AAAALJJW&fmn=AAAALOFE&men=AAAALOES&hir=AAAAYXYU
http://www.berbarometer.org.hu/vippaycheck.html
../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK2D5/hvg.hu/gazdasag/20070228_berbarometer.aspx
../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK2D5/hvg.hu/gazdasag/20070228_berbarometer.aspx
http://www.szon.hu/engine.aspx/page/article-detail/dc/im:szon:news_special-szabolcs/cn/haon-news-FCUWeb-20080213-0245024622
http://www.szon.hu/engine.aspx/page/article-detail/dc/im:szon:news_special-szabolcs/cn/haon-news-FCUWeb-20080213-0245024622
http://www.szon.hu/engine.aspx/page/article-detail/dc/im:szon:news_special-szabolcs/cn/haon-news-FCUWeb-20080213-0245024622
http://www.szon.hu/engine.aspx/page/article-detail/dc/im:szon:news_special-szabolcs/cn/haon-news-FCUWeb-20080213-0245024622
http://mathom.dura.hu/dura-hirek/readarticle.php?article=eu/2006/07/24/20060724.html
http://mathom.dura.hu/dura-hirek/readarticle.php?article=eu/2006/07/24/20060724.html
http://mathom.dura.hu/dura-hirek/readarticle.php?article=eu/2006/07/24/20060724.html
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17. ÉSZT- eszt.hu www.eszt.hu/index.php?p=9&id=15 
A bérbarométer.hu segítségével megismerhetőek 
az itthoni és külföldi bérek is. 

18. 
EQUAL- 
equalhungary.hu 

www.equalhungary.hu/main.php?folderID=1
030&objectID=5002721 

Az egyenlő munkáért egyenlő bért! project alapja 
a bérbarométer.hu, amely a holland wageindicator 
network része. 

19. milegyek.hu- Hírek www.milegyek.hu/hir.php?id=126 Hírességek fizetései a bérbarométer.hu portálról. 

20. 

hrportal.hu-Magyar 
munkavállalók az 
EU-ban 

www.hrportal.hu/index.phtml?page=article&i
d=44467 

A hazai fizetésekről és munkakörülményekről 
szolgáltat adatokat a bérbarométer.hu. 

21. felnőttnet.hu 
www.felnottnet.hu/Nyitóoldal/tabid/88/ctl/Det
ails/mid/432/ItemID/184/Default.aspx  

A berbarometer.hu hasznos lehet a 
bértárgyalásoknál, ugyanis tartalmazza a nők és 
férfiak, illetve a régiók közötti bérkülönbségeket. 

22. operativprogram.hu 
www.operativprogram.hu/munkaberek_magy
arorszagon_es_mas_eu_tagallamokban/ 

Munkabérek Magyarországon és más EU 
tagállamokban. 

23. 
Szeged Szerver- 
szeged.hu 

www.szeged.hu/index.php?option=content&t
ask=view&id=79295&Itemid=96  

A berbarometr.hu felmérése a 
kisvállalkozásoknál, illetve multinacionális 
vállalatoknál foglalkoztatott dolgozók számáról. 

24. 
EURO 26.hu- Vedd 
kezedbe Európát 

www.euro26.hu/?inc=news_more&news_id=
3622 

Az egye szakmák és régiók kereseti viszonyai a 
berbarometer.hu weboldalon. 

25. 

WYW global 
directory- 
directory.wyw.hu directory.wyw.hu/report.php?id=7414 

Online kitölthető kérdőív a berbarometer.hu-n, 
amely a munkavállalók helyzetét vizsgálja. 

26. blog.xfree.hu 
blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pev=2007&
pho=10&n=ludysi Nemzetközi bérek a bérbarométeren. 

27. 

Egyenlő munkáért 
egyenlő bért!- 
egyenlobert.hu 

www.egyenlobert.hu/doc/MCS_Borbely_honl
apra_final.doc 

Tanulmány a nők és férfiak bére közötti 
különbségről az EU-ban. 

28. 
Jobber.hu- 
állásportál 

http://www.jobber.hu/allaspiaci_hirek.php?re
szletes=21 

Elérhető adatok a munkavállalók számára a 
régiónkénti fizetésekről. 

29. fovpi.hu 
www.fovpi.hu/boldogulj/eloadasok/borbely.p
ps  

Levél Angliából-egy magyar nő tapasztalatai az 
angliai idősgondozásról a berbarometer.hu 
weboldalon. 

30. 
women.reginaprogra
m.hu 

www.women.reginaprogram.hu/?q=node/71/
print 

A berbarometer.hu adatai alapján a nők 15%-al 
kevesebbet keresnek, mint a férfiak. 

31. teol.hu 
www.teol.hu/index.php?apps=cikk&cikk=122
221 

A berbarometer.hu adatai alapján a 
versenyszférában dolgozók rosszabbul keresnek, 
mint a költségvetési szférában alkalmazottak. 

32. mon.hu 

http://www.mon.hu/hirek/im:szon:news_speci
al-szabolcs/cikk/hogyan-tovabb-
nyugdijugyben/cn/haon-news-FCUWeb-
20080214-0447293392 

A bérbarométer kutatásának eredményei a 
nyugdíjakról. 

33. uzlet.linktipp.hu uzlet.linktipp.hu/ 
Friss diplomásoknak állásajánlatok, 
bérösszehasonlítások a berbarometer.hu oldalon. 

 

 
BérBarométer  külföldi megjelenései  

 Honlap Link Rövid leírás 

1. 

wageindicator.org- 
bérek, fizetések, 
juttatások, 
kárpótlások www.wageindicator.org/ Ingyenes online bérellenőrző. 

2. 
Wageindicator 
Alapítvány 

www.slideshare.net/wooda/wageindicator-
foundation-a-case-study/  

A wageindicator egy az egész világot behálózó 
alapítvány, melyen mindent megtudhatunk a 
bérezésekkel kapcsolatban. 

3. 
wageindivator 
alapítvány 

www.goldmund-wyldebeast-
wunderliebe.com/case-
studies/wageindicator-portal-1 

Bérellenőrzés, kérdőívek és cikkek a 
wageindicator portálon. 

4. wageindicator plone.tv/media/530888012/view Az egész világot behálózó portál a bérekről. 

http://www.eszt.hu/index.php?p=9&id=15
http://www.equalhungary.hu/main.php?folderID=1030&objectID=5002721
http://www.equalhungary.hu/main.php?folderID=1030&objectID=5002721
http://www.milegyek.hu/hir.php?id=126
http://www.hrportal.hu/index.phtml?page=article&id=44467
http://www.hrportal.hu/index.phtml?page=article&id=44467
http://www.felnottnet.hu/Nyitóoldal/tabid/88/ctl/Details/mid/432/ItemID/184/Default.aspx
http://www.felnottnet.hu/Nyitóoldal/tabid/88/ctl/Details/mid/432/ItemID/184/Default.aspx
http://www.operativprogram.hu/munkaberek_magyarorszagon_es_mas_eu_tagallamokban/
http://www.operativprogram.hu/munkaberek_magyarorszagon_es_mas_eu_tagallamokban/
http://www.szeged.hu/index.php?option=content&task=view&id=79295&Itemid=96
http://www.szeged.hu/index.php?option=content&task=view&id=79295&Itemid=96
http://www.euro26.hu/?inc=news_more&news_id=3622
http://www.euro26.hu/?inc=news_more&news_id=3622
../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK2D5/directory.wyw.hu/report.php
../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK2D5/blog.xfree.hu/myblog.tvn
../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK2D5/blog.xfree.hu/myblog.tvn
http://www.egyenlobert.hu/doc/MCS_Borbely_honlapra_final.doc
http://www.egyenlobert.hu/doc/MCS_Borbely_honlapra_final.doc
http://www.jobber.hu/allaspiaci_hirek.php?reszletes=21
http://www.jobber.hu/allaspiaci_hirek.php?reszletes=21
http://www.fovpi.hu/boldogulj/eloadasok/borbely.pps
http://www.fovpi.hu/boldogulj/eloadasok/borbely.pps
http://www.women.reginaprogram.hu/?q=node/71/print
http://www.women.reginaprogram.hu/?q=node/71/print
http://www.teol.hu/index.php?apps=cikk&cikk=122221
http://www.teol.hu/index.php?apps=cikk&cikk=122221
http://www.mon.hu/hirek/im:szon:news_special-szabolcs/cikk/hogyan-tovabb-nyugdijugyben/cn/haon-news-FCUWeb-20080214-0447293392
http://www.mon.hu/hirek/im:szon:news_special-szabolcs/cikk/hogyan-tovabb-nyugdijugyben/cn/haon-news-FCUWeb-20080214-0447293392
http://www.mon.hu/hirek/im:szon:news_special-szabolcs/cikk/hogyan-tovabb-nyugdijugyben/cn/haon-news-FCUWeb-20080214-0447293392
http://www.mon.hu/hirek/im:szon:news_special-szabolcs/cikk/hogyan-tovabb-nyugdijugyben/cn/haon-news-FCUWeb-20080214-0447293392
../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK2D5/uzlet.linktipp.hu/
http://www.wageindicator.org/
http://www.slideshare.net/wooda/wageindicator-foundation-a-case-study/
http://www.slideshare.net/wooda/wageindicator-foundation-a-case-study/
http://www.goldmund-wyldebeast-wunderliebe.com/case-studies/wageindicator-portal-1
http://www.goldmund-wyldebeast-wunderliebe.com/case-studies/wageindicator-portal-1
http://www.goldmund-wyldebeast-wunderliebe.com/case-studies/wageindicator-portal-1
../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK2D5/plone.tv/media/530888012/view
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alapítvány Kérdőívek, bérellenőrzők és további interaktív 
módszerek. 

5. 

wageindicator 
adatbázis 
bemutatása www.uva-aias.net/files/data/introduction.pdf 

2000-ben kezdődött meg a wageindicator project, 
majd 2001-re készült el az első wageindivator 
portál. 

6. 
Csapatok és 
partnerek 

acc.wageindicator.org/wageindicator/main/P
artnersworldwide  

A wageindicator nemzetközi partnerei az 
amszterdami egyetemen. 

7. Global wageindicator www.globalwageindicator.org/ 
Globális bérellenőrző weboldal, melyen az összes 
bérellenőrző portál megtalálható. 

8. kansascity.com 
www.kansascity.com/business/story/685884.
html  

a wageindicator felmérései alapján emelkedik az 
átlagbér a privát szektorban. 

9. Ellenőrizd a béredet! 
www.ilo.org/wow/Articles/lang--
en/WCMS_081356/index.htm  

Online bérellenőrző, melyen kiderül, hogy mik az 
alul-illetve túlfizetett munkakörök. 

10.  
Érd el a 
bérminimumot! 

www.globalwageindicator.org/se/main/questi
onnaire/win-a-minimum-wage 

Heti vagy havi minimálbérek az egyes 
országokban. 

11. Paywizard project paywizard.co.uk/main/about/project 
A paywizard a nemzetközi wageindivator project 
része. 

12. Poynter Online 
www.poynter.org/column.asp?id=31&aid=10
3664  

A wageindicator project 17 országban van jelen 
és összesen 30 weboldalt működtet,melyek a 
bérekről és a munkaerő-piaci helyzetről 
szolgáltatnak információkat. 

13. Online bérellenőrző 
www.andrewbibby.com/socialpartners/wagei
ndic.html  

A wageindicator.org weblapon online bér 
összehasonlító érhető el. 

14. paywizard.co.uk 
cc.wageindicator.org/paywizard/main/salarys
urvey/ 

Online kérdőív a különböző jövedelmek 
összehasonlításához. 

15. Sangonet 

www.sangonet.org.za/portal/index.php?optio
n=com_content&task=view&id=3817&Itemid
=442 

A my wage weboldal a wageindicator project 
része, melyen online bérellenőrzővel lehet 
összehasonlítani a béreket. 

16. 

Banki és Biztosítási 
Dolgozók 
Szövetsége 

www.bigwu.org/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=52&Itemid=79  

Bérellenőrző a wageindicator weboldalon, 
melynek segítségével összehasonlíthatjuk az 
egyes béreket. 

17. 
európai közösségi 
kutatás 

ec.europa.eu/research/social-
sciences/newsletter/issue8/article_6050_en.
htm 

A wageindicator online felmérése az Európai 
Uniós bérekről. 

18. 
Tudományos 
Közösségek en.scientificcommons.org/25186094 Wageindicator online kérdőív. 

19. Wageindicator 
www.womenpaycheck.com/main/minimum-
wages-2005 A wageindicator eredeti portálja. 

20. wageindicator.cn www.wageindicator.cn/main/wagesbeijing  Bejing-i bérek, a wageindicator portálja Kínában. 

21. whatsheearns.co.uk 
www.whatsheearns.co.uk/main/the-global-
gender-pay-gap  

A wageindicator felmérése azt mutatja, hogy a 
nők magasabb képzettséggel rendelkeznek, mint 
a férfiak. 

22. 
wageindicator- 
bérellenőrző 

gb.salarycheck.wageindicator.org/websurvey
/Survey?id=salarycheck&locale=en_GB& A különféle munkakörök bérezései. 

23. 
Tudományos 
Közösségek en.scientificcommons.org/25186098  

Bérek, heti bérkalkulátor a wageindicator 
adatbázisában. 

24. worklife wizard 
www.law.harvard.edu/programs/lwp/AAASpr
_print.html 

A wageindicator 17 országban 35 portált 
működtet. 

25. ITUC www.ituc-csi.org/spip.php?article1880 
Az online kérdőíves kutatás eredményei 
elérhetőek a wageindicator portálon. 

26. whatsheearns.co.uk 
www.whatsheearns.co.uk/main/Equalpay/itu
c-gender-pay-gap-report-2008  

Az ITUC felmérése a nemi bérkülönbségekről a 
wageindicator weboldalon. 

27. Wageindicator- hírek www.tuc.org.uk/equality/tuc-14409-f0.pdf Az online kérdőív eredményei. 

28. Workindicator.org 
www.workindicators.org/home/about-
workindicator 

A workindicator a wageindicator hálózat része, 
melyen szintén elérhetőek az országonkénti 
bérezések. 

29. Paycheck www.paycheck.in/main/about-us  

A paycheck a wageindicator hálózat része, mely a 
munkaerő-piaccal és a bérezésekkel 
kapcsolatban végez online kutatást. 
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30. Kína 
www.emerging-
china.com/articles/805284.html  

Online kérdőívek által gyűjtött adatok a kínai 
bérekről a wageindicator portálon. 

31. Cikkek 

donnedelmondo.wordpress.com/2008/07/11/
the-higher-the-education-the-bigger-the-
wage-gap/ 

A nők oktatási és bérezési helyzete, a férfiakéhoz 
viszonyítva. 

32. OBA 
www.oba.org/En/fla/newsletter_en/PrintHtml.
aspx?DocId=31456 A wageindicator online felmérésének eredményei. 

33. IT 
economictimes.indiatimes.com/articleshow/
msid-1600203,prtpage-1.cms Informatikus fizetések összehasonlítása. 

34. Winzy 
www.winzy.com/word/Salaries%20by%20Oc
cupation 

Foglalkozásonkénti bérezések a wageindicator 
adatai alapján. 
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Közbeszerzések 

 

A közbesze rzési  e l járá s  A közbesze rzés  Az eljárá s indítá sának 

dátuma  

Szerződés 

aláírásának 

dátuma  

 

A beszál lí tó  megnevezé se  

A szerződé s  

összege  

(Ft)  

fajtája  t ípusa  tárgya  mennyisége  

tervezett valós 

Nemzeti 

értékhatár alatti 

Egyszerű eljárás Az ajánlatkérő által 

átadott kérdőív 

lesokszorosítása 

2500 példányban, 

lekérdezése egy 

városi, aktív 

foglalkoztatottakat 

magában foglaló 

mintán, 

az adatok rögzítése 

1 2006 március 

10 

2006 március 

10 

2006 április 29. SM Direct Bt 4950000.- 

Ft+20% áfa 

Nemzeti 

értékhatár alatti 

Egyszerű eljárás A létrejött 

adatbázis alapján 

stratégiakészítés a 

szakszevezeteknek, 

információnyújtás a 

kormányzati 

szerveknek és a 

munkaadói 

érdekképviseletekn

ek. 

1 2006 március 

10 

2006 március 

10 

2006 április 18. „V2” Excelsior Bt. 4400000.- 

Ft+20% áfa 

 

 


