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Bevezetés 

A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse az esélyegyenlőség tágan értelmezett fogalomrendszerével. 

A tananyag felkészíti a hallgatót a témakör többoldalú, integrált megközelítésére, az esélyegyenlőségi 

lehetőségek felismerésére, azok megvalósítására, áttekintve az egyes kiemelt csoportok helyzetét, valamint a 

jogi szabályozás, és törvénykezési oldalt. 

A tantárgy hozzájárul a pálya- munka világához kapcsolódó réteg-specifikus munkaerőpiaci és 

foglalkoztatáspolitikai folyamatokban az esélyegyenlőség lehetőségének biztosításához. Segíti a különböző 

szintű és tartalmú konfliktusok megoldását, valamint az előítélet-mentesség és a szociális érzékenység, mint 

szakmai attitűd kialakulását. 

 

Forrás: ClipArt 
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1. fejezet - Az esélyegyenlőség, mint 
követelmény kialakulásának 
előzményei (tágan értelmezett 
fogalma) 

Az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtését hosszú történelmi folyamat előzte meg. Társadalmi és politikai 

fordulatok sokasága biztosítja, hogy mára ennyi féle szabályozó és támogató eszköz áll a rendelkezésünkre. A 

tanulási egység célja, hogy ezeket a meghatározó pontokat kiemelje és ezáltal olyan eligazodási pontokat 

jelöljön ki, amely alapján a hallgató képes a jelenkori rendszer előzményeit az egyes történeti korszakokban 

megtalálni. 

1. 1.1. Az esélyegyenlőség történeti előzményei 

Bevezető 

Az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtését hosszú történelmi folyamat előzte meg. Társadalmi és politikai 

fordulatok sokasága biztosítja, hogy mára ennyi féle szabályozó és támogató eszköz áll a rendelkezésünkre. A 

tanulási egység célja, hogy ezeket a meghatározó pontokat kiemelje és ezáltal olyan eligazodási pontokat 

jelöljön ki, amely alapján a hallgató képes a jelenkori rendszer előzményeit az egyes történeti korszakokban 

megtalálni. 

Az egyenjogúság történelmi aspektusai 

Az egyenjogúság- egyenlőség gondolatvilága szinte az emberiség öntudatra ébredésével egykorú. 

Magyarországon a rendi társadalom szerkezetének megfelelő rendi jog a jogok teljességét azok számára 

biztosította, akik a nemzethez (populus) tartoztak. Ők Werbőczi szerint ugyanazon szabadsággal élhettek. A 

közrendűek (plebs) nemcsak politikai jogaikban, hanem magánjogi viszonyaikban is korlátozva voltak. 

A nemesek és nem nemesek jogállása közötti különbség megszüntetése már a reformkorban megindult, azonban 

radikális változásokat csak az 1848-as törvények hoztak. Ekkor törölték el ugyanis az úrbériséget és a földesúri 

hatóságot, valamint a papi tizedet, kiterjesztették a jogegyenlőséget előbb a megyékre, majd a városokra is, sőt a 

vallások egyenjogúságáról is rendelkeztek. 

Link: http://www.1000ev.hu/index.php?a=2&k=3&f=5290  

1848. után azonban a jogegyenlőség, csak a jogalkotás céljául volt kitűzve, azaz a jogegyenlőség csak annyiban 

létezett, amennyiben az egyes alkotásokban az ténylegesen meg is valósult. 

A polgári értelemben vett egyenjogúság megvalósulása sem volt teljes egészen a II. világháborúig, miközben 

már az első világháború után elfogadott numerus clausus törvény a nyílt egyenlőtlenségnek egy új irányát 

képviselte. A harmincas évek végén pedig a nyílt diszkrimináció jegyében megszülettek az első zsidótörvények 

is. 

Link: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7440 

Az egyenjogúsággal kapcsolatban az 1945-1947-es jogalkotás végezte el mindazt, amit más országokban a 

radikális polgári forradalmak. Ezt a folyamatot azonban erősen torzította az előző rendszerhez kötődő 

szervezetek tagjainak kollektív felelősségre vonása, valamint politikai jogainak korlátozása. (Sári, 2006.) 

Az 1949. évi alkotmány kimondja, hogy a polgárok a törvény előtt egyenlők és egyenlő jogokat élveznek, 

továbbá, hogy a polgárok bármely hátrányos megkülönböztetését (nem, felekezet, nemzetiség szerint) a törvény 

szigorúan bünteti. Mindezek ellenére azonban átveszi a szocialista alkotmányoknak azt az alapelvét, mely 

szerint az egyes jogokat (pl.: lelkiismereti szabadságot, vallás szabad gyakorlását) a polgároknak, más jogokat 

(pl.: pihenéshez és az üdüléshez való jogot) azonban csak a dolgozóknak biztosítja. Figyelemre méltó az is, 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=2&k=3&f=5290
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7440
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hogy az alkotmány dekralálásának időpontjában az ENSZ Közgyűlése már elfogadta az Emberi Jogok 

Egyetemes Nyilatkozatát, azonban ennek az alkotmány szövegében nyoma sem volt. (Igaz, ekkor még 

Magyarország nem volt az ENSZ tagja.) 

link: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8365 

link: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=hng 

Az 1949. évi alkotmányban az emberek megkülönböztetésére vonatkozó rendelkezéseknek nem pusztán 

teoretikus jelentősége volt: az alkotmány hatályba lépése utáni évek jó ideig az alkotmányon alapuló 

megkülönböztetés jegyében teltek (pl.: a volt uralkodó osztály tagjaival szembeni intézkedések). 

Lényegében a hatvanas évek vége, illetve a hetvenes évek eleje, valamint az alkotmány 1972-es módosítása 

(mely már az időközben elfogadott nemzetközi dokumentumokra is tekintettel van) után beszélhetünk az 

állampolgárok „formális egyenjogúságáról”. 

Már az esélyegyenlőség biztosítását megtestesítő állami intézkedések is magukba foglalták az „előnyös 

megkülönböztetés” mozzanatát azok javára, akik vagyoni helyzetükre tekintettel jogaik tényleges érvényesítése 

szempontjából hátrányos helyzetben voltak. Később ugyanakkor már előtérbe kerültek a különböző testi és lelki 

adottságokra, fogyatékosságra, rokkantságra, stb. visszavezethető hátrányok enyhítése is. Mára pedig olyanná 

vált a helyzet, hogy a társadalom egyes tagjai javára történő kedvezmények nyújtása az esélyegyenlőség 

biztosítása kapcsán nemcsak megengedett, hanem a modern, alkotmányos állammal szemben egyfajta 

kívánalomként szerepel. 

Ebben a folyamatban az egyenjogúságot biztosító célokhoz egyben tilalmak is társulnak: az államok belső 

jogszabályai nem csupán deklarálják az egyenjogúság követelményét, hanem azok biztosítására – sokszor 

büntető jellegű- diszkriminációtilalmakat is felállítanak. 

Azaz mára az esélyegyenlőség fogalma nem csupán az egyes társadalmi csoportok előnyös megkülönböztetését 

jelenti, hanem magába foglalja a hátrányos megkülönböztetés tilalmát is. (Sári, 2006.) 

Az esélyegyenlőség komplexitása miatt problémaköre több altémára is bontható: 

 

Esélyegyenlőség megteremtésének hazai előzményei az oktatásban 

Hazánkban az esélyegyenlőség fogalmával korábban elsősorban az oktatáspolitikai szakirodalomban 

találkozhattunk. 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8365
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=hng


 Az esélyegyenlőség, mint 

követelmény kialakulásának 

előzményei (tágan értelmezett 

fogalma) 

 

 3  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Mária Terézia (forrás: www.mek.oszk.hu) 

A terület első jelentős lépéseit Mária Terézia tette meg, akinek a szívügye volt az oktatás: növelte az állami 

iskolák számát, erősítette az állam felügyeletét az egyházi iskolákban, kísérletet tett az egységes tananyag 

bevezetésére, elrendelte a közhasznú tárgyak felvételét, és gyakorlatiasabbá tette az iskolai tananyagot. 1777-

ben kiadott tanügyi rendelete, a Ratio Educationis kötelezővé tette az oktatást a 6–12 éves korú gyermekek 

számára. Ez volt az első rendelet Magyarországon, amely általános tankötelezettséget írt elő. 

Link: http://mek.oszk.hu/06500/06559/ 

Magyarországon az ötvenes években a politika egyenlősítő intézkedései elsősorban a munkás és paraszti 

családból származó gyermekek iskolai előmenetelének megkönnyítését célozták. (Itt említhető például az az 

arány, amelyben meghatározták azoknak a fiataloknak a számát, akiknek helyet kell biztosítani a felsőoktatás 

padsoraiban a „osztályellenségek” távoltartása céljából.) 

Miután 1962-ben megszűnt (noha az „F” betű, a fizikai dolgozók gyermekei megjelölésére az 1970-es évek 

közepéig megmaradt) a származás szerinti egyetemi-főiskolai beiskolázás, s az „egyenlő” feltételek versenyében 

a politikailag támogatandó munkás-paraszt rétegek egyre inkább veszítettek mesterségesen fönntartott 

pozícióikból, megszületett a „hátrányos helyzetűek” segítéséről szóló minisztériumi utasítás. A helyzet tehát a 

felsőfokon való továbbtanulás szempontjából volt hátrányos, elsősorban a felvételi versenyvizsgákon, hiszen a 

gyengén ellátott vidéki középiskolákban tanuló, oda esetleg bejáró munkás, paraszt gyerekek természetszerűen 

lemaradtak az „egyenlő” esélyek versenyében szerencsésebb társadalmi helyzetű kortársaik mögött. 

 

Forrás: www.hirado.hu 

Hasonló jellegű oktatáspolitikai intézkedések ebben az időben világszerte divatosak voltak, gondoljunk csak az 

1960-70-es évek amerikai és nyugat európai kompenzációs programokra. Itt is és ott is az esélyegyenlőség 

megteremtése volt a cél, az egységes társadalom ideálja, azonban mindkét helyen másként törekedtek a 

http://www.mek.oszk.hu/
http://mek.oszk.hu/06500/06559/
http://www.hirado.hu/
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társadalmi integráció biztosítására: tőlünk távolabb inkább az indulási esélyek egyenlőségének megteremtésére, 

itthon pedig az elérendő társadalmi pozíciók egyenlőségére esett a hangsúly. 

Iskolarendszerünkre kettős feladat hárult. Egyfelől az egyéni mobilitás társadalmi folyamatainak pedagógiai 

befolyásolása, a továbbtanulási esélyegyenlőtlenségek csökkentése, másfelől a rétegek közötti iskolázottsági, 

műveltségi különbségek enyhítése. Az eredményekről a korábbi oktatásszociológiai vizsgálatok számoltak be. 

Ezek bebizonyították, hogy a társadalmi problémákat pedagógiai eszközökkel nem lehet megoldani. A 

középfokú oktatással kapcsolatban például kiderült, hogy jól tükrözi a különböző társadalmi rétegek egyenlőtlen 

művelődési és továbbtanulási esélyeit, konzerválva ezzel az esélyegyenlőtlenségeket. 

A rendszerváltás után több új oktatáspolitikai téma került előtérbe. Az erőszakosan államosított egyházi iskolák 

visszaszolgáltatását követően központi helyet foglalt el a decentralizáció, az iskolai kínálat kiszélesítése, a 

pedagógiai autonómia, a hátrányos helyzetű gyermekek speciális igényeinek kielégítése, stb. A valódi 

demokrácia építése során az egyenlőtlenség témája az oktatásügyi párbeszédben kevésbé jelent meg, és ettől 

kezdve inkább esélyegyenlőtlenségről beszéltünk. 

Az iskolai egyenlőtlenségekkel kapcsolatos kérdések abban a munkanélküliséggel és a kirekesztéssel illetve a 

szegregációval kapcsolatos tágabb kontextusba illeszkednek, amely az Európai Unió Magyarországgal 

kapcsolatos dokumentumaiban is megjelenik. 

Összefoglalás 

Az esélyegyenlőséget biztosító feltételek megteremtésének folyamata szoros kapcsolatot mutat a magyar 

történelem sorsfordító pillanataival, különösen a XIX. és a XX. században. Láthatjuk, hogy a társadalmi 

fellépések, illetve a politikai döntések sok esetben kiemelt célként határozták meg az esélyegyenlőség és az 

egyenlő bánásmód követelményét, míg a mai rendszer ki nem alakult. Ma már egyfajta elvárás az állammal 

szemben, hogy az alapjogként elismert egyenlőséget mind támogatási programokkal, mind pedig szankciókkal 

biztosítsa. 

Jól példázzák mindezt az oktatáspolitika területén a XX, század második felében lezajlott folyamatok. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

Az alábbi állításokról döntse el, hogy IGAZ vagy HAMIS 

1. Az 1848-as reformtörekvések nem tartalmaztak az esélyegyenlőséggel kapcsolatos rendelkezéseket 

2. Az 1949-es alkotmányt nem előzte meg radikális forradalom 

3. Az előnyös megkülönböztetés és a diszkriminációtilalom között nincs különbség 

4. Magyarországon nem volt olyan időszak, mikor a származás nagyban befolyásolta a tanulási esélyeket 

5. Az iskolai egyenlőtlenség kezelésének módja az integráció. 

2. 1.2 Az esélyegyenlőség és a humán szolgáltatás 

Bevezetés 

Az ember szociális természetéből adódóan már az első társadalmi közösségekben kialakult a rászorulókról való 

gondoskodás, igénye, mely elsősorban erkölcsi kötelezettségként jelentkezett, később azonban már a 

gondoskodás intézményes formái is kialakultak. Mára az államnak alapvető kötelességévé vált minden tagjáról 

gondoskodni, vagyis szükség esetén ellátni az emberhez méltó megélhetéshez szükséges javakkal, illetve 

biztosítani boldogulásához szükséges feltételeket az önmagukról gondoskodni képesek és erre képtelenek 

számára egyaránt. Ennek egyik formája a különböző szolgáltatások biztosítása, melyeket –emberközpontú 

szemléletmódjuk miatt- humán szolgáltatásoknak nevezünk. 

A tanegység célja a humán szolgáltatás és a tanácsadás legfontosabb fogalmainak, valamint az esélyegyenlőség 

gondolatkörével való kapcsolatuknak tisztázása. 
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A társadalomban történő változások miatt a társadalmi beilleszkedési lehetőségek igen jelentősen megváltoztak 

az utolsó évtizedekben Magyarországon. Így a munkanélküliség szokatlan, előzmények nélküli jelenségként vált 

az egyik központi kérdéssé a rendszerváltozás időszakában. Pszichológiai szempontból erre a magyar 

társadalom, az állampolgárok nem készülhettek fel. 

Az európai uniós csatlakozási folyamat során világossá vált, hogy a munkanélküliség megjelenése különböző 

társadalmi csoportokra vonatkozóan más és más nehézséget, megoldandó problémát jelent. Így alakult ki a 

foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű csoportok fogalomköre, amelyben hangsúlyozottá vált a 

munkakövetelményekhez való alkalmazkodás igénye. Az európai uniós csatlakozás eredményeként 

fogalmazhatjuk meg azt, hogy a különböző szinten álló rétegek munkába helyezése vált fontossá az 

esélyegyenlőség szempontjából. Ennek következtében ismételten át kell tekintenünk a társadalmunkban működő 

humán szolgáltatás tartalmát és eszközrendszerét, hiszen egy új típusú szakember, az emberi erőforrás tanácsadó 

tevékenységének beillesztése e rendszerbe, egyértelműen megkívánja ezt. 

A munkanélkülieknek nyújtott szolgáltatások fejlődéstörténete rávilágít arra a rögös útra, amely a humán 

szolgáltatás elfogadottságát végigkísérte. A munkanélküliekkel való bánásmód „humánus” jellege 

hangsúlyozódott akkor, amikor a velük foglalkozó szervezetek a munkatársak udvarias, korrekt, a törvényeknek 

megfelelő magatartását állították a középpontba. Ugyanakkor ez a fajta humanista megközelítés sok szélsőséges 

megnyilvánulásra adott alkalmat. Ilyennek tekinthető, hogy karitatív elemek jelentek meg a szolgáltatásokban, 

aminek a túlhangsúlyozottsága ismét felerősítette az előítéleteket, amelyhez a törvényszerűen hozzájáruló 

visszaélések, valamint a gazdasági nehézségek jó táptalajt adtak. 

A humán szolgáltatás olyan szolgáltatási forma, amelynek középpontjában az ember áll. Az ember, az 

állampolgár személyes érdekeivel, egyedi életfelfogásával, sajátos élményvilágával és egyéni tapasztalataival 

(Szilágyi, 1997). A humán szolgáltatás olyan tevékenység, amelyben a résztvevők mindegyikére jellemző az 

egyediség, akár szolgáltató, akár szolgáltatást igénylő. Jellemző a közös is: a szolgáltatókban közös lehet az, 

hogy melyik szférában dolgoznak (népjólét, munkaügy, kultúra), a szolgáltatást igénylők körében pedig közös 

lehet az élethelyzet, amiért az adott szolgáltatást igénybe akarják venni. Így a humán szolgáltatások közös 

jellemzője, hogy individuális problémakezelést igényelnek. 

A fenti értelmezéséből az is következik, hogy a társadalom, a nagyobb közösség maga határozza meg, milyen 

területeken szervez humán szolgáltatást. A különböző típusú humán szolgáltatások szerveződésének története 

jól mutatja, ha a közösség veszélyeztetve érzi általános értékeit, vállalt érdekeit, többféle megoldási módot 

kereshet a feszültség feloldására. Általában a felhalmozott tapasztalatok vezetik el a társadalmat ahhoz, hogy 

szankciók (gazdasági, politikai, egyéni stb.) mellett más formákat is kipróbáljon. A társadalmon belül létező 

kisebb közösségek néha hamarabb felismerik saját érdekeiket, az általuk indított önszerveződések pedig 

megteremthetik egy újfajta problémakezelés alapjait. Emellett a jól működő társadalmakat olyan meghatározott 

értékrend jellemzi, amely az egyének és a közösségek számára mintegy erkölcsi parancsot jelent. Ez is segíti a 

humán szolgáltatás kialakulását. Itt kell megemlítenünk, hogy a humán szolgáltatások között mind 

vertikumában, mind horizontálisan jelentős eltérések lehetnek céljuk, funkciójuk szerint. 

A humán szolgáltatás tartalmáról és köréről történő gondolkodásban nem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a 

módszereket sem, amelyek segítségével ez a tevékenység folyhat. Az emberek közötti személyes érintkezés fő 

formája a beszéd. Így az információátadás legfontosabb formája is két vagy több ember kommunikációja révén 

jön létre. Ezen belül igen sok kisegítő módszer alkalmazható attól függően, hogy a humán szolgáltatás mely 

területen alakult ki. 

Megítélésünk szerint ahhoz, hogy a humán szolgáltatás a munkaügyi szervezetben professzionális módon 

végzett szolgáltatásként jelenjen meg, szükség van – és volt – arra, hogy a munkaügyi szervezetekben a 

munkakörök szakmákká váljanak és elkülönüljenek egymástól (Völgyesy, 1993). Ez a folya¬mat párhuzamosan 

zajlott a munkaügyi szervezet kiépítésével, és természetesen ennek is megvoltak és megvannak a nehézségei. 

Hozzá kell tenni mindehhez, hogy ezek a folyamatok meghatározott szervezeti változtatásokat, fejlesztést és 

átalakítást igényeltek a munkaügyi szervezettől, ami még nehezebbé és átláthatatlanabbá tette a szolgáltatás 

fogalmának meghatározását. Ezért az udvarias, az ügyfél érdekeit is szem előtt tartó munkaügyi szervezet 

lehetőségei mindig szűkebbek lesznek – függetlenül az ott dolgozók képzettségétől és magatartásától – a 

szolgáltatások fajtáit illetően, mint egy olyan szociális vagy pedagógiai jellegű humán szolgáltatás esetében, 

amelyeket erre szako¬sodott civil szervezetek munkatársai nyújtanak. 

A rehabilitációs mentori tevékenységről – mint humán szolgáltatásról – gondolkodva figyelembe kell vennünk 

azokat az alapelveket, melyeket a humán szolgáltatás bevezetését vállaló szervezetek képviselni kívánnak. Ha 
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elfogadjuk, hogy a humán szolgáltatás ügyfélre szabott, az ügyfél igényéhez igazodó tevékenysége bármely 

szervezetnek, akkor végig kell gondolnunk, mit várhatunk ennek a szolgáltatásnak a bevezetésétől. Az elmúlt 

évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a humán szférában bevezetett egyes megoldási módok viszonylag rövid 

életűek voltak, és a hozzájuk fűződő reményeket nem voltak képesek beváltani. Ennek általában az az ára, hogy 

a társadalom elfordul ettől a tevékenységtől, amelynek a veszélye természetesen napjainkban is fennáll. 

 

Forrás: www.palyanet.hu 

Felfogásunk szerint a humán szolgáltatás életpálya szemléletű. Az életpálya szemlélet azt jelenti, hogy egy 

ember munka-pályakeresését aktuális élethelyzetként értékeljük, amelynek előzménye az életútban keresendő, 

amely alapján az irányok és a továbblépések is kijelölhetők. 

A humán szolgáltatás folyamat elvű. Ez azt jelenti, hogy ahhoz kell hozzásegíteni az ügyfelet, hogy elinduljon 

abba az irányba, amely az ő helyzetében megoldást jelenthet. A tanácsadó egy meghatározott ponton, egy 

kimerevített pillanatban találkozik az ügyféllel. Ez egy rövid intervallum a személyiség fejlődésében, 

önépítésében. Tehát az életfolyamatnak egy szakaszában találkozunk vele. Ezért kell folyamat szemléletűvé 

alakítanunk azokat a tevékenységeket, amelyek kiindulópontot jelenthetnek egy később meghatározandó 

lépéshez (például munkavállalás). 

A humán szolgáltatás támogató jellegű, nem irányítás, és nem felelősségátvállalás. Támogatás, amely segíti a 

személyiséget abban, hogy kiválassza önmaga számára a legjobb lehetőséget. Ez az alapelv azt is magában 

foglalja, hogy nem dönthetünk a másik ember helyett, hanem csak felmutathatjuk azokat a lehetőségeket, 

amelyekből képes lesz választani. (Szilágyi, 2002.) 

Napjainkban egyre több a segítő foglalkozás, folyamatosan nő az olyan foglalkozások száma, amelyben a 

munkafeladat mások támogatása, segítése. Léteznek specializált tanácsadók, pszichológusok, szociális 

munkások, szociálpedagógusok, mentorok, esetmenedzserek, csak azt kell eldönteni, egy adott problémához 

milyen megoldás illik a legjobban, melyik szakember a legmegfelelőbb. 

A tanácsadás 

A tanácsadás olyan segítő tevékenység, amely a tanácskérő és a tanácsadó közötti személyes kontaktuson 

keresztül valósul meg (Szilágyi, 1993) azzal a céllal, hogy egy meghatározott kérdéskör tisztázódjék a tanácsadó 

közreműködése révén, információáramlás segítségével, olyan minőségben és olyan interakciókon keresztül, 

ahogyan azt a tanácsot kérő igénye megkívánja, meghatározza. 

A tanácsadásra napjainkban egyre nagyobb az igény, egyre több területet érint. Ezek között van olyan, amely ma 

Magyarországon szinte hagyományosnak tekinthető, intézményes háttérrel is rendelkezik, például a nevelési 

tanácsadás, illetve ilyen volt – és remélhetőleg újra ilyen lesz – a pályaválasztási tanácsadás. Ugyanakkor már 

speciális leágazásai is léteznek a tanácsadásnak. Az egyik széles terület a munkába álláshoz és a karrierépítéshez 

kapcsolódik. A közismert pályaválasztási és életpálya-tanácsadáson kívül ide tartoznak még a kevésbé ismert 

pályakorrekciós, rehabilitációs, vagy a gyermekgondozásból a munkaerőpiacra visszatérő nőknek nyújtott 

tanácsadás is. A tanácsadásnak ez a területe magas szintű tudást és megfelelő készségeket igényel, melyeket 

Magyarországon a munkavállalási tanácsadó, illetve az emberi erőforrás tanácsadó képzésen lehet elsajátítani. 

Ezek a tanácsadók a munkaügyi szervezetben, civileknél, munkaközvetítőknél vagy más, emberi erőforrás 

fejlesztéssel foglalkozó cégeknél dolgoznak. 

Fontos megemlíteni azt is, hogy a tanácsadás különböző szinteken valósulhat meg, és ez néha nehézzé teszi az 

elkülönítését más segítő szakmáktól. Ugyanis a tanácsadás egyes módszereit, például az információátadást, a 

figyelemfelhívást bizonyos lehetőségekre más szakmák képviselői is alkalmazzák anélkül, hogy a szabályszerű 

tanácsadási folyamatot végigvinnék. 

http://www.palyanet.hu/
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Összefoglalás 

Napjainkban egyre több a segítő foglalkozás, folyamatosan nő az olyan foglalkozások száma, amelyben a 

munkafeladat mások támogatása, segítése. A probléma-helyzetek sokféleségéből adódóan a humán 

szolgáltatások nyújtásában ezért számtalan professzió képviselője (pl.: tanácsadó, pszichológus, pedagógus, 

szociális munkás, stb.) vesz részt. 

A tanácsadás is egyike a humán szolgáltatásoknak, amely széleskörű információnyújtás révén segíti az egyént a 

munkaerőpiaci problémái megoldásában. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

Az alábbi felsorolásból válassza ki a humán szolgáltatásokra leginkább jellemző 4 ismérvet: 

1. folyamatelvű 

2. meghatározott életszakaszokhoz köthető 

3. támogató jellegű 

4. ügyfél igényeire szabott 

5. segítő tevékenység 

6. középpontjában a megoldandó társadalmi problémák állnak 

7. életpálya-szemléletű 
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2. fejezet - Az egyenlőtlenség és a 
szegénység 

1. 2.1. A társadalmi rétegződés és 
esélyegyenlőtlenség 

Bevezetés 

Az alábbi tanulási egység célja a társadalmi rétegződés és az esélyegyenlőtlenség fogalmának a megismertetése. 

Követelmény, hogy a hallgató képes legyen a társadalom szerkezetében történő változásokat felismerni és az 

egyenlőtlenséggel kapcsolatos fontosabb álláspontok, vélemények között eligazodni. 

A társadalomi rétegződés és a hátrányos helyzet 

Mielőtt a társadalom rétegződésével és az egyenlőtlenséggel kapcsolatos elméleteket áttekintenénk, néhány 

fogalmat meg kell ismernünk. Ilyen a társadalmi szerkezet fogalma, ami nem jelent mást, mint a 

társadalomban élő egyének nagy tömbökben való elrendeződését. Ezek a tömbök különböznek egymástól, a 

társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyük, a javakhoz való hozzájutás módja és mértéke, valamint 

érdekük alapján. 

A társadalmi rétegződés különböző ismérvek – foglalkozás, beosztás, munkahely, iskolai végzettség, lakóhely 

– alapján megállapított kategóriák és azok hierarchikus sorrendje. Ezen ismérvek alapján alakul ki 

egyenlőtlenség a társadalomban. 

A társadalmi egyenlőtlenség az egyéneknek, a családoknak, valamint a különféle ismérvek alapján definiált 

csoportoknak a társadalomban elfoglalt eltérő helyzetéből fakad. A társadalmi egyenlőtlenség az alábbi 

dimenziók mentén alakulhat ki: 

• vagyoni helyzet 

• jövedelmi viszonyok 

• munkakörülmények 

• lakásviszonyok 

• lakóhely környezete 

• műveltség 

• szabadidő mennyisége és eltöltésének módja 

• egészségi állapot 

• érdekérvényesítés lehetősége. 

A társadalom struktúrájában elfoglalt hely, mint az életmód kialakításának objektív kerete leginkább a hátrányos 

szociális helyzetű csoportok körében teremt lehetőséget a normaellenes magatartások kialakulására. Hátrányos 

társadalmi helyzetben azok a személyek (családok) vannak, akiknek szükséglet-kielégítési lehetőségei, 

életkörülményei s lehetséges életmódja a társadalom többségének lehetőségeinél lényegesen rosszabb. A 

hátrányos helyzet kialakulása egybeesik a társadalmi struktúra dinamikus újratermelődésével. A társadalom 

szerkezetének újratermelését nagymértékben befolyásolja a tudásviszonyok, a kulturális tőke újratermelése. 

Ferge Zsuzsa szerint: „A társadalmilag érvényes és értékes tudás elosztása mindig egybefonódott a munka 

társadalmi megosztásával, voltaképpen a tudás egyenlőtlen elosztása közvetíti és alapozza meg a fizikai és 

szellemi munka történeti szétválását is. ...Emellett a tudásnak mindig jelentős szerepe volt a társadalmi 

erőviszonyok alakulásában, s így a társadalmi újratermelés szabályozásában." 
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A szociálisan hátrányos helyzet halmozottan jelentkezik, ha a társadalmi munkamegosztás rendjében elfoglalt 

relatíve kedvezőtlen hely és az átlagosnál alacsonyabb jövedelem párosul negatív ökológiai életfeltételekkel, 

növekvő családnagysággal (azaz kedvezőtlen a keresők és eltartottak aránya), és fokozódik az önmagában is 

kedvezőtlen betagozódási előfeltételeket teremtő etnikai hovatartozással. Az előbb jellemzett szociális keretek 

között és az alacsony műveltség miatt nem alakulhatnak ki a kulturált életvezetés, életmód feltételei (Gönczöl, 

1982). 

Az esélyek egyenlősége azt jelenti, hogy a társadalom minden tagjának egyenlő esélye van arra, hogy a 

jövedelem, iskolázottság stb. szempontjából kedvező pozíciókat elérje. 

Méltányosságról akkor beszélünk, amikor a társadalom egyes tagjai akkora javadalmazásban, megbecsülésben 

stb. részesülnek, amely arányos a társadalom érdekében végzett szolgálatukkal. 

Igazságosnak nevezik azokat az egyenlőtlenségeket, amelyben egy hipotetikus kiinduló helyzetben még senki 

nem tudja, hogy a jobb módúak, vagy a szegények közé fog-e tartozni, illetve a kialakuló különbséget a 

társadalom tagjai elfogadhatónak tartják. 

Társadalmi rétegződés és az egyenlőtlenség 

A társadalmi rétegződés mindig valamilyen típusú társadalmi egyenlőtlenségről szól. Minden társadalomban 

viszonylag kevesen rendelkeznek a birtokolható javakkal. Az egyenlőtlenségek olyan társadalmi folyamatokból 

eredeztethetők, amelyek elrendezik egyrészt a társadalmi szerepeket, másrészt az ilyen szerepeket betöltő 

embereket. A különböző társadalmi szerepek ugyanis eltérő helyet foglalnak el a jutalmazási rendszerben. 

Az eddigi társadalomtörténet tanúsága alapján megállapítható, hogy minél modernebb egy társadalom, annál 

szabadabb a mobilitás (fölfelé, lefelé és cirkulárisan egyaránt), tehát annál kevésbé szilárdulnak meg a 

rétegződési alakzatok, annál könnyebb az átjárhatóság az egyik rétegből a másikba; és annál inkább a 

teljesítményelv alapján, illetve annál kevésbé az előíró státusz-meghatározók alapján rendeződnek el az 

egyenlőtlenségek. 

A társadalmi mobilitás a nyitott, szabad és demokratikus társadalmakban valósul meg akadálytalanul. 

Ugyanakkor a teljesítményalapú társadalmaknak arra kell vigyázniuk, és csak akkor működnek jól, ha a 

fogyatékosok, a rokkantak, a kisgyermekesek, a többgyermekesek, a kevésbé ügyesek, a gyengébbek stb. nem 

kerülnek hátrányba. 

Az előíró státusz-meghatározók terén az egyéneknek nincs (vagy alig van) lehetőségük változtatásra. Az ilyen 

előíró státuszokba beleszületünk, és nemigen tehetünk semmit az átsorolódás érdekében. Ilyen előíró státusz-

meghatározó például a nem, az etnikum, a vallás. A teljesítmény alapú státusz-meghatározók az egyének 

kontrollja alatt állnak – a képzettség, a jövedelem stb. terén elért személyes teljesítményük befolyásolhatja a 

státuszukat. 

Szociológiai iskolák az egyenlőtlenségről 

Az egyenlőtlenség kérdése a társadalomfilozófusokat és az elméleti szociológusokat is foglalkoztatja. 

Alapvetően három álláspont létezik (Andorka 1997 alapján): 

1. Az egyenlőtlenségek szükségszerűek, sőt kívánatosak (elitista, libertariánus és funkcionalista elképzelések), 

2. A mérsékelt egyenlőtlenség elfogadható, de az esélyek legyenek egyenlők (szociáldemokrata álláspont), 

3. A teljes egyenlőség a kívánatos (egalitárius álláspont). 

A szociológia alapvető iskolái is állást foglalnak az egyenlőtlenséggel kapcsolatban: 

A konfliktus-elmélet 

A konfliktus-elmélet szerint a problémák nem annyira az egyének különbözőségeiből fakadnak, hanem abból, 

hogy az egyenlőtlen helyzetben élők rétegekké, a rétegek esetleg osztályokká szilárdulhatnak, az osztályok 

pedig kasztosod(hat)nak. Élő tendencia ugyanis a gazdasági státusz adta különbségek terén – mondják a 

konfliktuselmélet követői –, hogy az előnyök és hátrányok halmozódnak, öngerjesztő módon spirális mozgást 

végeznek. Magyarán, aki szegény, az minden tekintetben szegény lesz, annak a fia is örökli az apja 

szegénységét; a gazdag gyermeke azonban rendszerint szintén gazdag (esetleg még gazdagabb) lesz. A 
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társadalomban a szükségletekhez és az igényekhez képest ritkák a javak és az erőforrások. A versenyben a 

domináns csoport megszerzi ezek fölött a kontrollt, és monopolizálni is akarja. Fegyverei az előítélet és a 

diszkrimináció. 

A funkcionalista iskola 

A funkcionalista iskola is elismeri az egyenlőtlenségeket, de szerintük ezeknek fontos – és pozitív – szerepük 

van a társadalom egészének fejlődése szempontjából. A társadalom számára fontosnak tartott pozíciókért (és az 

ott felajánlott magas jutalmakért) folyó többé-kevésbé szabad verseny biztosítja ugyanis, hogy mindig az éppen 

legalkalmasabb személy töltse be az adott pozíciót, s ezzel a társadalom egésze is nyer, mert az aktuálisan 

legrátermettebb nem fecsérli el hozzáértését kevésbé fontos feladatokra). A másik oldalon nyertes lesz az egyén 

is, hiszen hozzájut a tevékenység elvégzéséért kínált magas jutalomhoz. 

Racionális vagy haszonelvű irányzat 

A közgazdaságtani elméletekhez közelálló haszonelvű magyarázat azt mondja, hogy a modern társadalmakban 

az egyes társadalmi és foglalkozói rétegek jövedelmének meghatározásában a munkaerő-piaci viszonyok 

játszanak nagy szerepet. A jövedelem az árhoz hasonlóan egyensúlyba hozza a keresletet és a kínálatot. A 

kínálat nagyságának meghatározásában szerepe van annak, hogy hány megfelelő képességű és iskolai 

végzettségű személy van a társadalomban, de az is, hogy a hatalmi viszonyok hogyan tudják a kínálatot 

korlátozni és a kereslet oldalán a feltételeket meghatározni. 

Elfogadható-e az egyenlőtlenség? 

Az egyenlőtlenségről alkotott vélemények megosztják a társadalom tagjait. Az egyenlőtlenség csökkentését a 

különböző országokban különböző mértékben tartják kívánatosnak. A következő diagramon az egyenlőtlenség 

megítélése látható. 

 

Az egyenlőtlenség csökkentésével egyetértők aránya országonként (%). Forrás: 

http://www.tarki.hu/hu/research/gazdkult/gazdkult_lelkes.pdf 

A TÁRKI Európai Társadalmi Jelentésében az egyenlőtlenség nagysága megítélésének az elemzései azt 

mutatják, hogy a jövedelemegyenlőségi törekvés támogatottsága visszaesik, ha meg kell fizetni érte, azaz ha a 

válaszadókat figyelmeztetik arra, hogy a nagyobb egyenlőség ára az egyéni teljesítmény visszafogása lehet. A 

válaszadók általában akkor támogatják az újraelosztást, ha a potenciális nyertesek között lehetnek. A potenciális 

nyertesek körébe tartoznak az alacsony jövedelműek és az állástalanok. A két nemet tekintve azt találjuk, hogy 

az országok többségében a nők nagyobb arányban támogatják az egyenlőtlenségek mérséklését (Lelkes, 2009). 

http://www.tarki.hu/hu/research/gazdkult/gazdkult_lelkes.pdf
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A következő diagramon a bruttó jövedelem szerkezetét láthatjuk. Magyarország esetében a jövedelem-

szerkezetben a szociális juttatások igen nagy arányt tesznek ki. 

 

A bruttó jövedelem szerkezete (2007). Forrás: Gábos-Keller, p.86. 

A társadalmi egyenlőtlenség növekedéséhez Magyarországon hozzájárulhat az inaktív dolgozók ill. az 

eltartottak igen magas aránya. Az előző diagramon európai összehasonlításban látjuk a bruttó jövedelem 

megoszlását. Hazánkban a nyugdíjak és a szociális juttatások képezik a jövedelem közel harminc százalékát. E 

tekintetben az európai unió országai között az élen állunk. A következő diagramon a jövedelmek nagyságáról és 

megoszlásáról is képet kapunk. 

 

A jövedelemeloszlás szerkezete Európában (A népesség aránya az EU átlagjövedelemhez viszonyított egyes 

kategóriákban). Forrás: Európai társadalmi jelentés 2008, TÁRKI 

(www.tarki.hu/hu/news/2008/kitekint/20080610_joveloszl.ppt) 

Magyarország a jövedelmi egyenlőtlenségek és relatív szegénység szempontjából az EU középmezőnyébe 

tartozik. A balti országokban és Lengyelországban nagyobb az egyenlőtlenségek mértéke, mint nálunk, 

http://www.tarki.hu/hu/news/2008/kitekint/20080610_joveloszl.ppt
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Szlovéniában és Csehországban alacsonyabb. Az EU-ban a volt szocialista országokban a legalacsonyabbak az 

átlagjövedelmek: csak a leggazdagabb tized él az európai középosztály életszínvonalán (kivétel: Csehország és 

Szlovénia). Magyarországon és a többi kelet-európai országban az iskolázottság szerepe a legjelentősebb az 

egyenlőtlenségek alakításában. A foglalkoztatás hatása is számottevő, az életkor szerepe elhanyagolható. 

(Európai társadalmi jelentés 2008, TÁRKI) 

Összefoglalás 

A különböző elméletek és szociológiai iskolák véleménye nem egyezik meg pontosan az egyenlőtlenség 

okainak és szükségszerűségének kérdésében. Annyi bizonyos, hogy a teljes egyenlőség megvalósítására tett 

elméleti vagy gyakorlati tevékenységek kudarcba fulladtak. Az egyenlőtlenséggel kénytelenek vagyunk tartósan 

együtt élni; nem mindegy azonban annak mértéke. A közhiedelemmel ellentétben Magyarország a jövedelem-

egyenlőtlenséget tekintve az Európai Unió középmezőnyébe tartozik. Amiért mégis sokkal erősebbnek érezzük 

ezt az egyenlőtlenséget, annak többek között az az oka, hogy az uniós átlaghoz képest rendkívül alacsony a 

jövedelemszint, magas az elvonás mértéke és az állami redisztribúciója, azaz a jövedelem szerkezetében igen 

magas a szociális kifizetések aránya. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

2. Melyik állítás az igaz? 

A. Magyarországon a szociális transzferek aránya az Európai Unió országai közül a legmagasabb. 

B. Magyarországon a bér- és vállalkozói jövedelmek aránya az Európai Unió országai közül a legalacsonyabb. 

C. Magyarországon a tőkejövedelmek aránya az Európai Unió országai közül a legalacsonyabb. 

2. 2.2. A jövedelem-egyenlőtlenség és szegénység 

Bevezetés 

A jövedelemegyenlőtlenség és a szegénység egymással szorosan összefüggő fogalmak. A tanulási egység célja, 

hogy a szegénységgel kapcsolatos fogalmakat és elméleteket áttekintsük, és hogy a hallgatók képesek legyenek 

a szegénység mértékének a mérésére és értékelésére. 

A szegénység érzékelése, mérése 

A szegénység fogalmát a hagyományos hátrányos helyzet megjelölésére használjuk. Kialakulásához az alacsony 

jövedelem, a nem megfelelő táplálkozás és a rossz lakásviszonyok társulnak. A szegénység mérésénél meg kell 

különböztetnünk az abszolút és a relatív szegénységet. Abszolút szegénységről akkor beszélünk, mikor az 

egyén vagy a háztartás valamilyen megállapított jövedelemnél (pl. létminimum) alacsonyabb szinten él. 

(Magyarországon jelenleg közel három millióan élnek a létminimum alatti jövedelemből!) A relatív szegénység 

a társadalom legkevesebb jövedelemmel rendelkező bizonyos hányadát, általában a tizedét (decilisét) vagy 

ötödét (kvintilisét) jelenti. 

A jövedelmi egyenlőtlenséget különböző hányadosokkal és indexekkel is mérhetjük, pl.: 

• a tizedik és az első decilis hányadosa, 

• Éltető–Frigyes index: a népesség átlag feletti jövedelemmel rendelkező felének a jövedelemátlagát elosztjuk 

az átlag alattiak jövedelemátlagával, 

• Robin Hood index: decilisenként vizsgálva azt számítjuk ki, hogy mennyit kell a gazdagok jövedelméből a 

szegényekhez átcsoportosítani, hogy jövedelemegyenlőség jöjjön létre, 

• Egyenlőségi index: Egyenlőségi index=100-szegények(%)-gazdagok(%), 

• Gini-koefficiens: a jövedelemegyenlőtlenséget a Lorenz-görbe és a négyzet átlója közötti terület nagysága 

mutatja (lásd következő ábra). 
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A kistérségi jövedelem és munkanélküliség Lorenz-görbéje. Forrás: 

http://geogr.elte.hu/REF/REF_Kiadvanyok/REF_RTT_11/RTT-11-03-teregyenlotlenseg.pdf – ELTE Regionális 

Földrajzi tanszék 

Amint az alábbi ábrán is látható, a Gini-együttható alapján magas az egyenlőtlenség mértéke Portugáliában, Az 

Egyesült Királyságban, a balti államokban, és a dél-európai országokban valamint Lengyelországban. Közepes 

az egyenlőtlenség a nyugat-európai országokban, Finnországban, Csehországban, Szlovákiában, 

Magyarországon és Cipruson. A legalacsonyabb egyenlőtlenséggel rendelkező országok: Svédország, Dánia és 

Szlovénia. 

 

Jövedelem-egyenlőtlenségek mértéke Európában (Gini-indexek alapján). Forrás: Európai társadalmi jelentés 

2008, TÁRKI (www.tarki.hu/hu/news/2008/kitekint/20080610_joveloszl.ppt) 

Andorka Rudolf a következőképpen ír a szegénység méréséről: „Amikor arra a kérdésre próbálunk válaszolni, 

hogy kik a szegények, első megközelítésképpen a megkérdezett háztartásokban élő személyek vagy népesség 

legszegényebb egyötöd részét tekintjük szegénynek, illetve azokat a háztartásokat nevezzük szegénynek, 

amelyekben ezek a legalacsonyabb kvintilisbe tartozó személyek éltek. […] 

Nagyon egyértelmű és erős a szegénység és a háztartásnagyság összefüggése: minél nagyobb a háztartás, annál 

több közöttük a szegény. Ez az adat két összefüggésre enged következtetni: 1. a szegényebb háztartások az egy 

háztartáson belül együttéléssel próbálnak a súlyos elszegényedés ellen védekezni, 2. a nagyobb háztartásokban 

nagyobb az eltartott háztartástagoknak, elsősorban a gyermekeknek az aránya. 

http://geogr.elte.hu/REF/REF_Kiadvanyok/REF_RTT_11/RTT-11-03-teregyenlotlenseg.pdf
http://www.tarki.hu/hu/news/2008/kitekint/20080610_joveloszl.ppt
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Nagyon határozottan megmutatkozik ez a tendencia a különböző gyermekszámú háztartások 

összehasonlításánál: a gyermektelenek között az átlagosnál sokkal kisebb, a három és ennél több gyermekes 

háztartások között viszont az átlagosnál sokkal nagyobb a szegények aránya. Hangsúlyozni kell azonban, hogy 

nem csak a „sokgyermekesek”, hanem minden gyermekes háztartás az országos átlagnál hátrányosabb 

jövedelmi helyzetben van. A gyermekvállalás tehát minden háztartás vagy család számára növeli a 

szegénységbe süllyedés esélyét.” (Andorka et. al, 1997) 

Andorka (1997, pp. 141-142.) négyféle szegénységet, szegénységtípust különböztet meg: 

1. a hagyományos szegénységet, 

2. az új szegénységet, 

3. a demográfiai szegénységet és 

4. az etnikai szegénységet. 

A rendszerváltás előtti magyar társadalomban néhány fontos kategória jelezte azt a jövedelmi hátrányt, amely 

szegénységhez vezethetett: a szakképzetlen munkás, mezőgazdasági fizikai munkás, alacsony iskolai végzettség, 

községi lakóhely. Ezek a kategóriák nagyon könnyen át is fedték egymást. 

A rendszerváltás igazi vesztesei mégsem ők, hanem az „új szegények”. Ide tartoznak a munkanélküliek, a 

rokkantnyugdíjasok, özvegyi nyugdíjasok, a háztartásbeliek és az egyéb felnőtt eltartottak, tehát mindazok, akik 

rendszeres keresetet biztosító munkahellyel vagy „rendes” nyugdíjjal nem rendelkeznek. Az említett rétegek 

gyakran a hagyományos szegény rétegekből kerülnek ki. A kilencvenes évek közepén és második felében 

különösen meg növekedett az új típusú szegények aránya. 

A szegénység összefüggésben áll többféle demográfiai jellemzővel, ill. az egyének életciklusai befolyásolják a 

szegénységgel való találkozás esélyét. Az elmúlt időszak egyik legjellemzőbb tendenciája az volt, hogy a 

gyermekek és fiatalkorúak szegénysége növekedett. A gyermekek jelentős része gyermekkorának legalább egy 

részében szegény körülmények között kénytelen élni. Ugyanakkor a 60-69 évesek között viszonylag alacsony a 

szegények aránya. A nyugdíjasok jövedelmi helyzete az egyik házastárs halála után romlik, és az egyszemélyes 

háztartásban élők (főképpen özvegyasszonyok) életminősége csökken. 

Magyarországon létezik etnikai jellegű szegénység is. A hazai cigány népességben az átlagosnál magasabb a 

szegények aránya. Ugyanakkor az is igaz, hogy a legszegényebbek között kevesebb cigány származásút 

találunk. 

Magyarázatok a szegénység okaira 

Az underclass fogalma 

Az 1980-as évektől használják ezt a fogalmat; ebbe a kategóriába sorolják a halmozottan hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportokat. Az underclass-ba tartozók minden más osztály alatt helyezkednek el, szegények, 

iskolázatlanok, ami miatt kiszorulnak a munkaerőpiacról. Az alacsony iskolai végzettséggel is betölthető 

munkahelyek számának csökkenése és a városi szegregáció is az underclass kialakulásához vezet. Az érintett 

csoportok normája, életmódja, életvezetése eltér a társadalomban legitimnek tartott magatartástól. 

A szegénység kultúrája 

A szegénység kultúrája speciális szubkultúra, ami nemzetközileg is hasonló mintákból áll, és nemzedékek 

között öröklődik. Jellemző, hogy 

• tagjai nem vesznek részt és nem integrálódnak a társadalmi intézményekbe, 

• a szegény család gyakran nő-központú és autokratikus, 

• a gyerekeknek nincs lehetőségük privát életre, 

• erős a verseny a családon belül is az erőforrásokért és az érzelmekért, 

• korai a szexuális aktivitás. 
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Ladányi és Szelényi szerint a szegénység kultúrája a társadalom alá szorult szegények, illetve közösségeik 

kultúrája, “tipikus magatartások és beállítódások… laza és gyorsan változó halmaza”. Ez olyan alkalmazkodási 

stratégia, amely egyetlen célnak, a túlélésnek rendeli alá a társadalmi együttélés valamennyi mozzanatát. Ez a 

kultúra: 

1. akár a rendelkezésre álló javak vagy a megszerzésükre alkalmas munkaalkalmak elutasítása árán is teljes 

egyenlőségre törekszik, 

2. nem ismer el semmiféle közösségen belül hierarchiát (vagy akár hierarchia kialakulásával “fenyegető” 

személyes autoritást), 

3. időhorizontja szélsőségesen rövid, beszűkült (a közösség egyik napról a másikra él). 

„A legszegényebbek azért sajátítják el a szegénység kultúráját, mert kisebb vagy nagyobb mértékben 

elvesztették korábbi kultúrájukat. A gyors társadalmi változás feltételei között a társadalom új szegényeinek, az 

underclass új tagjainak nem volt más választásuk, mint az, hogy a szélsőséges nyomorban való túlélést lehetővé 

tevő szegénység kultúráját sajátítsák el.” (idézi: Lugosi, é. n.) 

Oscar Lewis a mexikóvárosi nyomornegyedekben élők élethelyzetéről és életmódjáról írt. Tapasztalatai szerint a 

szegénység, a hátrányos jövedelmi helyzet nemcsak alacsony életszínvonalat hoz magával, hanem sajátos 

kultúrát is teremt, az értékek és magatartások olyan rendszerét, amely eltér a középosztályi vagy az általánosan 

elfogadott kultúrától. Ez a kultúra segíti a túlélésüket, ugyanakkor gátolja is, hogy kilépjenek a szegénység 

státusából, vagyis aki szegénnyé válik, az az is marad, sőt nemcsak ő, de vélhetően leszármazottai is. 

A szegénység holisztikus kultúra: egyetlen eleme sem változtatható meg a többi érintetlenül hagyása mellett. 

Valentine szerint (szituációs megközelítés) nem a szegénység jellemzői állnak össze kulturális mintává, hanem a 

viselkedési minta a kényszerítő, a szituációhoz való alkalmazkodás és válasz következménye. Az alsó osztály 

helyzetének javításához ezért három területen kell változtatásokat véghezvinni: a szegények rendelkezésére álló 

erőforrásokban, a társadalom szerkezetében és néhány szubkulturális cselekvési minta terén. (Lásd a Harc a 

szegénység kultúrája ellen c. cikket!) Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy nem minden szegény képez 

csoportot, és nem minden szegény csoport képez szubkultúrát annak ellenére, hogy sok szegényre jellemzőek a 

szegénység kultúrájának elemei. 

Spéder Zsolt három irányzatot különböztet meg: az ún. „kétharmados társadalom”, az „underclass” és az 

„exlusion” típusokhoz tartozó megközelítéseket. A „kétharmados társadalom” elmélete a munkával rendelkezők 

és nem rendelkezők közötti határok alapján a társadalom egytizedét tartósan szegénynek tartja. Véleménye 

szerint az „underclass” a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok vizsgálatát a szegénység kultúrájának 

elméletével kapcsolja össze. Az „exlusion” teóriák pedig a konfliktuselméletekből nőttek ki, a kirekesztődést 

értelmezik, és átfedésben vannak az underclass-al, mert a jövedelmet, az iskolázottságot és a munkaerőpiaci 

helyzetet is vizsgálják. (Spéder, 2002) 

A miliő-koncepció 

A miliő-koncepció szerint a társadalmi nagycsoportok értékek és életmódok jellegzetes komponenseinek 

segítségével határolhatók körül, azaz nem iskolázottság és réteghelyzet alapján jósolható a viselkedésük, 

ugyanis az általános jólét körülményei között a fogyasztás, a szabadidő eltöltése, az életmód átlépi az osztály- és 

réteghatárokat, és önálló miliők kialakulását teszi lehetővé. 

A szegénység természete 

A szegénység jellegzetes szubkultúra kialakulásával, kialakításával járhat együtt. Ez a viselkedésmód és kultúra 

segít elviselni a szegénységet, de egyben lehetetlenné is teszi az onnan való kitörést. „Aki szegény, az a 

legszegényebb”: 

• aki szegény, az a kedvező körülményeket is kevésbé tudja kihasználni: kevesebb kölcsönt kap és hosszabb 

időre (több kamat, több fedezet), 

• azonnal költ, nem tud körülnézni, választékot mérlegelni (jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok), 

• az infláció hátrányosabban érinti, hiszen ez az alapvető cikkek esetében magasabb, mint a luxuscikkeknél, 

http://www.metazin.hu/node/1774
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• a szegényeknek nincsenek kiegészítő eszközeik (pl. gépkocsi, amivel elmegy, szállít; fagyasztó, amelyben 

tárolhatná az akciósan vásárolt húst stb.), 

• kevesebb erőforrással rendelkeznek, így kevesebb idejük jut a társadalmi kapcsolatokra, kevesebb 

befektethető eszközzel rendelkeznek, nagyobb szükségük van a közös cselekvésre, de az is erőforrás-igényes, 

• az egészségügyi ellátásra több pénzt kell fordítaniuk: magasabb a gyerekhalandóság, több a betegség, 

nincsenek külön biztosítások. 

• kevesebb és rosszabb minőségű képzésben vesznek részt, nincs presztízse a tanulásnak, 

• A pihenés gyakran az otthoni és ház körüli munkákat jelenti, nincs lehetőség nyaralásra, utazásokra, a törvény 

előtt sem élveznek teljes egyenlőséget, diszkrimináció és méltánytalanság éri őket, csak kirendelt ügyvédre 

telik. 

Gans (1971) szerint a szegénységnek a társadalomban számos funkciója van. A szegénységet fel lehetne 

számolni, de ráfizetéses lenne a társadalom gazdag rétegei számára, illetve a gazdagabbak a szegények révén 

haszonra tesznek szert. 

Összefoglalás 

A tanulási egységben megismerhettük, hogy hogyan mérhető a szegénység, miben különbözik az abszolút és a 

relatív szegénység. A szegénységgel kapcsolatos elméletek magyarázzák a jelenség kialakulásának az okát, és 

megkísérlik a szegénység természetét, kultúráját leírni. Az elméletek között a legfontosabbak a kulturális 

magyarázat, az underclass, a szegénység kultúrája, a miliő-koncepció voltak. Végül kiderül az is, hogy a 

szegénység milyen módon konzerválja az egyének helyzetét, hogyan válhatnak azok még inkább szegényekké. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

Melyik szegénység-típust nem ismertette Andorka? 

A. a hagyományos szegénységet, 

B. az új szegénységet, 

C. kulturális szegénységet 

D. a demográfiai szegénységet és 

E. az etnikai szegénységet. 

Felhasznált szakirodalom: 

1. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Osiris Budapest, 1997. 

2. Gábos András – Keller Tamás et al.: Jövedelem-egyenlőtlenség és szegénység Magyarországon 2009 TÁRKI 

2010 

3. Gönczöl Katalin: A hátrányos helyzet és a bűnözés (in: Valóság 1982. 8. pp. 61-72.) 

4. Herbert J. Gans: The Poor Pay All, Social Policy, 1971 

5. Lelkes Orsolya: Európai Társadalmi Jelentés TÁRKI 2009 

6. Lugosi Győző: A (cigány) mélyszegénység szociológiája a kelet-európai újkapitalizmusban 

http://eszmelet.freeweb.hu/63/lugosi63.html 

7. METAZIN: Harc a szegénység kultúrája ellen, 2009. június 15. http://www.metazin.hu/node/1774 

8. Spéder Zsolt: A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések. Budapest, Andorka Rudolf 

Társadalomtudományi Társaság – Századvég Kiadó, 2002. 
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3. fejezet - A nők és a férfiak közötti 
egyenlőtlenség és a munkavállalás 

1. 3.1. Nők és férfiak közötti egyenlőtlenség 

Bevezetés 

A tanulási egység célja, hogy a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenség különböző aspektusait bemutassa. A 

hallgatóknak el kell sajátítaniuk, hogy milyen területeken jelentkezik a férfiak és nők közötti egyenlőtlenség, és 

hogy ennek milyen magyarázatai és okai lehetnek. Ugyancsak ismerniük kell az egyenlőtlenség megszüntetésére 

irányuló kezdeményezéseket és mozgalmakat. 

A nemek közötti különbségek a szociológiai iskolák szerint 

„A funkcionalista iskola szerint a nemek közötti különbségek azért fordulnak elő a legtöbb társadalomban, 

mert a nemek közötti munkamegosztás és a szerepek ebből fakadó eltérései előnyösek az emberi társadalmak 

számára. A férfiak nagyobb testi erejük következtében alkalmasabbak a vadászatra, a nehéz földművelési 

munkára (szántás, kaszálás, általában a nagyobb állatok tenyésztése), viszont egyedül a nők képesek 

gyermekeket szülni és csecsemőket gondozni (szoptatni), így a demográfiai reprodukció érdekében szükséges, 

hogy idejük jelentős részét a gyermekekre és a házimunkára fordítsák. […] 

A modern gazdaságban és társadalomban viszont, ahol egyre kevesebb az olyan munkakör, amelynek 

ellátásához nagy fizikai erőkifejtés szükséges, és ahol a csecsemő- és gyermekhalandóság javulása 

következtében sokkal kevesebb számú gyermek születése elégséges az egyszerű reprodukcióhoz, a nemek 

közötti munkamegosztás és a nemi szerepek elkülönülése sokkal kevésbé szükségszerű. […] 

A konfliktuselméleti irányzatok a munkamegosztás helyett a férfiak hatalmi pozíciójára helyezik a 

hangsúlyt. Eszerint a férfiak dominanciája, a nőknek a férfiak általi elnyomása az emberiség történetének 

legáltalánosabb egyenlőtlenségi viszonya, fontosabb és általánosabb, mint az uralkodó osztályok és az alávetett 

osztályok közötti konfliktus.” (Andorka, 1997; p. 306.) 

A hagyományos nemi szerepek 

A női és férfi szerepek, valamint a munkamegosztás történetileg változó kategória, és az eltérő biológiai 

adottságoknak évezredek óta társadalmi és kulturális vonatkozása van minden emberi közösségben, és csak így 

értelmezhetőek. A férfiak és a nők közötti viszonyt a biológiai különbségek mellett tehát a társadalmi 

különbségek is meghatározzák. A biológiai nem mellett tehát bevezethetjük a társadalmi nem (angolul gender) 

fogalmát. 

Leegyszerűsített véleménynek tartjuk, hogy a nők számára a kívánatos szerep csakis a feleségé, az anyáé és a 

háziasszonyé lett volna hagyományosan, hiszen például az európai paraszttársadalom gazdasága és 

munkaszervezete évszázadok óta három lábon állt: férfi, női és gyermek munkán. 

 

A hagyományos női szerep idealisztikus felfogása egy 90-es évek eleji óriásplakáton (Farkas Tibor felvétele) 
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Betty Friedan feminin misztikának nevezte a nő szerepéről szóló hagyományos nézeteket. Ez a nézet 

fennmaradt, s mélyen internalizálódott a férfiakban és a nőkben egyaránt. Friedan ki nem mondott problémaként 

emlegette az asszonyoknak a hagyományos szerepeikkel való elégedetlenségét. 

Ez a hagyományos hierarchia kivételesen ellenálló a változásokkal szemben. A nőket és a férfiakat az a kultúra 

formálja, amelyben felnőnek, ezért a legtöbb felnőtt hozzászokott azokhoz a szerepekhez, amelyeket kultúrájuk 

ír elő a számukra. A változás gyanús, mert veszélyezteti az identitásukat. Ezért sok nő is ellenzi, hogy a 

férfiakéval egyenlő státuszuk legyen. 

A feminizmus 

„A feminizmus lényege a tiltakozás a világban érvényesülő munkamegosztás ellen, amely a férfiak irányítása 

alá rendeli a nyilvános szférát – a munkát, a sportot, a háborút, a kormányzást, – míg a nők fizetés nélkül végzik 

otthoni rabszolgamunkájukat, s cipelik a család életének minden terhét.” (Watkins, 1996; p. 3) A nőmozgalom – 

számos európai előzmény után – az Egyesült Államokban hivatalosan 1848-ban bontott szárnyat, amikor a New 

York állambeli Seneca Falls-ban a nők választójogának megteremtésért küzdő gyűlést tartottak. A Seneca-i 

Konvenció elfogadta azt a határozati javaslatot, ami követelte a nők választójogát, a vagyon feletti ellenőrzés és 

a gyerekek nevelésének jogát a válás után. Miután a nők 1920-ban elnyerték a választójogot, a nőmozgalom az 

1960-as évekig lényegében visszavonult a közszerepléstől. 

A mozgalom újjáéledése az 1960-as években az átfogó társadalmi változások közepette történt. 1963-ban az 

Elnöki Különbizottság a Nők Helyzetéről közzétette javaslatait a foglalkoztatási egyenlőségről. 1964-ben a 

Kongresszus elfogadta a Polgári Jogok Törvényét, aminek VII. Cikkelye értelmében illegális a nőkkel szembeni 

diszkrimináció az előmenetel és a bérek szempontjából. A Különbizottság azonban nem akart a női jogok 

felügyelőjeként szolgálni. Ezért 1966-ban megszületett egy új nyomáscsoport, a Nők Nemzeti Szervezete 

(National Organization for Women – NOW). A NOW kifejezett szándéka olyan akciók szervezése volt, 

amelyek eredményeként a nők teljes jogú részvételt élvezhetnek az amerikai társadalom főáramában, minden 

privilégium és felelősség gyakorlásával együtt, a férfiakkal való teljes egyenlőség alapján. 

A nőmozgalom újraerősödése óta a társadalmi nemi szerepek iránti attitűdök alapvető változáson mentek át. A 

nőmozgalmak általában a következő területeken fejtenek ki aktivitást ill. próbálnak eredményeket elérni 

(Watkins, 1996; p. 134-162): 

• szexualitás (olyan szexualitás megvalósítása, amelyben mindkét partner teljes személyiségével vesz részt, és 

amelynek fizikai és érzelmi része összhangban van), 

• a nemi erőszak megfékezése, 

• a nők saját testükről alkotott képének megváltoztatása, önmaguk elfogadása, 

• a pornográfia betiltása, 

• a házasság intézményének új alapokra helyezése, 

• az anyaság, a gyermeknevelés és a nemi szerepek új értelmezése, 

• a családon belüli erőszak megszüntetése, 

• az abortusz liberalizálása, alternatív szülések megvalósítása, felvilágosítás, 

• a nők gazdasági szerepének erősítése, munkamegosztás. 

Megkérdőjelezhető azonban a feminizmus azon törekvése, melyek a két nem között lévő különbségek 

megszüntetésére törekszik (gender mainstreaming). A nőknek nem a férfiakhoz kell hasonlítaniuk és fordítva, 

hanem csak ugyanolyan jogokkal kell rendelkezniük. A két nem közötti egyenlőtlenség csökkentésére irányuló 

törekvések kétségtelen hatásai mellett a nők tömegesen továbbra sem szeretnének pl. traktorosok vagy a férfiak 

varrónők lenni. Az óvodai és iskolai pedagógiai módszertannak a nemek semlegesítésére való törekvése hibás 

megközelítés. 

A társadalmi nemmel kapcsolatos viszonyok 
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A férfiak és a nők számára megfelelőnek tekintett viselkedési formák között jelentős különbségek vannak, és 

ezek a viselkedések jelentős mértékben az adott társadalom értékeire reflektálnak, kevésbé valamilyen belső 

vagy természetes biológiai minőségre. Ma már tudjuk, hogy ezek a különbségek nagyrészt tanultak, az egyének 

szocializálódása határozza meg őket. Valamikor úgy véltük, hogy léteznek univerzális viselkedési szabályok a 

férfi és a női viselkedésekre, mára tudjuk, hogy a szabályok sok társadalomban másként működnek, mint a 

nálunk. 

Az 1950-es években a társadalmi nem kérdését kutató John Money és kollégái úgy találták, hogy egy személy 

nemi identitásának legjobb előrejelzője nem a biológiai neme, hanem az a nem, amire születésekor kiszemelték. 

Különösen igaz ez azokra a fiúgyerekekre, akiket helytelenül lányként identifikáltak és neveltek; vagy fordítva, 

a fiúként nevelt lányok gyakran fiúkként határozták meg magukat azután is, hogy valódi nemük világossá lett 

előttük. Ezért sok kutató használja a társadalmi nemi identitás kifejezést, amivel megkülönbözteti az egyén 

szexuális önképét a biológiai nemétől. 

A társadalmi nem forrásai 

Biológiai meghatározottságok 

A biológiai meghatározottság önmagában nem magyarázza ugyan a nemek közötti társadalmi különbségeket, de 

segítheti azok kialakulását. A fizikai erőnlét tekintetében például a különbségek a serdülőkorban 

megnövekednek, de a felnőtt férfiak is csak átlagosan tíz százalékkal nagyobb izomtömeggel rendelkeznek, mint 

a nők. Az izomrostok arányát összefüggésbe hozzák a fizikai teherbírással. Mégis nehéz megállapítani, hogy ez 

mennyiben velünk született eltérés, hiszen az erőnlét a testgyakorlástól és a fizikai igénybevételtől is függ. 

Mindenesetre elenyészőek azok a tényleges biológiai különbségek, amelyek a férfit a nővel ellentétben inkább 

alkalmassá teszik fizikailag nagy igénybevételt követelő munka elvégzésére (Giddens, 1995; pp. 179-180.). A 

mai nők közül sokan erősebbek és atlétikusabbak, mint évtizedekkel ezelőtti elődeik, s gyakran elérik a férfiak 

fizikai teljesítményeit. Mindez azt jelzi, hogy még a női „gyengeség” is a hagyományos társadalmi elvárások 

reflexiója. 

Sokan úgy vélik, hogy a nemek közötti velünk született különbségek révén a férfiak agresszívebbek, hiszen a 

vadászat és a hadviselés tipikusan férfi-foglalatosság. Ezeket a feltételezéseket azonban sem az egyszerűbb 

társadalmakat kutató antropológusok megfigyelései nem támasztják alá egyértelműen (a különböző 

társadalmakban jelentős különbségek vannak a férfi-agresszivitás szintjében), az etológia pedig bizonyos 

helyzetekben a főemlős nőstények nagyobb agresszivitását mutatta ki (például kölykeik védelmében vagy 

vadászatkor). 

A szocializáció 

A híres francia filozófus és szociológus, Simone de Beauvoir A második nem (1961) című könyvében leírta, 

hogy a gyerek-nők miként szocializálódnak olyan szerepekre, amelyekben semmiképpen sem versenyeznek a 

férfiakkal. Megállapította, hogy ez gyakran azt jelenti, hogy a nőket eltanácsolják a versengőbb ismeretek 

tanulásától, mint például a matematikától, a tudományoktól és a filozófiától. Ehelyett a főzés, a háztartás-

vezetés elsajátítását várják el tőlük, valamint a gyereknevelés és a férfiak sérelmeinek kezelésében az érzelmi 

jártasságot. 

A szocializáció az a folyamat, amely során megtanuljuk, miként viselkedjünk kultúránk normái szerint. Része a 

formális és az informális képzés, ez az iskolában, otthon, az életkorcsoportokban zajlik, de az olyan 

szocializációs intézmények révén is, mint a rádió, a tévé, az egyház illetve más intézmények. A szocializáció 

révén az emberek különböző szinteken interiorizálják a kultúrájuk és szubkultúrájuk szerepeit, normáit és 

értékeit. Ezek az értékek és normák lesznek a viselkedés vezérlői, és alakítják a legmélyebb hiteket. 

A legtöbb szocializáció a másik emberrel történő interakciók folyamán történik. Hogy hogyan reagálnak mások, 

az nagy mértékben meghatározza azt, hogy miként fogunk viselkedni. A népszerű kultúra, a könyvek és filmek 

is segítik szocializálódásunkat. A szocializáció lehet szándékos törekvés eredménye – például a kötelező oktatás 

–, vagy lehet kifinomult és akaratlan is. 

A szocializáció elsődleges ágense kultúránkban a család, különösen a szülők. Számos vizsgálat kísérelte meg 

meghatározni, hogy a szülők miként szocializálják gyermekeiket a hagyományos nemi szerepekre. Michel 

Lewis például úgy találta, hogy a szülői befolyás már az első évben eltérést okoz a fiúk és a lányok 

viselkedésében. A nők nagyobb nyelvi jártasságát Lewis pl. azzal az anyai hajlammal magyarázta, hogy az 

anyák többet beszélnek a lányokhoz. A fiúk hatodik életéve után kevesebb fizikai kontaktus tapasztalható a 
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szülőkkel. Ezt arra a tényre vezette vissza, hogy a fiúknak felnőtt korukra függetlenebbeknek kell lenniük, s 

erősebben kell korlátozniuk azt a szintet, ahol érzelmeiket kifejezik. 

A képzés 

A képzés a szocializáció intézményesültebb formája. Meggondolva, hogy a gyerekek mennyi időt töltenek az 

iskolában, az ott zajló szocializáció elkerülhetetlenül megszabja a viselkedésüket. Számos vizsgálat jelezte, 

hogy az iskolák nagyrészt a hagyományos nemi szerep-sztereotípiákat erősítik. Az utóbbi években nagyobb 

hangsúly esik arra, hogy az iskolai szocializációt szabadítsák meg a női teljesítményekkel szembeni 

elfogultságoktól, és erősítsék a képzésben a társadalmi nemek közötti egyenlőséget. Nagyobb figyelmet 

fordítanak a lányok sportolására, és erőfeszítéseket tesznek a nők nagyobb részvételére politikai jellegű 

feladatokban (például az újságírásban), de több más terület is jelzi az erősebb figyelmet a nemi szerep-

egyenlőségre. Az ilyen erőfeszítések ellenére azonban továbbra is sok alapvető probléma tapasztalható. 

Még ha a tanárok jól informáltak is, az oktatási rendszer más részei megakadályozhatják az elfogultságoktól 

mentes oktatást. A tankönyvek például továbbra is fenntartják a sztereotípiákat, mítoszokat és féligazságokat. A 

lányok számára sokkal kevesebb felnőtt szerep jelenik meg a könyvekben, és még a boszorkányok és a 

királynők is legnagyobb részben otthon tevékenykednek, szemben a férfiakkal, akik szinte csak az otthonukon 

kívül láthatók. 

Gyakran a karrier-tanácsadó cégek is a nemek szerint irányítják a fiatal embereket a különböző pályák felé, nem 

pedig a képességeik alapján. A szaktanácsadók gyakran hagyományos női foglalkozásokat javasolnak a 

férfiállásokra is felkészült és ambíciózus fiatal lányoknak. Egy jó matematikus hallgatólánynak a tanítást 

javasolják, a hasonló képességű fiúnak a mérnökséget. 

A szexuális zaklatás és erőszak 

A társadalmi nem problémájának leglátványosabb és legnehezebben kezelhető aspektusa a szexuális zaklatás. 

Különösen az Egyesült Államokban terelődött a figyelem az elsősorban a munkahelyeken tapasztalható azon 

viselkedésekre, amelyeket szexuális zaklatásnak tekinthetünk. Az ilyen jellegű perek és a nők folyamatos 

zaklatás-ellenes harcának eredményeként jelentős vita alakult ki arról, hogy mi is a szexuális zaklatás természete 

és lényege. 

Bár a szexuális zaklatás már évszázada általános kísérője a munkahelyi és a közösségi életnek, a probléma csak 

az utóbbi időben vált nyilvános vizsgálat tárgyává, miután a bírósági döntések és a munkahelyek büntetni 

próbálják. A szexuális zaklatásról beszámoló évi több ezer panasz kevesebb mint tíz százalékát írják férfiak. 

Becslések szerint azonban a regisztrált panaszok a töredékét jelentik a munkahelyeken, az iskolákban és 

nyilvános helyeken elkövetett zaklatásoknak. 

Összefoglalás 

A tanulási egységben bemutattuk, hogy a különböző szociológiai irányzatok hogyan vélekednek a nemek 

közötti különbségekről. Kiderült az is, hogy a hagyományos nemi szerepek igen erősen továbbélnek a 

társadalmunkban, és hogy a biológiai és a társadalmi nem fogalmát el kell választanunk egymástól. Végül a 

szexuális zaklatás és a feminizmus témáját érintettük. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Melyik szociológiai irányzat mondja az alábbiakat a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségről: 

A nemek közötti különbségek azért fordulnak elő a legtöbb társadalomban, mert a nemek közötti 

munkamegosztás és a szerepek ebből fakadó eltérései előnyösek az emberi társadalmak számára. 

A. Konfliktuselméleti irányzat 

B. Racionális irányzat 

C. Funkcionalista irányzat 

2. A Jutalom a nap végén c. óriásplakáton képen milyen jellegzetes férfi szerep mutatkozik? Milyen hamis 

társadalmi helyzetet ábrázol a plakát? 
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3. A Diesel c. óriásplakáton képen egy összetett óriásplakátot látunk: kép a képben. Hogyan értékelné a nők és a 

férfiak szerepét és helyzetét külön-külön az egyes plakátok alapján? 

 

 

Felhasznált szakirodalom: 

1. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Osiris Budapest, 1997 

2. Anthony Giddens: Szociológia. Osiris Kiadó Budapest, 1997 

3. Simon de Beauvoir: A második nem. Gondolat Budapest, 1969 

4. Watkins, Susan Alice et al: Nesze neked feminizmus. Ikon Kiadó, 1996 

5. Szociális és Munkaügyi Minisztérium: 

http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16291&articleID=31969&ctag=articlelist&iid=1  

http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16291&articleID=31969&ctag=articlelist&iid=1
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2. 3.2. Nők a munkaerőpiacon 

Bevezetés 

A tanulási egység célja, hogy a nők munkaerő-piaci helyzetét bemutassa. A tananyagon belül a hallgatóknak el 

kell sajátítaniuk a nők munkavállalásával kapcsolatos egyenlőtlenségek jellegzetességeit, az időmérlegben és 

bérekben mutatkozó különbségeket. 

Nők a munkaerőpiacon 

Az utóbbi évtizedekben a nők egyre több olyan foglalkozást választanak (például az ügyvédi, bírói, vagy az 

orvosi pályát), amelyek hagyományosan zárva voltak előttük. Sőt, a legfejlettebb országokban a férfiak és a nők 

fizetései közti szakadék is szűkül. A fennmaradó különbségek nagyrészt a képzettségbeli és a munkatapasztalati 

különbségekkel magyarázhatók. A jövedelmi egyenlőség elérése előtt tornyosuló akadályok között a 

leggyakrabban emlegetett tény az, hogy a nők háromszor akkora eséllyel szakítják meg munkaviszonyukat 

gyereknevelés, gyermekgondozás, betegség vagy munkaképtelenség miatt, mint a férfiak. 

Az utóbbi évtizedek sikerei ellenére a nemi diszkrimináció és a sztereotípiák ereje továbbra is korlátozza a nők 

lehetőségeit. A nők százalékos arányánál jóval alacsonyabb arányban jut vezetői és a politikusi pozícióhoz a 

gyengébb nem. De még ha a férfiakkal azonos foglalkozásokban dolgoznak is a nők, a fizetésük jellemzően 

alacsonyabb; a foglalkozási és a fizetési diszkrimináció továbbra is fennmaradt velük szemben. 

1.táblázat: A teljes munkaidőben foglalkoztatottak heti bérének alakulása az Egyesült Államokban, 1992 (USD). 

Forrás: Forrás: Kornblum, 1995; p. 295. 

 

A nők az alacsonyabb státuszú állásokban koncentrálódnak. Nagy többségük kiskereskedelmi eladó, gépíró és 

titkárnő, miközben a férfiak az igazgatók, a fehérgalléros adminisztrátori és a kékgalléros munkavezetők. Azt 

mondhatnánk erre, hogy a foglalkoztatási különbségeket a képzettségben rejlő eltérések magyarázzák. A fenti 

táblázat azonban azt mutatja, hogy nem erről van szó. Az utóbbi néhány évtizedben a nők a férfiakéval 

jellemzően azonos szintű iskolai végzettséget szereztek. Bár a legfejlettebb országokban a férfiak körében több a 

tudományos minősítésű diplomás, a felsőoktatásban több férfi morzsolódik le, mint nő, s ezért az átlagos 

képzettségi szint mindkét nemnél hasonló. 

A munkában töltött idő mennyisége az elemzések tanúsága szerint hasznosabb magyarázó eszköz a férfiak és 

nők közti fizetésbeli különbségekre. Több vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a jövedelmi különbség 

egynegyede vagy fele a nők munkavégzésének a megszakításából származik. A bérek különbségeinek 

legfontosabb magyarázó faktora a munkában töltött évek száma, különösen azon évek száma, amelyek során az 

alkalmazott tréningben is részesült. 

A bér- és állásdiszkrimináció a fejlett országokban többnyire illegális, ennek ellenére létezik. Levinson egy 

kutatásában álláshirdetéseket választott ki az újságokból, és meghatározta, hogy melyek szerepelnek „férfi” 

illetve „női” állásokként. A férfi kutatók telefonon a hagyományosan nőinek tekintett állások (pl. titkárnői), a 

nők pedig férfiállások (pl. autószerelő) iránt érdeklődtek. Azután az eljárás megváltozott: minden kutató olyan 

állásokról érdeklődött, amelyeket saját nemével címkéztek. Levinson úgy találta, hogy az esetek 35 

százalékában világos nemi elhatárolás működött. A titkárnői állás után érdeklődő férfi kutatóknak például azt 

mondták, hogy az állás betelt, miközben a női telefonálókat bátorították a pályázásra. Néha a diszkrimináció 

kevésbé volt homályos. A női telefonálóknak például azt mondták, hogy nem akarunk lányokat. A „női” 

munkára jelentkező férfi ajánlkozókat gyakran magasabb pozíciókra bátorították, míg a „férfi” munkára 

jelentkező nőket alacsonyabb szintű állással biztatták. 
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Érdekes következtetéseket vonhatunk le a munkaidő és a szabadidő eltöltésének vizsgálata alapján. Láthatjuk, 

hogy a gyermekneveléssel és a háztartási munkával inkább a nők, kereső tevékenységgel, autóvezetéssel inkább 

a férfiak töltenek több időt. Az alábbi táblázatból az is kivehető, hogy végül a férfiaknak több szabadon 

eltölthető idejük marad. 

2.táblázat: Időmérleg Magyarországon. Forrás: KSH 

 

A láthatatlan, vagyis „üvegplafon” 

Az üvegplafon, illetve üvegmennyezet kifejezés a nők és a férfiak foglalkoztatási különbségeire utal. A 

mennyezet a legkülönbözőbb vállalatok hierarchiájában tapasztalható elválasztó vonalat jelképezi, ami fölött 

szinte csak férfiak találhatók. A kifejezés – a plafon láthatatlanságának hangsúlyozásával – a gyakorlatban 

észrevehető és kimutatható választóvonal illegális volta mellett azt igyekezett jelképezni, hogy a vállalati 

kultúrában élő és ható, de íratlan szabályok metszik el a nők számára az előmenetel csúcsának – és ezzel együtt 

a magasabb bérnek – a lépcsőfokait. Kovács Mónika szociálpszichológus szerint, mivel „a XX. század eleje óta 

a nők társadalmi helyzete gyökeresen megváltozott, megnyíltak számukra az egyetemek kapui, fellebbentek a 

választófülkék függönyei is, [ezért] a nemek társadalmi helyzetének egyenlőtlenségét a társadalomkutatók ma a 

hatalmi, gazdaságirányítói pozíció birtoklásának vizsgálatával mutatják ki. ... az egyetem elvégzését követően a 

nők túlnyomó többsége alacsonyabb társadalmi elismertségű állásokhoz jut, mint az azonos szakot elvégzett 

férfiak”. 

A nők az informális és a második gazdaságban 

A modern társadalmakban kialakult társadalmi nemi munkamegosztásról régóta éles vita folyik a 

társadalomkutatók között. Az egyik csoport a házimunka és a pénzkereső munka női-férfi elosztását olyan 

univerzális jelenségnek tekinti, ami évezredek óta jellemző az emberi csoportokra, és a munkatevékenységek 

„nőies” illetve „férfias” mivoltához kapcsolódik. Az ipari társadalmak kategóriáival a férfiak termelők, a nők 

pedig otthoni fogyasztók. A nők gazdasági viselkedése azonban sem a saját történelmünkben, sem más 

kultúrákban nem olyan uniform, mint feltételezik. Bizonyos egyszerű társadalmakban a férfiak, másutt a nők 

dolga például a földeken folyó munka, a mezőgazdasági termelés. A formális, illetve az informális gazdaságban 

való részvétel problémája elsősorban attól datálódik, hogy az ipari társadalmak kialakulásával elvált egymástól a 

munka- és a lakóhely, s ezzel elkülönült egymástól a termelés és a fogyasztás is. A formális munkaerőpiacon 

való részvétel (a pénzkeresés) a férfiak felelőssége lett, és a „termelés” címkéjét kapta; szemben a nők 

„fogyasztónak” bélyegzett tevékenységeivel: a gyerekneveléssel, a háztartási és a ház körüli feladatok 

elvégzésével. 

A változó nemi szerepek és házimunkák kutatásainak áttekintésében a szociológus Janet Z. Giele (1988) 

megállapítja, hogy sok nő viseli továbbra is az elsődleges felelősséget a gyerekek gondozásért és a háztartásért, 

még ha alkalmazásban áll is. Az utóbbi húsz évben a dolgozó feleségek férjei kezdtek nagyobb részt vállalni a 

terhekből, de az egyenlőtlenség megmaradt. Ma a gazdagság már lehetővé teszi a házaspárok számára, hogy a 

háztartás és a gyereknevelés terheit külső emberekre hárítsák, ami megkönnyíti a teherviselést. 
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Csakhogy az informális gazdaságban néha jelentős – esetleg a férj jövedelménél is nagyobb értékű – bevételek 

születtek. Ilyenkor változások következnek be a háztartások döntési rendszerében és hatalmi viszonyaiban. Bár a 

férjek (akik rendszerint a városi ipari munkahelyekre ingáztak és csak esténként, hétvégenként voltak otthon) 

megőrizték hagyományos háztartásfői státuszuk szimbolikus jegyeit (továbbra is „viselték a kalapot”), a 

tényleges döntések és hatalmi eszközök az informális gazdaságot irányító asszonyok kezében koncentrálódtak. 

Az otthon, a háztartásban élő nők szervezték a lényegi jövedelmeket termelő „második gazdaság” 

munkafolyamatait, az asszonyok szabták meg a feladatok időzítését és elosztását a háztartás tagjai között. Egyes 

falvakban ez odáig ment, hogy az asszonyoknak joguk volt egyedül is betérni a falu kocsmájába (szimbolikus 

jogok). 

Másként változott a mexikói falvak indián családjainak társadalmi nem szerinti munkamegosztása a 

jövedelmező informális tevékenység következtében. Laurel Bossen írja antropológiai tanulmányában, hogy a 

szőnyegszövés mindaddig a nők dolga volt a családban, amíg a megélénkülő turizmus jelentős keresletet nem 

teremtett a házi szövésű szőnyegek iránt. Amint jó üzletnek bizonyult a korábban csak szabadidős 

tevékenységként űzött szövés, a férfiak előbb csak a piacra szállítást vették át az asszonyaiktól, majd maguk 

ültek a szövőszék mellé. A piacozás átvállalására jó indokuk volt: a nők nem engedhetik meg maguknak, hogy 

hosszú időre messzire menjenek a családi tűzhelytől, ezért a férfiak voltak kénytelenek átvállalni a kofa-

szerepet. 

A nők foglalkoztatottságának hatásai 

A hagyományos családban a férj dolgozott a fizetett munkaerőpiacon, a feleség pedig otthon – fizetés nélkül – a 

háztartásban. A legtöbb szociológus egyetért abban, hogy a nők elmozdulása otthonról az egyik legfontosabb 

társadalmi folyamat a huszadik század második felében. Fellazította a hagyományos férfi-női szerepeket a 

családon és más társadalmi intézményeken belül, a házaspárok harcot folytatnak a munka és a családi élet közti 

egyensúly biztosításáért. Ahogyan a következő ábrán is látszik a demográfiai mellett a munkaerőpiaci 

változások is hozzájárultak ahhoz, hogy a nők szerepe és helyzete is megváltozott az utóbbi évtizedekben. 

 

A nők társadalmi helyzetének erősödését befolyásoló tényezők. Forrás: Weeks, 1981 

A jelentős változások ellenére a dolgozó nők iránti attitűdök nem változtak olyan gyorsan, mint a statisztikák. 

Amerikai vizsgálatok szerint a legtöbb nő, aki a nők tömeges munkaerőpiacra lépését követően lett anya, reméli, 

hogy képes lesz otthon maradni és a gyerekét gondozni, ahogyan az anyja is tette. A dolgozó anyák azonban 

egyenlőtlenségeket tapasztaltak a munkaerőpiacon, és nem kaptak támogatást a háztartási munkához sem 

(például a családban betegség esetén), de a munkaerőpiacra lépést helyeslő férjektől sem kaptak segítséget a 

meglehetősen nehéz gyerekgondozásban. 
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Összefoglalás 

Ebben a tanulási egységben a nők munkerőpiaci helyzetével foglalkoztunk. Kiderült, hogy a kedvező változások 

ellenére a nőket továbbra is diszkrimináció éri a munkahelyeken. A diszkrimináció elsősorban az alacsonyabb 

bérekben és az ún. üvegplafon jelenségben érhető tetten. Emellett kedvező azonban a nők egyre nagyobb arányú 

iskolázottsága. Számos országban a nők már nagyobb arányban kerülnek be a felsőoktatásba mint a férfiak (pl. 

Norvégia, Irán, Románia, de Magyarország is). A magasabb iskolai végzettség megszerzése, a gyermekvállalás 

és a házi munka menedzselése azonban még mindig megoldhatatlannak tűnik sok nő számára. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

Melyik tényezőnek nem volt hatása a nők munkaerőpiaci és társadalmi helyzetének a megváltozásához? 

A. Alacsonyabb termékenység 

B. Magasabb iskolai végzettség 

C. Magasabb népsűrűség 

D. Hosszabb élettartam 

E. Urbanizáció 

Felhasznált szakirodalom: 

1. Kornblum, William – Julian, Joseph – Smith, Carolyn D.: Social problems. New Jersey Prentice Hall, 1995. 

2. Weeks, John R.: Population. Wadsworth Publishing Company Belmont, California1981 
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4. fejezet - A kisebbségek és az 
esélyegyenlőség 

1. 4.1. A kisebbségek 

Bevezetés 

A tanulási egység célja a kisebbséghez kapcsolódó alapvető fogalmak megismertetése. Követelmény, hogy a 

hallgató ismerje ezeket a fogalmakat és helyesen tudja őket alkalmazni egy valóságos helyzetben is. 

A kisebbség és más fogalmak 

A kisebbség fogalmának a meghatározása nehézségekbe ütközik. Egyrészt sokan sokféle meghatározást adtak, 

másrészt pedig nem lehet elvonatkoztatni a fogalom jogi ill. politikai tartalmától. Sokszor az ugyanazzal a 

fogalommal dolgozó kisebbségi szakértők, diplomaták mást és mást értettek az egyes megnevezések alatt, 

máskor pedig késhegyig menő vitákat folytattak egymással egy-egy kisebbségekre vonatkozó fogalom mellett, 

illetve ellen. 

Kisebbségnek általában a társadalomban az átlagostól (neme, vallása, kultúrája, bőrszíne stb. alapján) eltérő 

és/vagy eltérő kezelésben részesülő embercsoport nevezzük. Az antropológiai sajátosságok alapján is 

elkülöníthetőek bizonyos csoportok, de az etnikai jellegzetességek nem biológiai vagy örökölt jegyek, hanem 

kulturális (vallási, nyelvi stb.) jellemzők. A kisebbségi csoportok általános jellemzői Wagley és Harris alapján a 

következők: 

• A csoport tagjai sajátos fizikai vagy kulturális jegyeket hordoznak, amelyek megkülönböztetik őket a 

többségi társadalomtól. 

• Hátrányos megkülönböztetésben részesülnek vagy kisebb hatalommal rendelkeznek a domináns csoporthoz 

képest. 

• A kisebbségi csoporthoz való tartozás nem önkéntes, beleszületéssel lehet taggá válni, így a faj és az etnikum 

egyben előíró státusz is. 

• A kisebbségek tagjainak erős a szolidaritás-érzése, „mi-tudattal”, identitással rendelkeznek. 

• A kisebbségi lét endogámiára (belülről házasodásra) hajlamosít. 

Magyarországon az 1993. LXXVII. törvény definiálta, amely szerint minden olyan népcsoport, amely 

Magyarország területén legalább száz éve él, saját nyelve, kultúrája és hagyományai vannak, és összetartozás-

tudattal rendelkeznek ebbe a kategóriába tartoznak. E szerint tizenhárom magyarországi nemzeti kisebbségi 

csoport, és egyetlen etnikai kisebbségünk van, az utóbbiak a cigányok. 

link: http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300077.TV  

A többségi társadalom kihívásaira adott kollektív válaszok alapján a következő kisebbség-típusokat/csoportokat 

határozhatjuk meg (Jobbágy, 2002) alapján: 

• bevándorlók 

• metoikoszok 

• elzárkózó vallási-nemzetiségi csoportok 

• kasztjellegű faji csoportok 

• nemzeti kisebbségek 

A bevándorlók és a mai metoikoszok csoportjai között lényegében csak annyi különbség van, hogy míg a 

bevándorlók 3-5 éven belül rendszerint megkapják a célország állampolgárságát, addig a metoikoszok sokszor 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300077.TV
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évtizedek múltával sem rendelkeznek állampolgári jogokkal. A metoikoszokra jó példa volt a németországi 

török vendégmunkások helyzete, mivel ők még tíz-húsz éves helyben lakás után sem kaptak német 

állampolgárságot. Az elzárkózó vallási-nemzetiségi csoportok önmaguk vállalják a társadalmi 

marginalizációt. Ennek általában vallási meggyőződés az oka, elzárkóznak a vallási csoporton kívüli „romlott” 

világ hatásaitól. Ilyen csoportok (amish vallási közösség, haszid zsidók stb.) főként az észak-amerikai 

kontinensen maradtak fenn. A kasztjellegű faji közösségek közé elsősorban az Egyesült Államokban élő afro-

amerikai közösségeket sorolják, mivel speciális problémáik miatt külön csoportot alkotnak. A múltban 

elszenvedett jogi, gazdasági és egyéb sérelmeik miatt nem képesek integrálódni a többségi társadalomba, ezért 

ennek megkönnyítésére pozitív diszkriminációs intézkedéseket követelnek az egykori „elnyomó” államtól. A 

nemzetiségi kisebbségek közösségei alkotják a legfontosabb kisebbségi csoportokat, mivel státusuk a 20. század 

folyamán a nemzetközi rendre és biztonságra többször volt nagy hatással. Míg az előző kisebbségi csoportok 

problémái az egyes államok belügyének tekinthetők mind a mai napig, addig a nemzeti kisebbségek ügye már a 

19. században a nemzetközi kapcsolatok egyik központi kérdése volt. 

A különböző kisebbségi csoportokkal való találkozáskor különböző attitűdök jelentkezhetnek. Az attitűd 

bizonyos helyzetekre való reagálást jelent, nem feltétlenül negatívat. Az előítélet azonban már kizárólag negatív 

érzelmi viszonyulást jelent valamely csoport tagjaival szemben. 

A sztereotípia torzításon, leegyszerűsítésen alapuló , többnyire negatív elképzelések együttese valamilyen 

csoporttal szemben. Azt jelenti, hogy hamis okfejtéssel öröklött személyiségjegyeket vagy viselkedési 

jellegzetességeket tulajdonítunk bizonyos embercsoportnak. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem vagyunk 

képesek vagy hajlandóak a csoport egyes tagjai között különbséget tenni, azaz minden embert a saját egyéni 

képességei és tulajdonságai szerint értékelni. Hasonló fogalom a rasszizmus is. A rasszista meggyőződéssel 

vallja, hogy fizikai jellegzetességek alapján egyes csoportok alacsonyabb- vagy felsőbbrendűsége biológiailag 

megmagyarázható. 

Diszkriminációról akkor beszélünk, amikor egy csoporthoz tartozókat kollektíve másként – általában 

alacsonyabb rendűekként – kezelnek. A diszkrimináció olyan cselekvésekre utal, amelyeknek az a célja, hogy 

egy csoport tagjai elől elzárják a mások számára egyébként fennálló lehetőségeket. A diszkrimináció gyakran 

előítéleteken alapszik, ám a kettő külön-külön is létezhet. 

A kisebbségekkel kapcsolatban az integráció azt jelenti, hogy az adott kisebbség úgy válik teljes jogú részévé a 

nagyobb társadalomnak, hogy közben meg tudja őrizni kisebbségi kultúrájának fontos, megkülönböztető jegyeit. 

Ezzel szemben asszimilációról akkor beszélünk, amikor a kisebbségi csoport a többség jellegzetességeit ölti 

magára, rendszerint összeházasodás révén. 

A magyarországi cigányok integrációjáról az alábbi idézetben olvashatunk: „Az asszimiláció a többséggel való 

teljes azonosulást, az integráció az etnikai sajátosságok megőrzésének igényét jelenti. Mindkét változat 

bonyolult. Az asszimiláció azért, mert hiába hiszi egy cigánycsalád, hogy ő már teljesen azonosult, a többség az 

eredetet nagyon is számon tartja. Az „olyan rendes, hogy már nem is cigány‟ minősítés nemcsak azt az 

előítéletet tartalmazza, hogy aki rendes, nem is lehet cigány, hanem azt is, hogy ez a nagy rendesség gyanús, 

vigyázzunk, kutyából nem lesz szalonna, jól figyeljünk, mikor, milyen szög bújik ki a zsákból. Az integráció 

pedig azért, mert az etnikai sajátosságok nem egyértelműek. ... A cigányság körében meglévő tényleges 

különbségeket ők maguk is mindig számon tartották, de az előítéletek miatt ezek ki is éleződnek. Mindegyik a 

másikat okolja a rá nézve hátrányos általánosításokért, egyik sem akar a másikkal „egy kalap alá‟ kerülni”. 

(Diósi, idézi Szuhay, 1999) 

Amikor saját értékeinket, normáinkat, viselkedési mintáinkat „természetesnek” tekintjük, és a saját normáink 

szemszögéből ítéljük meg a többi normát „nem-természetesnek”, esetleg „természetellenesnek”, akkor 

etnocentrizmusról beszélünk. A saját kultúránk tagjainak szokásai, gesztusai előre jelezhetők; a mások reakciói 

kevésbé kiszámíthatók, vagy egyenesen kiszámíthatatlanok. A saját (tehát természetesként megszokott) 

hétköznapi viselkedéskultúránk elemei fölöslegessé teszik, hogy az ember minden pillanatban mérlegelje a 

helyzetet és akcióit-reakcióit. A kultúránk saját kulturális közegünkben egy sor viselkedési formát automatizál, 

ezért a „más” kultúrával történő találkozás mindig bizonytalanságot, idegenszerűséget hordoz. 

Az előítéletességgel kapcsolatos viselkedési formákat Merton írta le. 
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Merton sémája az előítéletességről 

Az előítéletességet mérni is tudjuk, a Bogardus-féle társadalmi távolság-skála segítségével. A skálát különböző 

kérdések segítségével tudjuk felállítani. Az következőkben erre látunk egy (elképzelt) példát: 

 

Az előítéletesség forrásai 

Személyiségekből adódó források 

Az agresszió és frusztráció: A jelenségre pszichológusok az egyik magyarázata, hogy ha az ember nem jut 

hozzá valamihez, a csalódottságát gyakran bűnbakok keresésével és felelőssé tételével magyarázza. A bűnbakra 

ráöntheti a haragját, ha nem ismeri a gondja okait, vagy ha tehetetlennek érzi magát azzal szemben (mivel 

például az okok személytelenek). Hasonló pszichológiai jelenség a projekció, amikor az egyén a saját 

bűntudatát kivetíti másokra. 

Társadalmi források 

Az előítéletesség egyik társadalmi forrása a politikai és a gazdasági hatalom monopolizálására való törekvés, 

akár jogszabályokkal is. A másik társadalmi forrás lehet az a kulturális környezet, amelybe beleszülettünk, amit 

örökölünk. Előfordulhat, hogy a csoportkonformitás készteti az egyéneket arra, hogy a környezetük által vallott 

norma- és hitrendszertől ne térjenek el „túlzott mértékben”. 

További társadalmi forrás a sztereotipizálás: amikor bizonyos igazságtartalmak általánosítása és eltúlzása 

történik olyan módon, hogy a többé-kevésbé gyakori jellemzőket az egyén kivetíti – egyéni mérlegelések nélkül, 
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általánosítva – egy egész embercsoportra. Az ilyen sztereotipizálás idézi elő, hogy például „a cigányokról” 

beszélünk és nem az egyes emberről, aki éppen cigány. Az ilyen sztereotipizálás nem csupán azért káros, mert 

nem vesz tudomást az integrálódni törekvő cigányokról, hanem azért is, mert ahelyett, hogy bátorítaná, igazolná 

és jutalmazná az integrációs törekvéseket, az integrálódás eleve kilátástalanságát és értelmetlenségét sugallja a 

törekvő cigány embereknek. 

Max Weber írja: „Ha … az adott mozgástéren belül nő a konkurensek száma, akkor itt a konkurenciában részt 

vevők érdeke egyre inkább azt diktálja, hogy … a gazdasági esélyek valamiképpen korlátozva legyenek. A 

korlátozás abban a formában szokott megtörténni, hogy a (tényleges vagy potenciális) konkurensek egy részét 

valamilyen kívülről megállapítható ismertetőjegyüket alapul véve – fajuk, nyelvük, felekezetük, térbeli és 

szociális értelemben vett eredetük, származásuk stb. alapján – a többiek igyekeznek kizárni a versenyből. … A 

cél mindig a kívülállókkal szembeni elzárkózás: az, hogy a kívülállókat valamilyen mértékig kizárják a szóban 

forgó (társadalmi és gazdasági) esélyekből. … Előfordulhat, hogy a monopoljellegű privilégiumokkal 

rendelkezők körén belül az esélyek 'nyitottak' maradnak, és ekkor ők egymás közt továbbra is szabadon 

versengenek értük”. (Weber, 1992. pp. 38-40.) 

Az intézményes diszkrimináció 

A domináns csoport tagjainak tanult viselkedése és attitűdjei beépülhetnek a társadalom struktúráiba, az 

intézmények működési elveit meghatározó szisztémákba is, ilyenkor pedig a megkülönböztetések társadalmilag 

elfogadottá válhatnak. Így például hiába alkalmazok kisebbségit, ha a környezetem diszkriminálja, nekem is 

károm lesz az alkalmazásból. Az intézményes diszkrimináció fő területei: 

• A képzés: szegregáció és deszegregáció, 

• Jövedelmi megkülönböztetések, 

• Alkalmazási megkülönböztetések, 

• Lakhatási, egészségügyi megkülönböztetés, 

• Igazságszolgáltatás és bűnüldözés területén történő megkülönböztetés. 

Összefoglalás 

Az előző oldalakon a hallgatók megismerkedhettek a kisebbséggel és a diszkriminációval kapcsolatos 

fogalmakkal és magyarázatokkal, valamint a diszkrimináció mérésével is. A következő részben két fontos 

magyarországi etnikai kisebbséggel, a cigányokkal és a zsidókkal foglalkozunk. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Alkothatnak-e kisebbséget a nők vagy a kékszeműek? 

2. Az előítéletességnek milyen forrásai lehetnek? 

Felhasznált irodalom 

1. Diósi Ágnes: Cigányút. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1988. pp. 33-34. 

2. Jobbágy István: A kisebbségek fogalmának meghatározási problémája a nemzetközi kapcsolatokban (in: 

Magyar kisebbség. VII. évfolyam - 2002. 2.) 

http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&cikk=m020215.html 

3. Schaefer, T. Richard – Lamm, P. Robert: Sociology. McGraw-Hill inc. New York 1995 

4. Szuhay Péter: A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus kultúra, vagy a szegénység kultúrája. Panoráma 

Kiadó, Budapest, 1999. p. 15. 

2. 4.2. Cigányok és zsidók Magyarországon 

Bevezetés 

http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&cikk=m020215.html
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A tanulási egység célja, hogy a hallgatók megismerjék a cigány és zsidó kisebbségek speciális problémáit és 

jellemzőit. Követelmény az is, hogy meg tudják különböztetni az adott kisebbségekről kialakított sztereotip és 

gyakran hamis képet a valóságostól. 

Cigányok Magyarországon 

Magyarországon a legnagyobb számú etnikai kisebbség a cigányság. Az Európai Unióban, de Magyarországon 

is sokan romának nevezik a cigányokat. Mi a tananyagunkban párhuzamosan használjuk a két kifejezést, de a 

cigány szót előnyben részesítjük a romával szemben, mert azt gondoljuk, hogy a megbélyegzettséget nem maga 

a cigány szó, hanem a hozzá kapcsolódó torzult jelentéstartalmak okozzák. Hiába is adunk eufemisztikusan 

újabb és újabb elnevezéseket (roma, az etnikum, a kisebbség, újmagyarok stb.), azok egy idő elteltével 

ugyancsak negatív jelentéstartalmakkal egészülnek ki. 

Európa egyik legsajátosabb etnikai csoportja a cigányság, amelynek létszáma a kontinensen meghaladja a 12 

millió főt. A következő táblázatban azokat az országokat tüntettük fel, amelyekben a cigány népesség létszáma 

vagy aránya jelentős. 

3.táblázat: A cigány népesség Közép- és Kelet Európában. Forrás: Monitoring Education for Roma 2006, A 

Statistical Baseline for Central, Eastern, and South Eastern Europe, OSI 

 

A cigány kisebbség tagjai általában hátrányosabb helyzetben vannak a többségi társadalom tagjaihoz képest. A 

cigány népesség szerkezete is nagymértékben eltér a teljes népességétől. A következő ábrán is látható, hogy a 

korfájuk a fejlődő országok korfájához hasonló. A piramis alakú korfa nagyszámú fiatalkorút és kisszámú időset 

ábrázol. A korfa alapján érthető, hogy miért találkozunk az óvodában és iskolában arányaiban sok, az idősek 

között pedig arányaiban kevés cigány gyerekkel ill. emberrel. 
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15.ábra. A magyarországi cigány népesség korfája. Forrás: Hablicsek, 2007 

Az ún. roma-kérdésnek csak az egyik oldala a népesedés. Valószínűleg különösebben nem is lenne érdekes, ha 

integrációjuk legalább elindult volna. Amíg a többi etnikummal szemben már kevés vagy kevesebb előítélet él, a 

cigányság esetében jelentős többségi ellenérzés él, és ezek társadalmunkban halmozottan jelentkeznek. 

A cigányság többszörösen hátrányos helyzetét az alábbiak jellemzik: 

• a rossz munkakörülmények, és még gyakrabban a tartós munkanélküliség, 

• képtelenség saját érdekeinek a megvédésére, 

• a hátrányos lakóhely és rossz lakásviszonyok együttese, 

• a rossz egészségi állapot. 

• az alacsony iskolai végzettség 

• a cigány értelmiség hiánya. 

A cigányság integrációja 

A cigányság integrációjának több akadálya is van Magyarországon. Az egyik az , hogy igazából sem a többség, 

sem a kisebbség nem akarja megvalósítani. Mélyülő válság(ok) esetén van, aki fekete bárányként feláldozható 

az egyik oldalon, a másikon pedig a hátrányos helyzet kis- és nagykapuinak is lehetnek haszonélvezői a 

kisebbség körében is. A másik, talán még fontosabb ok, hogy a cigány társadalom nagy mértékben megosztott. 

A törzsi, nyelvi megosztottság mellett igen erős a jövedelmi ill. vagyoni egyenlőtlenség a közösségen belül. A 

politikai megosztottság miatt pedig egységes szavazóbázisként sem viselkednek, így a parlamentbe való bejutás 

is csak a nagyobb pártok farvizein lehetséges. A megosztottság miatt végül azt is nehéz meghatározni, hogy a 

cigányság milyen kulturális és társadalmi tartalommal lépne integrációra a többségi társadalommal. Az is 

kérdés, hogy a többségi társadalom milyen engedményeket hajlandó tenni a cigányság el- vagy befogadása 

érdekében. 

A következő táblázatban a cigányokkal kapcsolatos egyik diszkriminációt mutatjuk be. 
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4.táblázat. A „Cigányokat ne engedjék be minden szórakozóhelyre!” kijelentéssel egyetértők százalékos 

megoszlása településtípus szerint (1995). Forrás: Replika folyóirat felmérése (1995) 

 

A cigányok foglalkoztatottságáról 

A cigányok a társadalomban hosszú évszázadokig fontos szerepet töltöttek be. A cigány hagyományos 

foglalkozások már a 20. század elején veszítettek gazdasági jelentőségükből, és a két világháború között már 

súlyos társadalmi problémaként jelentek meg. Az államszocializmusban ¬a teljes foglalkoztatottságot úgy 

tudták elérni a cigányság esetében, hogy a legalacsonyabb iskolai végzettséget igénylő munkahelyeket töltötték 

be. A rendszerváltozás éppen emiatt érte rendkívül hátrányosan ezt a kisebbséget. A cigány munkanélküliség a 

nem cigányok munkanélküliségének többszöröse. 1990 előtt a cigány népesség foglalkoztatottsága az alacsony 

képzettség ellenére széleskörű volt. 1971-ben a cigány férfiak 85%-a (az aktív keresők országosan 87,7 %), a 

cigány nők 30 %-a (az aktív keresők 64%) dolgozott. 

Kemény István és Janky Béla a következő részletben a cigány népesség számításával és foglalkoztatottságával 

kapcsolatos adatokat elemzi. „[…] 1971-ben 320 ezer fő körülire, 1993-ban 468 ezer körülire becsültük a 

cigányok számát. A 2003-as felmérés során 1165 lakásban 5408 személyt számoltunk össze. Ha felmérésünket 

abszolút pontosnak tekintenénk, akkor azt kellene állítanunk, hogy 2003 elején 540800 volt a cigány 

háztartásokban élő személyek száma. Teljesen elképzelhetetlen azonban olyan felmérés, amelyben a felmérők 

minden egyes cigány családhoz eljutnak, és ott az összeírásban, illetőleg a kérdőív kitöltésében sikerrel járnak. 

Ha 10 százalékra becsüljük az összeírásból kimaradt cigány háztartások és személyek számát, akkor 2003 

februárjában és márciusában 600 ezer cigány élt az országban. Ha 5 százalékra becsüljük az összeírásból 

kimaradt cigány háztartások és személyek számát, akkor 570 ezer főre becsüljük az országban lakó cigányok 

számát. Körültekintőbb azt mondanunk, hogy a cigány háztartásokban élő emberek száma 520 ezer és 650 ezer 

között volt. […] 

1993 és 2003 között növekedett a cigány foglalkoztatottak száma, 57 ezerről kereken 80 ezerre, ezen belül a 

férfi foglalkoztatottaké 37 ezerről kereken 50 ezerre és a foglalkoztatott nőké 20 ezerről 30 ezerre. Növekedett a 

regisztrált munkanélküliek száma is 57 ezerről kereken 90 ezerre. Ezen adatokkal számolva a regisztrált 

munkanélküliségi ráta 52 százalék. A munkanélküliségi ráta 40 százalékra csökken akkor, ha csak azokat 

tekintjük munkanélkülieknek, akik a kérdezés előtti négy hétben aktívan kerestek munkát. […] 

A valamilyen munkával rendelkezők 71 százalékának van rendszeres, egész éven át tartó kereseti lehetősége. 

További 19 százalék munkája évente néhány hétnyi, vagy néhány hónapnyi elfoglaltságot biztosít. A munkával 

rendelkező válaszolók 10 százaléka alkalmi jelleggel dolgozik. Az ingázók aránya a dolgozókon belül 35 

százalék, ebből 30 százalék a napi ingázók aránya. A válaszadók állítása alapján a munkahelyek 77,5 százaléka 

legális álláshely, a többiek illegálisan dolgoznak. 

A cigányok között kevesen vannak azok, akiknek munkahelye van, még kevesebben azok, akiknek stabil, teljes 

állásuk van. Azonban a munkával rendelkezők többsége is a munkaerőpiac alsó szegmensében tud 

elhelyezkedni. A dolgozó cigányok 70 százaléka segéd- vagy betanított munkásként dolgozik. 22 százalék a 

szakmunkásként, képzett kékgallérosként dolgozók aránya. Ugyanakkor csupán 8 százalékot tesznek ki azok, 

akik fehérgalléros munkakörben vagy valamilyen egyenruhás testület tagjaként dolgoznak. […] 

A városok a falvakhoz képest a férfiaknak elsősorban alkalmi jellegű munkalehetőségből nyújtanak többet, míg 

a nők számára a legális főállások száma nő meg. Budapesten mindkét típusból jelentősen magasabb a kínálat, 

mint vidéken. Az ország nagyobb részén a férfiak körében nagyjából ugyanannyi embernek van teljes állása, 

mint amennyinek valamilyen atipikus munkája. (Kemény – Janky, 1993) 

5.táblázat: A rendszeres fizetett munkával rendelkező cigányok százalékos megoszlása nemek és 

településtípusok szerint (2003). Forrás: Kemény István – Janky Béla: 2003. évi országos cigánykutatás 



 A kisebbségek és az esélyegyenlőség  

 33  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A zsidók és a zsidóellenesség 

Sajátos kulturális kisebbséget alkot a hazai zsidó közösség, mivel nem sorolják magukat sem a nemzeti, sem az 

etnikai, sem a felekezeti kisebbségi csoportba, és csak az izraelita vallásúak alkotnak felekezeti csoportot. Ebben 

a fejezetben lehetőségünk lesz arra, hogy a zsidósággal kapcsolatos többségi attitűdöket és a saját megítélésüket 

is megismerhessük. 

A két világháború között Magyarország legnagyobb létszámú kisebbsége a zsidóság volt. Az akkori zsidóságot 

vallási kisebbségnek tekinthetjük, hiszen a zsidóság döntő része izraelita vallású volt. A zsidó népesség 

számának változását az alábbi táblázatban követhetjük figyelemmel. 

6.táblázat: A magyar zsidóság veszteségei a II. világháború idején. Forrás: Szabó A. Ferenc: Egymillióval 

kevesebben…, é.n. p. 45. alapján 

 

A zsidó népesség jelenlegi számának a megállapítása nehézségekbe ütközik. A legfontosabb probléma az, hogy 

nem tudjuk megmondani, kit tekintsünk zsidónak. A kutatók véleménye alapján hozzávetőlegesen százezerre 

tehető a zsidónak tekinthető népesség nagysága. 

A második világháborúban történtek után gyakran felmerül a kérdés, mekkora a zsidókkal szembeni negatív 

előítélet, diszkrimináció és antiszemitizmus. A holokauszt idején a magyar társadalomban előfordultak 

szélsőséges megnyilvánulások, de az üldözöttekkel szembeni szolidaritás is. A következő táblázatok alapján azt 

mondhatjuk, hogy a zsidókkal szembeni ellenséges érzések és előítéletek napjainkban nem jelentősek, noha a 

zsidók maguk ezt jóval erősebbnek érzékelik. 

7. táblázat: A zsidók megítélése százalékos megoszlásban, nemek szerint (1995). Forrás: Replika c. folyóirat 

felmérése 1995 
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A következő táblázatban Kovács (2002) felmérése alapján készült eredményeket mutatjuk be. Itt zsidó 

identitású megkérdezettek válaszolnak a kutatók kérdésére. A fenyegetettséget a zsidó közösség erősebbnek 

véli. 

8. táblázat. A zsidóellenesség megítélése a zsidó népesség körében a megkérdezettek korcsoportjai szerint 

(1999). Forrás: Kovács (2002) 

 

A felmérésből kiderül még, hogy a kérdezettek egyharmada erősnek tartja az antiszemitizmust, valamint 28%-

uk szerint az emberek több mint egyharmada ellenszenvvel tekint a zsidókra. Majdnem kétharmaduk szerint az 

elmúlt években nőtt a zsidóellenesség. Tíz zsidóból hat tart diszkriminatív gyakorlattól, és egyharmaduk úgy 

gondolja, hogy Magyarországon akár zsidóüldözésekre is sor kerülhet. E tekintetben kicsik a különbségek a 

generációk között: a mélyebb asszimiláltság nem szünteti meg vagy csökkenti a fenyegetettség érzését. 

A következő táblázatban a zsidó és a fővárosban élő népesség foglalkoztatottságbeli különbségeit látjuk. 

9. táblázat A zsidó és a budapesti népesség foglalkozás szerinti megoszlása,1999. Forrás: Kovács, 2002 

 

A magyarországi zsidónak tekinthető népesség nem egységes. Kovács (2002) szerint a következő főbb 

csoportokat lehet megkülönböztetni. 

• Liberális: A népesség 56 %-át teszi ki, bízik a jogállamiságban, támogatja a gazdasági liberalizmust. Nem 

jellemző rá a cigányellenesség, a régi rendszer iránti nosztalgia, a konzervatizmus, a rendpártiság, a nemzeti 

érzület és a xenofóbia. 

• Baloldali konzervatív: A zsidó népesség 35 %-a tartozik ide. Erős nosztalgiát éreznek a szocialista rendszer 

iránt, kételkednek a jog uralmában, elutasítják a gazdasági liberalizmust, xenofóbok és cigányellenesek. A 

vallás iránt közömbös csoportban a rendszerváltozás bizonytalanságot váltott ki. 

• Vallásos, konzervatív: A közösség 9%-a tarozik ebbe a csoportba. Aktív vallásgyakorlás, kétely a jog 

uralmában és a gazdasági liberalizmus elutasítása jellemzi őket. Nehezen alkalmazkodnak az új gazdasági-

társadalmi viszonyokhoz, bár ehhez magasabb átlagéletkoruk is hozzájárulhat. 

Összefoglalás 

A tanulási egységben két magyarországi kisebbség, a cigányság és a zsidóság néhány jellemzőjével 

ismerkedhettünk meg. Az olvasottak alapján lehetővé vált a két népcsoport összehasonlítása. A munkaerőpiacon 

való megjelenését tekintve két gyökeresen eltérő közösségről van szó, az egyik a munkaerőpiac alján, a másik 

annak csúcsán található meg. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. A mellékletben található rövid videókban milyen sztereotip képeket kapunk a cigányokkal kapcsolatban? 

Videó 1  

Videó 2  

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/4018,Eselyegyenloseg_tanacsadas_2
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/4019,Eselyegyenloseg_tanacsadas_3
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2. A képeken kiket ismer fel a cigány származású művészek közül? 
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3. A magyarországi zsidó népesség főbb csoportjainak mi a megoszlása? 

• Liberális ? % 

• Vallásos, konzervatív ? % 

• Baloldali konzervatív ? % 

Felhasznált irodalom 

1. Hablicsek László: Kísérleti számítások a roma lakosság területi jellemzőinek alakulására és 2021-ig történő 

előrebecslésére (in: Demográfia, 2007. 50. évf. 1. szám 7–54.) 

2. Kemény István – Janky Béla: A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól a 2003. évi 

országos cigánykutatás alapján 

3. Kemény István (ed.): A magyarországi romák (Változó világ 31.). Press Publica, é.n. 

4. Kovács András (ed.): Zsidók a mai Magyarországon. Múlt és Jövő Könyv és Lapkiadó, 2002 

5. Szabó A. Ferenc: Egymillióval kevesebben… Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, é.n. 
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5. fejezet - Az öregedés és az idősek 
helyzete 

1. 5.1 Az öregedés és az esélyegyenlőtlenség 

Bevezetés 

A következő tanulási egységben a korosodás folyamatát, az időskorúak helyzetét és megítélését kell a 

hallgatóknak megismerniük. Követelmény, hogy a korosodási folyamat dimenzióit és a főbb szociológiai 

irányzatok véleményét is megismerjék és elsajátítsák. 

Az időskorúak helyzete 

A népességben a fiatalok és az idősek arányát meghatározó főbb demográfiai folyamatokat a termékenység és a 

halandósági viszonyok változása, valamint a vándorlások alakulása határozza meg. Társadalmi értelemben az 

életkor az egyik olyan alapvető faktor, ami meghatározza a társadalom csoportszerveződéseit és az azokhoz 

rendelődő szerepeket. Megszabja, hogy milyen korú emberek milyen szerepet játsszanak, hogyan érezzék 

magukat a társadalomban, és hogy a társadalom mit vár el tőlük. Az a mód, ahogyan a társadalom az idős 

tagjaira gondol, erősen függ azon értékektől, amit az adott kultúra az időseknek tulajdonít a fiatalokkal szemben. 

Az öregedés, pontosabban a népesség átlagéletkorának a növekedése világjelenség. A születésszámok 

csökkenésével törvényszerűen bekövetkező jelenségről van szó. A nyugat-európai országokban és a fejlett 

tengerentúli országokban ez a folyamat előrehaladott, más országokban csak megkezdődött. A következő 

térképen a világ országait láthatjuk a népesség átlagéletkora szerint. 

 

22. ábra. Az egyes országok népességének átlagéletkora (medián kora) 2001-ben. Forrás: CIA World Factbook, 

2009, idézi: Wikipédia 

A hagyományos társadalmakban az idősek voltak a csoportok legtekintélyesebb emberei, az öregség egyet 

jelentett a bölcsességgel, a tapasztaltsággal. Ezért gyakran a „vének tanácsa” határozta meg a közösség életét, az 

öregek csoportja hozta meg a legfontosabb döntéseket. Modern kultúránk ezzel szemben nagyra értékeli a 

fiatalokat, s következésképpen a múltbeli szintnél alacsonyabbra az idősebbeket. Ez az értékelés 

összekapcsolódik a középkorú és idősebb egyének „fittségével”, vagyis fiatalosságával. A legtöbb nyugati 

kultúrára jellemző ez az eltolódás az ifjúkor értéke felé. Olyannyira, hogy a gazdasági életben egy egészen új – 

talán már szubkultúrának is nevezhető – jelenség, a yuppie kultúra is kibontakozott. 

Az elmúlt fél évszázad során az idősek – mint társadalmi csoport – gazdasági státusza nagy mértékben javult; az 

idős emberek átlagjövedelme mintegy 70 százalékát teszi ki a fiatalabb (a gazdaságilag aktív) felnőttekének. Az 

idősek azonban nem alkotnak homogén csoportot, a magányosak, az özvegyek és a házasok élethelyzete 
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lényegesen eltér. A nagyon öregek (a 85 évesek és az annál idősebbek) valamint a kisebbségek tagjai sokkal 

rosszabb helyzetben vannak, mint az átlagos nyugdíjasok. 

A korosodás általában nyomást gyakorol a társadalomra és az egyénre egyaránt. A társadalmi feszültségek 

egyik fő forrása a társadalmi intézményeknek az a rég óta tartó hiányossága, hogy nem készültek fel a népesség 

egyre nagyobb számú koros tagjának fogadására. 

Figyelemre méltó feszültség tapasztalható a munkaerőpiacon is. A fiatal dolgozók úgy érzékelik, hogy az 

idősebbek elzárják előlük a karrier-lehetőségeket; az idősek pedig úgy vélik, kiszorítják őket állásaikból, mielőtt 

még maguk gondolnák azt helyesnek. Anne Foner szerint ennek következménye, hogy a legidősebbek humán 

erőforrásai kihasználatlanok maradnak, s megnő a középkorú nemzedékre háruló terhek mértéke. (Foner 1976, 

p.18.) 

A címkézés az idősebb, az állásban lévő dolgozókkal szembeni diszkriminációhoz vezet, s visszavonulásra 

ösztönzi őket. Gyengeségükre és inkompetens mivoltukra vonatkozó címkézésüket még maguk az idősek is 

hajlamosak elfogadni. Feladják önbecsülésüket, és alkalmazkodnak a sztereotípiához. 

A nyugalomba vonulás gyakran eltávolítja az embereket az élet fő áramától, megszünteti státuszukat és 

társadalmi kapcsolataikat, sőt gyakran az aktív embereket is a társadalom peremére szorítja. Márpedig egy olyan 

világban, ahol az ember értékének és elfogadottságának meghatározó alapja a foglalkozás, az állás, ott a 

visszavonult emberek alacsonyan értékelt pozícióba szorulnak. Azok az emberek, akik valaha könyvelőkként, 

eladókként vagy titkárokként identifikálták magukat, hirtelen és önkényesen közre-nem-működőkként 

szerepelnek, egy olyan státusz betöltőiként, amely egyaránt lecsökkenti jövedelmüket, felelősségeiket, 

fontosságukat. Sőt, még korábbi foglalkozásuk is lényegtelenné válik, az adminisztrációs rubrikában csak a 

„nyugdíjas” megjelölés kerül a nevük mellé, semmi sem emlékeztet korábbi státuszukra. 

Az időskorúak társadalmi helyzete 

A modern társadalomban sokféle attitűd erősíti az idősekkel szembeni megkülönböztetést. Ezek egyike a 

fiatalos külső fontossága, különösen a nők körében. Másik forrása az a hit, hogy az idősek haszontalanok, mivel 

nem dolgoznak. Ugyanakkor a magyar (és sok más nép) hagyományos kultúrájában az öregnek értéke, 

különleges státusza és meghatározott társadalmi és kulturális feladatai voltak. 

 

23. ábra: Váralmási (Szilágy megye, Románia) idősebb asszonyok (Fényképezte: Farkas Tibor) 

A média sokat tesz az ilyen vélemények és előítéletek erősítéséért. A nőkhöz és a kisebbségekhez hasonlóan az 

idős emberek is negatív imázst hordoznak a médiában. A televízió például a testi és szellemi gyengeséggel 

párosítja az idős kort, teherként mutatja az időseket a család nyakán, vagy természetellenesen bölcsnek, illetve 

gyerekesnek mutatja őket. Hasonlóképpen az újságok és a folyóiratok. Egy amerikai vizsgálatban sajtócikkeket 

elemezve a kutatók kimutatták, hogy az írások passzív, múltba merengő emberekként mutatták be az időseket, 

akik „gyógyszeres kultúrájukba” merülnek. 

Az idősek nehézségei az öngyilkosságok magas arányszámaiban is tükröződnek. Bár a hanyatló egészség, a 

státuszvesztés, a csökkenő jövedelem is szerepet játszik az idősek öngyilkossági rátáinak alakulásában, a 

barátokkal, a családdal, a munkatársakkal való kapcsolatok hiánya tűnik a legfontosabb magyarázó tényezőnek. 

Magyarországon a 60 év feletti nők között gyakori az öngyilkosság; az idősebb nők éppen házastársuk halála 

után gondolnak öngyilkosságra. 
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A korosodási folyamat dimenziói 

A kronológiai korosodás az évek felhalmozódása; tehát egy automatikus folyamat. Megfigyeléseink alapján 

azonban tudhatjuk, hogy nem minden azonos korú áll egyazon szakaszban. Néhány ember középkorúnak látszik 

és középkorúként is viselkedik már 20 éves kora előtt, s néhány 50 éven felüli a vitalitása és egészségi állapota 

alapján akár 25-30 éves is lehetne. 

A várható életkor drámai meghosszabbodása és az idős népesség növekvő aránya nagy mértékű érdeklődést 

váltott ki az idősödés folyamata és okai iránt szerte az ipari országokban. Megszületett az idősekkel foglalkozó 

önálló tudomány – a gerontológia. A gerontológusok – több egyéb kérdés mellett – elsősorban azokat a fizikai 

okokat és hatásokat kutatják, amelyek hatással vannak a korosodási folyamatokra. A gerontológusok 

megkísérlik az ilyen folyamatok kontrollálását, hogy a hosszú életet jutalomként élhessék meg az emberek. 

Az elsődleges és a másodlagos korosodás. A korosodási folyamaton belül két kategóriáról beszélhetünk: az 

elsődleges és a másodlagos korosodásról. Az elsődleges korosodás molekuláris, a sejtek változásaiból 

eredeztethető. A másodlagos korosodást elsősorban olyan környezeti faktorok okozzák, mint a sportolás hiánya, 

a stressz, a traumák, a rossz táplálkozás és a betegségek. 

Az elsődleges korosodás valamennyi hatását láthatjuk az évek múltával bekövetkező változásokkal. A test 

idősebbé válásával annak rendszere degenerálódik. Az agy például naponta több ezerrel több sejtet veszít, mint 

amennyit képes újratermelni. A testrendszer bizonyos részei – például a bőr is – képes továbbra is újratermelni a 

sejtjeit, bár egyre kevésbé hatékonyan az évek múltával. Más testrészek – például a vesék – nem képesek 

regenerációra és ténylegesen elhasználódnak. Még fontosabb azonban, hogy a test immunképessége 

általánosságban csökken. Ennek következtében az idősebb emberek gyakran halnak meg olyan betegségekben, 

amelyeket egy fiatalabb ember könnyen kiheverne. 

Néhány kutató szerint valamennyien hordozunk a sejtjeinkben egy speciális menetrendet, amit a génjeink 

kontrollálnak. Mások a másodlagos öregedési faktorok fontosságát hangsúlyozzák. A stressz szerepe például 

különösen fontos. Az egyik legfontosabb, korhoz kapcsolható változás abban érhető tetten, hogy az életkorral 

csökken a stressznek való ellenállás képessége. Emiatt az idős emberek erősebben ki vannak szolgáltatva a 

stressznek, s hosszabb időt vesz igénybe tőlük, hogy visszazökkenjenek a rendes kerékvágásba. 

A stresszkezelési képességek csökkenése az elsődleges korosodás következménye, a stressz maga viszont a 

másodlagos korosodás egyik összetevője. Együttesen felelősek az időseket kínzó betegségekért. Az idős 

embereknek sok stresszt termelő szituációval kell szembenézniük. Az özvegység, a barátok, családtagok halála, 

a státusz és a produktivitás elvesztése mind stresszel járó változások. Vizsgálatok szerint az olyan betegségek 

mint a leukémia, a rák és a szívroham gyakran az életciklus stresszt termelő szituációiban gyűrik le az 

idősebbeket. 

A pszichológiai dimenziók 

Az idősödési folyamatnak jelentős pszichológiai hatásai is vannak. Az életkor pszichológiai következményeit 

azonban társadalmi faktorok is befolyásolják. Az önérzet és a státusz különösen fontosak az idősödéskor. Egy 

elmélet szerint az idősek egy ellenségesebbé váló társadalmi környezetben élnek, kezdik elveszíteni a 

munkatársi, a baráti és a családi kapcsolataikat, valamint mobilitásuk hanyatlik. Eközben társadalmi státuszuk is 

változik, kevésbé befolyásosak és kevésbé fontosak lesznek. 

Az új szerepek mindig alkalmazkodást követelnek meg. Az idősek számára azonban ez az alkalmazkodás még 

nehezebb, hiszen szerepeik nem körvonalazódnak határozottan. Kevés olyan szerepmodell vagy 

referenciacsoport ismert, amelyek alapján viselkedési mintáikat kialakíthatnák. Új státuszuk ködös mivolta miatt 

az idős emberek megkapják a „függő” címkét másoktól, és hajlamosak azt öndefinícióikban is elfogadni. 

Társadalmunkban az idősek következetesen negatív címkéket kapnak, mivel a személyek minőségét 

társadalmunk a gazdasági produktivitás alapján értékeli. 

Ez a negatív címkézés az egyik oka azon nehézségeknek, amelyekkel az időseknek szembe kell nézniük. 

Önképük, viselkedésük kezd összecsengeni azzal a gyenge, inkompetens, haszontalan imázzsal, amit rájuk 

kényszerítenek. Általános hit például, hogy az életkorral csökken az intellektuális képességek szintje. Ezért sok 

ember vonakodik elfogadni az idősebb embereket magasabb pozíciókban, nemigen fogadják el tudásukat. A 

kutatások azonban azt mutatják, hogy ez a hit helytelen. A reflexek és a reakciók lassulnak, de a szervi 

problémák nem okoznak szellemi hanyatlást egész késő öregkorig sem. 

Az öregek mint kisebbség 
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A gerontológusok gyakran hasonlítják az idősek csoportját kisebbségi csoportokhoz. Miként a faji és etnikai 

csoportok tagjai, az idősek is előítéletek, sztereotípiák és diszkrimináció áldozatai. Néhány társadalomkutató 

azonban úgy érvel, hogy bár az idősek sok kisebbségi csoport jellemzőiben osztoznak, mégsem igazán alkotnak 

kisebbségi csoportot. Nem hasonlítanak az olyan hagyományos kisebbségi csoportokhoz, mint például Észak–

Amerikában a feketék. Az idősek nem alkotnak független alcsoportot, mivel mindannyian potenciális öregek 

vagyunk. A kutatók szerint helyesebb az időseket kvázi-kisebbségként megjeleníteni, s így jelezni az idősek 

különleges pozícióját a társadalomban. 

Ennek a kvázi-kisebbségi csoportnak a potenciális politikai hatalma óriási. A 65 éven felüli emberek magasabb 

arányban vesznek részt a választásokon, mint a teljes választójogosult népesség. Így a népesség öregedésével a 

politikai vezetők egyre kevésbé tehetik meg, hogy figyelmen kívül hagyják az idősek választásokon keresztül 

megjelenő politikai hatalmát. Ráadásul sok idős ember a civil szervezetekben aktív marad még nyolcvanas 

éveiben is. Sokkal nagyobb szerepet játszanak a szervezeti életben, mint ahogy az a fiatalabb emberekről 

feltételezhető. 

 

24.ábra: Dorothea Lange híres képe egy amerikai bevándorlóról és gyermekeiről 1936-ban 

 

25.ábra: A mellette lévő kép ugyanazokkal a szereplőkkel 1979-ben készült 

A korosodás perspektívái 

Funkcionalista perspektívából nézve például a korosodást azért jelent problémát, mert a modern társadalom 

intézményei képtelenek megfelelően kiszolgálni a „függő korúak” szükségleteit. A nagycsalád – ami valaha a 

legszűkebb rokonsági körön kívül élő idősödők számára is lehetővé tette az értelmes életet – elgyengült a 

nagyobb társadalmi mobilitás és a nukleáris család (mint alapvető rokonsági kör) felé való elmozdulás révén. 

Az idősebbek haszontalanná váltak, amint szerepeiket bizonyos társadalmi intézmények vették át. 

Nagyszülőkként például az idősek valamikor fontos szocializációs szerepet töltöttek be a fiatalok mellett, 

megtanítván őket azokra a jártasságokra, értékekre és életstílusokra, amelyekre szükségük volt életfolyamatuk 

során. Mindezeket a szerepeket ma már az iskolák látják el, úgy gondolván, hogy az idősek nem képesek 

megérteni vagy magas szinten átadni a mai, gyorsan változó élet megkívánta ismereteket. Ezért az időseket vagy 

otthonukban, vagy külön intézményekben kell gondozni, amelyek leveszik a gondozás terheit a társadalom 

produktív korú tagjainak válláról. 
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Az interakcionalisták más szempontból vizsgálják a kérdést. Az idősödés fogalmát olyan stigmatizáló 

bélyegként kezelik, ami azt sugallja, hogy az idősebb emberek kevésbé értékesek, mivel nem alkalmazkodnak a 

fiatalabbakra összpontosító kultúra normáihoz. Az interakcionalisták az időseket az előítéletesség és a 

diszkrimináció áldozatának tekintik. 

Végül a konfliktuselmélet hívei szerint a probléma abból eredeztethető, hogy az idősebbek képtelenek elegendő 

hatalmat szerezni a társadalmi intézmények átformálására. Ebből a szempontból az időseknek ellen kell állniuk 

a címkézés romboló hatásainak és szerepeik elvesztésének. Szervezeteket és közösségeket, szavazó blokkokat 

kell alkotniuk, amelyek majd kifejezik az értelmes életre és a megfelelő társadalmi szolgáltatásokra irányuló 

szükségleteiket. 

10. táblázat: A főbb szociológiai perspektívák az idősödésről mint társadalmi problémáról 

 

Összefoglalás 

Ebben a tanulási egységben a korosodással és az idősek helyzetével foglalkoztunk. Megállapítható, hogy az 

idősek kisebbségként való kezelése nem teljesen egyértelmű, noha általában rendelkeznek a kisebbségek 

definícióját kielégítő tulajdonságokkal. Az egyik legfontosabb különbség, hogy egy időben nagyon változó 

jelenségről van szó: senki sem idősként kezdi az életét, de a társadalom többsége idősként fejezi be. Az idősek 

hátrányos helyzete mellett figyelembe kell venni, hogy a népességen belül az arányuk nő, és ez a tény nem csak 

a marketingosztályok figyelmét kelti fel, hanem egyre inkább a politikusokét is. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. A Telefonkönyv c. óriásplakát milyen sztereotip jellemzőket próbál közvetíteni az idősebb nőkről? 
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2. A 24 sz. ábrán, ahol egy bevándorló nőt látunk három gyermekével, és a következőn 43 évvel később. Milyen 

tendenciákat, különbségeket tudunk megfigyelni a két kép között? Mi változhatott 43 év alatt? 

3. Melyik szociológiai iskola mondja következőket az idősekről: 

„idősebbek képtelenek elegendő hatalmat szerezni a társadalmi intézmények átformálására” 

Felhasznált irodalom 

1. Foner, Anne: Age in Society: Structure and Change. in: Anne Foner (ed.): Age in Society. Sage Publications. 

Beverly Hills-London.1976. 

2. Schaefer, T. Richard – Lamm, P. Robert: Sociology. McGraw-Hill inc. New York, 1995 

2. 5.2. Az egészség és a betegség 

Az egészség és az egészségügy 

Az egészség a testi, lelki és társadalmi jólét teljes állapota, vagy másként a szomatikus, pszichológiai és 

szociális működés közötti egyensúly. Az egyensúly megbomlása a betegség! Az egészség fenntartását bizonyos 

társadalmi körülmények is elősegítik. Ilyen pl. a harmonikus családi élet, az erős társas kapcsolati rendszer, a 

kiegyensúlyozott házasság, a magasabb státusz, és az egyéni életvitel és értékrend. 

A betegség és a társadalom kapcsolata háromféle lehet: 

1. nincs vagy nagyon áttételes a kapcsolat: pl. fertőzés, sérülés, baleset, 

2. soktényezős betegségek, amelyek kialakulásában a társadalom is szerepet játszik: agyvérzés, daganatok, 

infarktus, depresszió, 

3. az ok egyértelműen társadalmi: alkoholizmus, kábítószerezés, öngyilkosság. 

Az egészségügyi ellátás biztosítása minden országban kérdéseket vet fel. Az egyik kérdés az, hogy a különböző 

társadalmi rétegek hogyan férnek hozzá, a másik pedig, hogy milyen a rendszer hatékonysága. Ez utóbbit a 

gyermekhalandósággal és a születéskor várható átlagos élettartammal tudjuk mérni. 

Bár általában a születéskor várható átlagos élettartam a világ minden táján növekedett, a volt szocialista 

országokban ez az összefüggés nem volt ilyen törvényszerű. Az elemzések szerint a férfiak várható 

élettartamának növekedése már az 1960-as években veszített növekedési üteméből, majd – különösen a 

kilencvenes években – kisebb csökkenés is megfigyelhető volt. A jelenséget magyarázhatjuk a stresszes 

életformával, a szigorodó gazdasági körülményekkel és az anómiás helyzetek (anómia: társadalmi mértékű 

stressz, norma és értékválság) kialakulásával, de az egészségügyi rendszer nyilvánvaló válsága és reform-

kísérleteinek sora is szerepet játszhatott. 

A csecsemőhalandóság a születéskor várható átlagos élettartam mutatójához hasonlóan fontos mutató. Az 

értékei (az ezer születésre jutó egy éven belül meghalt csecsemők száma) évről évre kedvezőbbek, 

Magyarországon az értéke megközelíti a nyugat-európai adatokat. A mutató egyszerre jellemzi az adott ország 

egészségügyi rendszerének a helyzetét, valamint a szülő nők és korcsoportjaik egészségügyi állapotát. A 

szegények magasabb csecsemőhalandósági rátája a szegénységhez kapcsolódó sokféle tényezővel 

magyarázható. Egyik ilyen tényező a hiányos táplálkozás. A kis súllyal való születés okai között is az anya 

táplálékának alacsony tápértéke, a dohányzás és más drogok használata, valamint a terhességi gondozás hiánya 

állnak az első helyeken. Az újszülöttkorban (az első három hónap) a csecsemőhalandóság magasabb szintje a 

fertőző betegségek gyakoriságának tudható be. Az ilyen betegségek az elégtelen egészségügyi ellátással, a 

magasabb szintű gondozástól való elzártsággal, valamint a drog-használattal függnek össze. 
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27.ábra: A csecsemőhalandóság alakulása Magyarországon a települések jogállása szerint 

A népesség egészségi állapotára az egészségtelen életmód, az ülő foglalkozások elterjedése, az elhízás, a nem 

megfelelő táplálkozás és a mozgáshiány is hatással van. A környezetszennyezés, a környezetünkben és az 

élelmiszerben egyre szaporodó mesterséges anyagok felszaporodása többek között a daganatos és az allergiás 

betegségek előfordulását gyakorítja. Hibás viszont az ún. victim blaming (az áldozat vádolása) megközelítés, 

ami a felelősséget teljes mértékben a betegekre hárítja. A társadalmi és környezeti hatások és az egészségügyi 

rendszer (szűrővizsgálatok, ellenőrzések, felvilágosítás, kampányok) állapota meghatározzák a népesség 

egészségügyi helyzetét. 

Az egészségügyi ellátás meglehetősen egyenlőtlenül oszlik meg az egyes társadalmi csoportok között. Az 

egészségügyi szolgáltatások igénybevételét meghatározza például a potenciális páciensek kulturális háttere. (A 

vidéken élő idősek például általában csak akkor mennek orvoshoz, „amikor már fáj”). A képzettebbek és jobb 

anyagi helyzetben élők jóval többet törődnek a betegségek megelőzésével, az egészséges életmóddal, és 

gyakrabban vesznek részt szűrővizsgálatokon. A városi és vidéki népesség egészségi állapota közötti különbség 

nagyrészt az iskolázottság és a jövedelem közötti különbségre vezethető vissza. 

A páciens gazdasági helyzetétől is függ, hogy milyen szintű és milyen típusú szolgáltatásokhoz hogyan fér 

hozzá. Erős összefüggés tapasztalható az alacsonyabb osztályokhoz tartozás és a betegségek magasabb rátája 

között. Az alsóbb osztályok tagjai körében jellemzően magasabb betegségi ráták mutatkoznak, mint a közép- és 

a felsőbb osztályok tagjai között; emellett gyakrabban és hosszabb időre is betegszenek meg. Sőt, csaknem 

minden betegség esetén magasabb a halálozási ráta közöttük. 

Magyarország halálozási adatai Európában a legrosszabbak közé tartoznak. A 80-as évek végén és a kilencvenes 

évek elején a középkorú férfiak halandósága a világon a legrosszabbak közé tartozott! (A következő diagramon 

láthatjuk a halandóság alakulását.) Kopp Mária, Skrabski Árpád és mások kutatatásai alapján megállapítható, 

hogy a halandóság nagyfokú romlása a lelki megbetegedések növekedésével hozható összefüggésbe. Az ún 

anómiás állapot növekedése az államszocialista rendszer válsága, később, a 90-es évek elején pedig a gazdaság 

mély strukturális válsága miatt alakult ki. A munkanélküliség rohamos növekedése hátrányosabban érintette a 

férfiakat, a családfenntartó szerep megrendülését deviáns magatartásformák (lelki megbetegedések, 

alkoholizmus, dohányzás, szerencsejáték, stb.) elszaporodása követte. 
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28.ábra: Közékorú férfiak halandóság Magyarországon. Forrás: KSH Demográfiai évkönyv 2004 

Egészségszociológia 

Az egészségszociológia a szociológia azon alterülete, amely az egészségügyi rendszert, annak a lakosságra 

gyakorolt hatását, különösen pedig az egészségügyi rendszerhez való hozzáférést vizsgálja, továbbá az 

egészségügyi rendszer fejlődését elemzi. A fizikai egészség problémáinak leírása közben a szociológusok 

különösen arra figyelnek, hogy egy személy társadalmi osztályhelyzete – jövedelme, képzettsége és 

foglalkozása – miként befolyásolja hozzáférését az egészségügyi szervezet szolgáltatásaihoz. A szociológusok 

gyakran együtt dolgoznak a közgazdászokkal és az egészségügyi tervezőkkel a különböző típusú egészségügyi 

rendszerek költségeinek felbecsülésekor. 

A SOTE Magatartástudományi Intézetének Orvosi Szociológia részlege a következőképpen értelmezi az orvosi 

szociológiát: az orvosi szociológia az egészség, a megbetegedés és az egészségügyi intézmények működésének 

szociológiai összefüggéseivel foglalkozik. Főbb érdeklődési területei: 

• a szociális epidemiológia (különös tekintettel a szociokulturális és pszichoszociális faktorok által erőteljesen 

befolyásolt kórfolyamatokra), 

• a hátrányos társadalmi helyzet és az egészségi állapot összefüggései, 

• az egészségügyi intézményrendszer és az egészségügyi hivatások jellegzetességei, az e hivatásokra való 

felkészítés, 

• a prevenció, a betegellátás és a rehabilitáció szociológiája, 

• az egészségügyön belüli szociális intervenciós munka kérdéseinek oktatása és gyakorlati készségeinek 

széleskörű átadása. 

Az egészségügyet érintő társadalompolitika arra a feltételezésre alapoz, hogy az egészségügyi szolgáltatások 

speciális szükségletek csokrát fedik le és elégítik ki alanyi jogon és önzetlenül (ld. hippokratészi eskü!). Az 

orvos nemre, fajra, gazdasági helyzetre stb. tekintet nélkül köteles segíteni. Ezek az emberi jólét olyan feltételei, 

amelyek azután a társadalom egészének jólétét is meghatározzák, s ezért a társadalom kötelessége, hogy segítse 

azokat, akik nem képesek megfelelő gondozáshoz jutni. 

Az egészségi állapotot nem csak az orvosi szolgáltatások (szolgálat) minősége és hozzáférhetősége szabja meg, 

hanem a környezet, a genetikai adottságok és az adott társadalomban jellemző emberi magatartások, 

viselkedéskultúra is. Kopp Mária szerint például „az egészségügyi kiadások csökkentését jobbára csak azok az 

országok képesek elérni, ahol a megelőzés az ellátási rendszer szerves részévé vált. Ehhez viszont szükség volna 

arra is, hogy a társadalombiztosítás ne csak utólag – az orvosok által előírt kezeléseket regisztrálva – értesüljön 

a biztosítottak szükségleteiről” (Kopp 1996, p. 110.) 

Az egészség fenntartásában és visszaszerzésében az orvosoknak fontos szerepe van. A beteg szerepbe (táppénz, 

betegszabadság) az orvos helyezi bele és vissza az embereket. Az orvos viselkedését négy fontos aspektusnak 

kellene meghatároznia: 
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• a szakmai hozzáértés, 

• az érzelmi semlegesség, 

• az univerzalizmus (minden beteg egyenlő), 

• és a funkcionális specifitás (csak a betegséggel foglalkozik az orvos). 

Az orvos-beteg kapcsolat általában aszimmetrikus, az orvos kontrollt gyakorol a beteg felett. A viszony azonban 

változóban van, hiszen erősödik a gyógyítás szolgáltatás-jellege, és a szomatikus orvoslást újabb tevékenységek 

ill. területek bővítik. (Szomatikus orvosláshoz tartozik például a kórszövettan és a molekuláris biológia, az újabb 

területek a pszichoszomatikus orvoslás, a szociális medicina vagy az ökölógia aspektusok figyelembevétele.) 

Összefoglalás 

A tanulási egységben a betegség és egészség fogalmai mellett foglalkoztunk az egészségügyet jellemző 

indikátorokkal, a csecsemőhalandósággal és a születéskor várható átlagos élettartammal. Megállapítottuk, hogy 

a magasabb várható élettartam a magasabb iskolázottság és jövedelmi helyzet következménye. Ezért van az, 

hogy a vidéken élők várható élettartama alacsonyabb, mint a városban élőké. Foglalkoztunk az orvos-beteg 

kapcsolattal is. A betegek általában kiszolgáltatottak az orvosnak és az egészségügyi rendszernek. Amikor az 

egészségügy rendszerébe bekerülünk, akkor sem vagyunk egyenlők, magasabb jövedelemmel vagy jobb 

társadalmi ill. kapcsolati tőkével jobb ellátásban lesz részünk. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Mikor beszélünk egészségről, melyik három tényező közötti egyensúly szükséges fenntartásához? 

2. Mit jelent a victim blaming kifejezés? 

3. Mit jellemez a születéskor várható átlagos élettartam? 

Felhasznált irodalom 

Kopp Mária – Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot. Végeken Alapítvány Budapest, 1992 
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6. fejezet - Az esélyegyenlőség jogi 
szabályozása 

Bevezetés 

Az előző fejezetekben áttekintettük az esélyegyenlőség területén kiemelten kezelt társadalmi csoportok 

helyzetét. Láthattuk, hogy speciális jellemzőik miatt fokozott odafigyelést igényelnek, melyet az állam 

jogszabályi rendelkezések (jogosítványok és szankciók), valamint támogatási rendszer fenntartása révén 

biztosít. 

A témakör célja, hogy a hallgató ismerje meg az esélyegyenlőség jogi szabályozásának rendszerét és legyen 

képes eligazodni és hasznosítani – mind a maga, mind pedig a később hozzá fordulók számára- a támogatási 

struktúra által biztosított kedvezményeket. 

1. 6.1 Az esélyegyenlőséget meghatározó jogi 
szabályozók 

Bevezetés 

Az esélyegyenlőség feltételeinek biztosításával kapcsolatban számos jogszabály tartalmaz rendelkezéseket. A 

tanulási egység célja, hogy a hallgató megismerje az ezzel kapcsolatos jogi szabályozók rendszerét, és legyen 

képes felismerni az esélyegyenlőség követelményét sértő helyzeteket és magatartásokat. 

Az esélyegyenlőség általános szabályozása 

Az egyenlő bánásmód követelménye, azaz a hátrányos megkülönböztetés, diszkrimináció tilalma egyes, 

Magyarország által is elfogadott nemzetközi egyezményekben, valamint számos hazai törvényben már 

évtizedek óta szerepel. A nemzetközi jogi dokumentumok többnyire nem általánosságban rendelkeznek az 

egyenlő bánásmód követelményéről, hanem egy-egy meghatározott tulajdonság (faji, nemi hovatartozás stb.) 

vonatkozásában deklarálják a megkülönböztetés tilalmát. 

A nemzetközi egyezmények közül kiemelkedik A faji megkülönböztetés valamennyi formájának 

kiküszöböléséről New Yorkban 1965. december 21-én elfogadott ENSZ-egyezmény, valamint a 2008. május 2-

án hatályba lépett, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló nemzetközi egyezmény, amely szintén az 

Egyesült Nemzetek égisze alatt jött létre. 

link: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=96900008.tVr  

link: http://www.un.org/disabilities/documents/natl/hungary-ez.pdf  

Az egyenlő bánásmód követelményének szabályozása Magyarországon három szintű. Az Alkotmány általános 

érvénnyel mondja ki a hátrányos megkülönböztetés tilalmát; az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló törvény a jogrendszer egésze számára ad részletesebb útmutatást a követelmény 

értelmezéséhez; végül számos ágazati jogszabály (Munka Törvénykönyve, egészségügyi törvény, stb.) utal az 

esélyegyenlőségi törvényre, és állapít meg további, csak az adott területen érvényes szabályokat. 

A hatályos Alkotmány (1949. évi XX. tv.) jogegyenlőségi formulája (70/A §) (1) (2) bekezdése lényegében 

átveszi az emberi jogok védelméről szóló római egyezmény 14. cikkét: 

link: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=94900020.TV  

70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve 

az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy 

más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 

különbségtétel nélkül. 

(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan 

bünteti 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=96900008.tVr
http://www.un.org/disabilities/documents/natl/hungary-ez.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=94900020.TV
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Szinte szó szerint szerepel az új alkotmánytervezetben is ez a rendelkezés, mely kiemelten jelöli meg a nemek 

közötti esélyegyenlőség biztosítását is. 

Az Alkotmány rendelkezik továbbá mind a törvényszék előtti egyenlőségről, mind pedig az esélyegyenlőségről 

és deklarálja az egyenjogúsággal összefüggésben a diszkrimináció tilalmát. 

70/A. §.(3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését 

célzó intézkedésekkel is segíti. 

Az Alkotmánybíróság is számos határozatában foglalkozott az egyenjogúság, az esélyegyenlőség fogalmának 

meghatározásával, ezen belül is a diszkrimináció tartalmának elemzésével. Leszögezte, hogy az Alkotmány 

70/A § szakaszában lefektetett hátrányos megkülönböztetés tilalma nem abszolút. 

„Az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében megfogalmazott megkülönböztetési tilalom értelmezésével az is 

megállapítható: a diszkrimináció tilalma nem jelenti azt, hogy minden, még a végső soron nagyobb társadalmi 

egyenlőséget célzó megkülönböztetés is tilos. A megkülönböztetés tilalma arra vonatkozik, hogy a jognak 

mindenkit egyenlőként (egyenlő méltóságú személyként) kell kezelnie, azaz az emberi méltóság alapjogán nem 

eshet csorba, azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével 

kell a jogosultságok és a kedvezmények elosztásának szempontjait meghatározni.” (9/1999.(IV.25.)AB hat. 

Az Alkotmánybíróság mindemellett egyik határozatában rámutatott arra is, hogy „a különböző társadalmi 

csoportok esélyeinek egyenlőségét nem egy-egy jogszabály, vagy állami intézkedés, hanem jogszabályok és 

állami intézkedések rendszere révén lehet biztosítani” (755/B/1991.AB. Hat.) 

 

Forrás: mayablogja-2.freeblog.hu) 

Az egyenjogúság, a hátrányos megkülönböztetés tilalma a jogrendszer egészét áthatja. A Polgári törvénykönyv 

(1959. évi IV. tv.) is tartalmaz ilyen irányú szabályozást, miszerint a személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti 

magánszemélyek bármilyen hátrányos megkülönböztetése nemük, fajuk, stb. szerint, és mint ilyen sérelem, nem 

vagyoni kártérítést vonhat maga után. 

Ugyancsak meg kell említeni a Büntető Törvénykönyvet (1978. évi IV. tv.) is, mely az 1996. évi módosítása 

értelmében a nemzeti, etnikai, faji, vagy vallási csoportokat, illetve azok tagjait speciális büntetőjogi védelem 

illeti meg. 

link: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=479.512984  

link: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=3352.513097  

Mindezeken felül számos kiemelt jelentőségű törvényben találunk utalást az egyenlő bánásmód követelményére. 

• A Munka Törvénykönyvéről szóló törvény 5. § (1) bekezdése értelmében „A munkaviszonnyal kapcsolatban 

az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani”. 

• A közoktatásról szóló törvény 4/A. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „A közoktatás szervezésében, 

irányításában, működtetésében, feladatainak végrehajtásában közreműködők a gyermekkel, tanulóval 

kapcsolatos döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor az egyenlő bánásmód követelményét kötelesek 

megtartani.” A közoktatási törvény pontosítja, hogy mit ért a közoktatás kontextusában az egyenlő bánásmód 

követelményének megtartásán, amikor a 4/A. § (2) bekezdésében rögzíti: „Az egyenlő bánásmód 

link:%20http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=479.512984%20%20link:%20http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=3352.513097
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=3352.513097
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követelménye alapján a közoktatásban minden gyermeknek, tanulónak joga, hogy vele összehasonlítható 

helyzetben levő más személyekkel azonos feltételek szerint részesüljön velük azonos színvonalú ellátásban”. 

• Az egészségügyről szóló törvény 7. § (1) bekezdése szerint „Minden betegnek joga van – jogszabályban 

meghatározott keretek között – az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és 

az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.” 

link: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=16346.514416  

link: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18787.514991  

link: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29976.516531  

Az ilyen és ehhez hasonló szabályozások át- meg átszövik a hazai jogrendszert, azonban legfontosabb 

mindközül az esélyegyenlőségi törvény. 

Az esélyegyenlőségi törvény 

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

továbbiakban Ebktv.) 2004. január 27.-én lépett hatályba. Általános antidiszkriminációs törvényként egyrészt -

kibontva az Alkotmány 70/A szakaszát - felsorolja, hogy mely, ún.”védett tulajdonságok” alapján tiltott a 

hátrányos megkülönböztetés, másrészt igen széles körre terjeszti ki a diszkrimináció tilalmát (a 

közszolgáltatásokon túl a privát szférában létrejövő egyes jogviszonyokra is). 

link: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75251.517533  

Az Ebktv. által meghatározott védett tulajdonságok 

• Nem 

• Faj, bőrszín, nemzetiség, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozás 

• Fogyatékosság 

• Egészségi állapot 

• Vallási vagy világnézeti meggyőződés 

• Politikai vagy más vélemény 

• Családi állapot 

• Anyaság (terhesség) vagy apaság 

• Szexuális irányultság 

• Nemi identitás 

• Életkor 

• Társadalmi származás 

• Vagyoni helyzet 

• Foglalkoztatási jogviszonynak vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak részmunkaidős jellege, 

illetve határozott időtartama 

• Érdekképviselethez való tartozás 

• Egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző 

Fontos megjegyeznünk, hogy a tulajdonságnak nem kell ténylegesen fönnállnia, így a hátrányos 

megkülönböztetés akkor is megállapítható, ha valakit vélt tulajdonsága miatt ér diszkrimináció. Szükséges 

ugyanakkor tudnunk, hogy az előzőleg meghatározott védett tulajdonságokat a törvény csupán példálózó 

jelleggel sorolja fel, ezeken túl ugyanis tiltja a más hasonló tulajdonság, helyzet vagy jellemző alapján 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=16346.514416
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=16346.514416
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29976.516531
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75251.517533
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megvalósuló, az egyenlő bánásmódot sértő magatartásokat is. Más kérdés, hogy az egyéb magatartások 

kategóriája igen képlékeny, így ilyen esetekben az eljáró hatóságnak a szokottnál is nagyobb mérlegelési 

lehetősége van. 

Magyarországon elsőként ez a törvény határozta meg az egyenlő bánásmódot sértő magatartások formáit, az 

eljárás különös szabályait, valamint a jogsértőkkel szemben alkalmazható szankciókat. Külön cím alatt tárgyalja 

az előnyben részesítés feltételeit, amelynek az alkalmazása a tényleges különbségtétel ellenére nem valósít meg 

diszkriminációt. 

A törvény az egyenlő bánásmódot sértő magatartásoknak hat formáját különbözteti meg. 

1. Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy 

személy vagy csoport valós vagy vélt védett tulajdonsága miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint 

amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne. 

(jogeset1) 

2. Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem 

minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely a védett 

tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat lényegesen nagyobb arányban 

hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport 

volt, van, vagy lenne. Közvetett hátrányos megkülönböztetés akkor állapítható meg, ha van egy látszólag 

semleges rendelkezés, amelynek azonban a hatása egy személlyel vagy csoporttal szemben diszkriminatív, 

azaz más személyhez vagy csoporthoz képest a védett tulajdonsággal rendelkező személy vagy csoport 

lényegesen nagyobb arányban kerül hátrányba.(jogeset2) 

3. Zaklatásnak minősül az az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb természetű magatartás, amely az 

érintett személynek védett tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása valamely személlyel szemben 

megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása. A köznapi jelentéssel 

ellentétben tehát a törvény nem csupán a szexuális zaklatást szankcionálja: A zaklatás törvénybeli fogalma 

ugyanis ennél általánosabb, lényege a védett tulajdonsággal rendelkező személy „ellehetetlenítése” a 

környezetében. (jogeset3) 

4. Jogellenes elkülönítésnek minősül az a rendelkezés, amely a védett tulajdonságai alapján egyes személyeket 

vagy személyek csoportját a velük összehasonlítható helyzetben lévő személyektől vagy személyek 

csoportjától – anélkül, hogy azt törvény kifejezetten megengedné – elkülönít. (pl. iskolai szegregáció) 

(jogeset4) 

5. Megtorlásnak minősül az a magatartás, amely az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt 

kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel szemben ezzel összefüggésben 

jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul, vagy azzal fenyeget. (pl. egy munkavállaló panaszt tesz 

amiatt, hogy őt munkahelyén hátrányos megkülönböztetés vagy zaklatás éri, majd ezt követően áthelyezik 

rosszabb beosztásba, vagy kimarad a prémiumból, azaz megtorlás valósul meg).(jogeset5) 

6. Előnyben részesítés 

link: http://www.egyenlobanasmod.hu/jogesetek/hu/114-2011.pdf  

link: http://www.egyenlobanasmod.hu/jogesetek/hu/233-2011.pdf  

link: http://www.egyenlobanasmod.hu/jogesetek/hu/1-2010.pdf  

link: http://www.egyenlobanasmod.hu/jogesetek/hu/461-2010.pdf  

link: http://www.egyenlobanasmod.hu/jogesetek/hu/88-2011.pdf  

Amikor az állam esélyegyenlőséget szolgáló rendelkezéseket hoz, a hátrányos helyzetűeket támogató 

intézkedéseket tesz, egyben a társadalom más, nem e csoportokba tartozó szereplőit kizárja ezekből a 

kedvezményekből, ténylegesen nem bánik egyenlően polgáraival. Ennek ellenére az ilyen döntései nem sértik az 

egyenlő bánásmód követelményét, mert azok alapja, hogy a diszkriminációval szembeni védelem önmagában 

még nem teremt tényleges egyenlőséget. Ezért mondja ki az Ebktv. 11.§-a is: 

link: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75251.517533 

„Nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését az a rendelkezés, amely egy kifejezetten 

megjelölt társadalmi csoport tárgyilagos értékelésen alapuló esélyegyenlőtlenségének felszámolására irányul, ha 

az törvényen vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeleten, illetve kollektív szerződésen 

http://www.egyenlobanasmod.hu/jogesetek/hu/114-2011.pdf
http://www.egyenlobanasmod.hu/jogesetek/hu/233-2011.pdf
http://www.egyenlobanasmod.hu/jogesetek/hu/233-2011.pdf
http://www.egyenlobanasmod.hu/jogesetek/hu/461-2010.pdf
http://www.egyenlobanasmod.hu/jogesetek/hu/88-2011.pdf
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75251.517533
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alapul, és határozott időre vagy határozott feltétel bekövetkeztéig szól” Ugyanakkor további feltétele az 

előnyben részesítés alkalmazhatóságának, hogy az nem sérthet alapvető jogot, nem biztosíthat feltétlen előnyt, 

és nem zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelését. 

A már meglévő hátrányok kiküszöbölését célzó megerősítő intézkedéseket (az amerikai szakirodalomban: 

affirmative action), vagy az ezekre alapuló politikát Magyarországon gyakran „pozitív diszkriminációnak” 

nevezik, hozzátesszük, helytelenül, jelenleg az „előnyben részesítés” a jogilag és köznyelvi értelemben is helyes 

szóhasználat. A diszkrimináció szó ugyanis önmagában hátrányos megkülönböztetést jelent, így az a 

szóhasználat,hogy pozitív diszkrimináció azt jelenti, hogy pozitív hátrányos megkülönböztetés, a kifejezés 

alkalmazása tehát szemantikailag is helytelen. 

Összefoglalás 

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy az egyenlő bánásmód követelménye azt a kötelezettséget foglalja 

magában, hogy mindenki tartózkodjék az emberi méltóságot sértő diszkriminációs magatartástól, az állam pedig 

gondoskodni köteles a jogérvényesítés jogszabályi és intézményi feltételeinek, megteremtéséről és 

fenntartásáról. A társadalom tagjai, csoportjai tényleges esélyegyenlőségének megteremtése mindemellett 

azonban az állam részéről aktív beavatkozást, cselekvést igényel. 

2. 6.2. Az esélyegyenlőséghez kapcsolódó támogatási 
rendszer 

Bevezetés 

Az esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása nem csupán nem csupán állami, hanem társadalmi feladatvállalást 

is igényel. Amiként az államnak is megvannak a támogatási eszközei, a foglalkoztatók, a munkahelyek is 

különféle módszereket, technikákat használhatnak az egyenlő bánásmód követelményeinek abszolválásához. 

A tanegység célja az állami támogatási eszközök rendszerének bemutatásán túl, a munkahelyi jó gyakorlatok 

ismertetése, mely az esélyegyenlőség biztosításának letéteményese lehet az egyes munkahelyeken. 

A hallgatókkal szembeni követelmény, hogy ismerjék és használják a már létező támogatási formákat, valamint 

legyen képesek új módszerek kialakítására, bevezetésére. 

Állami támogatási rendszer igénybevételének feltételei 

A magyar gazdaságban az elmúlt évtizedekben drasztikusan változásokon ment keresztül: a gazdasági szektorok 

átalakultak, a munkaerő-piaci viszonyok gyorsan változtak, ezért az aktív korú szakképzetlen, vagy elavult 

szakképesítéssel rendelkező, illetve idősödő munkavállalók egyre inkább kiszorultak a munkaerő-piacról A 

kedvezőtlen gazdasági és foglalkoztatottsági folyamatok következtében a munka nélkül lévők száma növekvő 

tendenciát mutat. A foglalkoztatottság növelésének előremozdítására az állam különböző támogatási 

lehetőségeket biztosít és sokszínű formákban támogatja a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását, valamint a 

munkahelyek megtartását. Jelen tananyagban csak a legfontosabb támogatási formákat mutatjuk be. 

link: http://www.munka.hu/engine.aspx?page=ma_tamogatas  

1. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás 

link: http://www.munka.hu/engine.aspx?page=ma_tamogatas&switch-

content=ma_tam_fogalk_bov_tamogatas&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full 

A bértámogatás célja, hogy a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatását segítse elő, vagyis azoknak a 

személyeknek a munkához jutását, akik olyan csoportokhoz tartoznak, amelyeknek nehézségekkel kell 

szembenézniük, amikor segítség nélkül be akarnak kerülni a munkaerőpiacra. Olyan személyek, akik 

elhelyezkedési nehézségeik, a munkatapasztalat hiánya, megváltozott munkaképességük vagy más tartós 

hátrányból adódó valós vagy vélt alacsonyabb termelékenységük miatt támogatás nélkül nem, vagy csak a többi 

munkavállalóhoz képest sokkal nehezebben találnak munkát. 

Támogatás adható: 

• Hátrányos helyzetű munkavállaló továbbfoglalkoztatása, valamint 

http://www.munka.hu/engine.aspx?page=ma_tamogatas
http://www.munka.hu/engine.aspx?page=ma_tamogatas&switch-content=ma_tam_fogalk_bov_tamogatas&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full
http://www.munka.hu/engine.aspx?page=ma_tamogatas&switch-content=ma_tam_fogalk_bov_tamogatas&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full
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• Hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén 

Bértámogatás igényléséhez a munkaadónak vállalnia kell, hogy legalább 12 hónapig foglalkoztat hátrányos 

helyzetű vagy megváltozott munkaképességű álláskeresőt úgy, hogy előtte nem bocsátott el munkavállalót a 

működési körében felmerülő okból a megelőző 12 hónapban rendes felmondással, valamint a támogatás ideje 

alatt nem szünteti meg 

2. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható támogatás 

link: http://www.munka.hu/engine.aspx?page=ma_tamogatas&switch-

content=ma_tamogatas_megvaltozott_munkakepz_091026&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full 

Bértámogatás igényléséhez a munkaadónak vállalnia kell, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalót 

legalább napi 4 órában foglalkoztatja. A támogatás munkáltatói akkreditációhoz kötött. Igénybe vehető 

támogatások formái: 

• Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás: 

• Költségkompenzációs támogatások: Megtéríthető a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkába 

járásával közvetlenül összefüggő személyszállítás többletköltsége, a foglalkoztatásához, a munkavégzés 

feltételeinek biztosításához, az irányításhoz és adminisztrációhoz kapcsolódó, valamint a logisztikai, 

munkaszervezési és szállítási költségek. 

• Rehabilitációs költségtámogatás: Támogatás nyújtható a megváltozott munkaképességű munkavállalókat 

foglalkoztató munkáltatónak, ha pályázati eljárás alapján kötött hatósági szerződésben olyan személyek 

foglalkoztatását vállalja, akiknek - egészségi állapotuk, illetőleg fogyatékosságuk jellege miatt - a nyílt 

munkaerőpiacon történő foglalkoztatására nincs lehetőség. 

3. A pályakezdő fiatalok, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követően, továbbá a 

gyermek gondozása mellett munkát keresők és a tartósan álláskeresők foglalkoztatásának kedvezménye  

• START kártya: Pályakezdő fiatal foglalkoztatásának kedvezménye. 

• START PLUSZ kártya: Gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, 

valamint ápolási díj folyósításának megszűnését követő foglalkoztatás, a gyermekgondozási segély 

folyósítása melletti foglalkoztatás, valamint a tartósan álláskeresők foglalkoztatásának kedvezménye 

• START EXTRA kártya: A munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévő álláskeresők 

foglalkoztatásának kedvezménye. 

link: http://www.munka.hu/engine.aspx?page=ma_tamogatas&switch-

content=ma_tamogatas_start_kartya_taj&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full 

 

Forrás: www.szmm.gov.hu 

4. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatások 

A támogatások csekély összegű (de minimis) támogatásoknak minősülnek. 

• Csoportos személyszállítás támogatása: Csoportos személyszállításnak minősül, ha a munkaadó saját vagy 

bérelt autóbusszal, mikrobusszal, személygépkocsival, vagy erre a célra igénybe vett szolgáltatás útján, a 

http://www.munka.hu/engine.aspx?page=ma_tamogatas&switch-content=ma_tamogatas_megvaltozott_munkakepz_091026&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full
http://www.munka.hu/engine.aspx?page=ma_tamogatas&switch-content=ma_tamogatas_megvaltozott_munkakepz_091026&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full
http://www.munka.hu/engine.aspx?page=ma_tamogatas&switch-content=ma_tamogatas_start_kartya_taj&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full
http://www.munka.hu/engine.aspx?page=ma_tamogatas&switch-content=ma_tamogatas_start_kartya_taj&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full
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munkaadóhoz vezető útvonalon egy vagy több településről legalább négy munkavállaló szállításáról 

gondoskodik. 

• a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezménye 

5. Munkaerő-piaci programok támogatása 

A Munkaerőpiaci Alap előre meghatározott, összetett célok érdekében biztosíthatja olyan programok 

megvalósításának pénzügyi fedezetét, amelyek térségi foglalkoztatási célok megvalósítására, munkaerő-piaci 

folyamatok befolyásolására, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek foglalkoztatásának 

elősegítésére irányulnak. 

Esélyegyenlőség megteremtése a munkahelyeken- jó gyakorlatok 

A munkahelyi esélyegyenlőség megteremtése első sorban szervezeti önelemzésen alapul. A helyzetkép 

megalkotásába beletartozik a hátrányos helyzetű csoportokba tartozók (nők, kisebbséghez tartozók, 45 év 

felettiek, fogyatékkal élők, kisgyermeket nevelők) feltérképezése a szervezet különböző területein. A sikeres 

programok ugyanis csak a jelen állapotok, igények ismeretéből indíthatók ki. 

A változások bevezetését számos tényező befolyásolja, mint pl.: 

• A vezetők elkötelezettsége: 

• A munkavállalók elkötelezettsége 

• A vállalati kommunikáció 

• Tiszta és átlátható célok megfogalmazása, valamint 

• A folyamatok és eredmények mérése, folyamatos utánkövetése 

Törekedni kell, hogy az egyenlő esélyek biztosítása a teljes munkaviszony fennállása alatt megvalósuljon. 

Ennek főbb pontjai a következők. 

1. Álláshirdetés: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény alapján tilos diszkriminatív álláshirdetés megjelentetése. Így az olyan hirdetések, mint „Fiatal 

dinamikus munkatársat keresünk…” törvénysértőek. A hirdetések megfogalmazásakor törekedni kell arra, 

hogy az elvárások szigorúan a munkakör betöltéséhez kötődjenek. 

2. Jelentkezési formanyomtatványok: a formanyomtatványok esetében az a legcélravezetőbb, ha csak a 

munkakör szempontjából fontos készségekre, tapasztalatokra kérdez rá. Tilos megkérdezni a jelentkezők 

korát vagy nemét, kivéve, ha ennek valamely jogszabályi rendelkezés miatt van jelentősége. A fényképek 

csatolásának kívánalma lehetőséget teremt diszkriminációra a jelentkező kora vagy bőrszíne alapján, ezért ezt 

jobb elkerülni. 

3. Felvételi beszélgetés: A felvételi elbeszélgetés során óriási szerepet játszanak a jelentkezőkről szerzett 

benyomások. Ilyenkor fordul elő a leggyakrabban diszkrimináció is. Ezért fontos, hogy az interjúzást több 

személy végezze, akik egységes kérdéseket tesznek fel a jelölteknek. Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó 

Testület állásfoglalást hozott arra vonatkozóan, hogy melyek az állásinterjún feltehető kérdések, illetve mely 

kérdések eredményezhetnek közvetlen hátrányos megkülönböztetést. Az állásfoglalás megtalálható a 

www.egyenlobanasmod.hu honlapon. Alapvetően azonban elmondhatjuk, hogy mindig a konkrét eset összes 

körülménye alapján lehet megítélni, hogy az állásinterjúk során a munkáltató által feltett mely kérdések 

eredményezhetnek közvetlen hátrányos megkülönböztetést. Példálózó jelleggel kimondható, hogy közvetlen 

hátrányos megkülönböztetést eredményezhetnek különösen a magánéletre, párkapcsolatra, családi életre, 

tervezett gyermekvállalásra, szexuális szokásokra, lakóhelyre, származásra, vallási vagy politikai 

meggyőződésre, politikai események megítélésére, vagyoni helyzetre,egészségi állapotra vonatkozó 

kérdések. 

4. Bérezés, juttatás: az „egyenlő munkáért egyenlő bért” igényét – amint azt az előző tanegységben 

olvashattuk- hatályos Alkotmányunk is rögzíti 
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5. Betanítás:Az új munkatárs betanításának folyamata sokszor hosszú időt vesz igénybe, azonban az nem csak a 

szakma, hanem a szervezet megismerését is magában hordozza. Ezért hasznos lehet a munkahelyi 

patrónusok/mentorok kijelölése a befogadás és a beilleszkedés segítésére. 

6. Képzések, továbbképzések: A hatékony szervezet számára elengedhetetlen a jól képzett, felkészült munkaerő, 

azonban gyakran megesik, hogy bizonyos csoportok rendszeresen kimaradnak a továbbképzésekben 

résztvevők köréből. A képzések meghirdetésekor a képzési tervek elkészítésekor ezért érdemes külön 

figyelmet A képzéseket ugyanakkor úgy kell megszervezni, hogy széles kör számára elérhetők legyenek. 

7. Atipikus munkavégzési formák biztosítása: Számos formája és típusa létezik, azonban a mai napig problémát 

jelent, hogy a flexibilis munkavállalási formák alkalmazásakor fennáll a törékeny foglalkoztatás veszélye: 

ebben az esetben a munkavállaló sokszor kiszolgáltatottabb a vállaltvezetésnek. A főbb atipikus 

munkavégzési formák a következők. (Garadnay, Koltai, 2009) 

11. táblázat: A főbb atipikus munkavégzési formák. forrás: Garadnay, Koltai, 2009 

 

Összefoglalás 

A tanulási egységben szereplő ismeretek alapján megállapíthatjuk, hogy az esélyegyenlőség meghatározásakor a 

legfontosabb kulcsszó a valós választási lehetőség biztosítása. Az esélyegyenlőséggel, az egyenlő bánásmód 

elősegítésével összefüggő jogi szabályozás mind a hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására, mind pedig a 

pozitív ösztönzés eszközeire támaszkodik. Az egyenlő bánásmód tehát az egyes embereket, valamint az 

emberek csoportjait egyaránt megilleti. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Melyik támogatási eszköz segíti a gyes-ről visszatérő kismamákat? 

a. start kártya 

b. start plusz 

c. start extra 

2. Melyik nem atipikus foglalkoztatási forma? 

a. részmunkaidő 

b. nyújtott munkaidő 

c. lépcsőzetes munkaidő 

3. Melyik nem pénzalapú támogatási forma? 

a. csoportos személyszállítás támogatása 

b. osztott munkakör 
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c. bértámogatás 
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7. fejezet - Az esélyegyenlőséget 
biztosító intézményrendszer 

Bevezetés 

Az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló jogi kedvezmények és szankciók valamint a támogatási rendszerek 

ugyan egyenlő bánásmód feltételrendszerét biztosítják, azonban azok hatékony működtetésére a jogalkotó 

különféle jogintézményeket hozott létre. 

A témakör célja, hogy az esélyegyenlőséget biztosító főbb intézményeket számba vegye mind az állami, mind 

pedig a privát szférában. 

1. 7.1. Az esélyegyenlőséget garantáló főbb 
intézmények 

Bevezetés 

Az állam a jogszabályokban meghatározott, az esélyegyenlőség témaköréhez kapcsolódó felhatalmazásokat jogi 

intézményei által biztosítja. Ezek az intézmények mindenki számára elérhetők, hiszen létrehozásuk oka az 

egyenlő joggyakorlás védése és biztosítása. 

A tanegység célja az egyenlő esély biztosítását garantáló intézmények szerepének és tevékenységének 

áttekintése, megismerése. 

Ombudsman 

Az Alkotmányban is garantált alapvető jogok biztosítása érdekében az országgyűlés megteremtette az 

országgyűlési biztos, azaz az ombudsman intézményét. Jelenleg 4 országgyűlési biztosa van hazánknak, melyek 

közül- tevékenységi területük alapján- kettő kapcsolódik szervesen az esélyegyenlőség témaköréhez. 

link: http://www.obh.hu/  

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának feladata, hogy általános felhatalmazása alapján az alkotmányos 

jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja, és orvoslásuk érdekében intézkedéseket 

kezdeményezzen. Az országgyűlési biztoshoz bárki fordulhat, ha megítélése szerint valamely hatóság illetve 

közszolgáltatást végző szerv (pl.: önkormányzatok, rendvédelmi szervek) tevékenysége során személyének 

alapvető jogaival összefüggésben visszásságot okozott. Ennek azonban előfeltétele, hogy a rendelkezésre álló 

közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket már kimerítette, illetve jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. 

A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának önálló alkotmányos felelőssége van. Feladata, 

hogy a nemzeti és etnikai kisebbségi jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja és 

orvoslásuk érdekében intézkedéseket kezdeményezzen. A kisebbségi biztoshoz fordulhat minden személy és 

közösség, amely úgy érzi, hogy alkotmányos jogait megsértették. A helyi és országos kisebbségi 

önkormányzatoktól érkező beadványokat, amelyben a kisebbségi önkormányzat a közigazgatásban való 

részvételt, a művelődési és oktatási önigazgatást, a saját vagyonnal való gazdálkodást illetően tesz panaszt, a 

kisebbségi biztos szintén kivizsgálja. 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz (EBH) is lehet 

fordulni, ahol közigazgatási eljárás keretében kivizsgálják a bejelentés tartalmát. 

link: http://www.egyenlobanasmod.hu/  

A Hatóság legfontosabb feladata a törvény értelmében, hogy kérelem alapján, illetve egyes esetekben hivatalból 

vizsgálatot folytasson annak megállapítására, hogy megsértették-e az egyenlő bánásmód követelményét, majd a 

vizsgálat alapján határozatot hozzon. 

http://www.obh.hu/
http://www.egyenlobanasmod.hu/
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A törvény által a hatóság számára biztosított egyéb feladatok közül gyakorlati fontossága miatt kiemelkedik a 

nyilvánosság, valamint a hátrányos megkülönböztetés miatt a hatósághoz forduló ügyfelek tájékoztatásának, s 

ez utóbbiak segítésének kötelezettsége. Az EBH emellett az egyenlő bánásmód követelményével összefüggő 

jogszabályokat is véleményezi. E munkájában a hatóságot a témában kiemelkedő jártassággal rendelkező, a 

miniszterelnök által fölkért szakértőkből álló tanácsadó testület segíti. 

A Hatóság eljárásában elsődlegesen arra törekszik, hogy a felek között egyezséget hozzon létre. Amennyiben 

erre nincs lehetőség, az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja: 

• elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, 

• megtilthatja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását, 

• elrendelheti a jogsértést megállapító jogerős határozatának nyilvános közzétételét, 

• bírságot szabhat ki. A bírság összege ötvenezer forinttól hatmillió forintig terjedhet. 

A hatóság határozata és végzése ellen fellebbezni nem lehet, ám azokkal szemben a közigazgatási döntésekre 

vonatkozó általános szabályok szerint bírósági felülvizsgálatnak van helye. Az eljárás a Fővárosi Bíróság 

hatáskörébe és kizárólagos illetékességébe tartozik. 

Országos esélyegyenlőségi hálózat 

Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat célja a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának 

elősegítése. A hálózat elsődleges célcsoportjai a nők, romák, fogyatékossággal élő személyek, idősek, 

gyermekek és a hátrányos helyzetű térségekben élők. A másodlagos célcsoportok: az elsődleges célcsoportot 

segítő szervezetek, intézmények. Az Esélyek Házai kiemelt feladata a közvélemény formálása a társadalomban 

meglévő előítéletek leküzdése, valamint a társadalmi szolidaritás erősítése érdekében. 

link: http://www.eselyekhaza.hu/  

Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat kiépítése 2004-ben kezdődött el és 2008-ban fejeződött be. A hálózat 

mind a 19 megyében rendelkezik esélyházzal, és a fővárosnak is van egy esélyháza. 

 

Az esélyek házai. forrás: www.eselyekhaza.hu 

Az Esélyek Házainak egyik fő feladata a társadalmi attitüdformálás. Munkájuk szerves része a partnerségépítés, 

és a hálózatfejlesztési, koordinációs feladatok ellátása az esélyegyenlőség területén tevékenykedő civil 

szervezetek, valamint az önkormányzatok és munkáltatók között. Ezen kívül szakmai munkacsoportokat 

működtetnek az érdekvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, szolgáltatók részvételével, és segítséget 

nyújtanak a célcsoportok érdekképviseleti szervezeteinek megalakításához, valamint a célcsoportokat segítő 

szervezetek, intézmények munkájához. 

Az esélyházak feladatai közé tartozik az információszolgáltatás megyei, kistérségi és települési szinten: 

együttműködnek a helyi problémák, szükségletek feltárásában és közvetítésében, valamint szakmai programok 

szervezésében, lebonyolításában. Információval, tanáccsal szolgálnak az esélyegyenlőségi pályázatokkal 

http://www.eselyekhaza.hu/
http://www.eselyekhaza.hu/
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kapcsolatban. Rendszeresen tartanak ingyenes jogi tanácsadást, és a helyi igényeknek megfelelően egyéb 

tanácsadást is. Szakmai műhelyeket, képzéseket, konferenciákat, tréningeket szerveznek. A házakban 

ügyfélfogadás is van: az esélyházak munkatársai vagy azonnali segítséget nyújtanak az ügyfeleknek, vagy 

átirányítják őket az illetékes szervekhez, hatóságokhoz. 

Kiemelt fontosságú az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat és az Egyenlő Bánásmód Hatóság, valamint az OEH 

és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa között létrejött megállapodás, melyek 

értelmében az esélyházak részletes tájékoztatást nyújtanak az EBH és a kisebbségi ombudsman tevékenységéről, 

valamint panaszfelvételi lehetőséget biztosítanak az EBH és a kisebbségi biztos hatáskörébe tartozó ügykörben, 

s a panaszokat továbbítják a két hivatalnak. 

Esélyegyenlőségi program 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény szerint a helyi 

önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot köteles 

elfogadni. (Ez korábban csak lehetőség volt.) 

link: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75251.517533  

A helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás az államháztartás alrendszereiből, az európai 

uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, 

egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az Ebktv. 

rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. 

A helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása abban az esetben részesülhet a fenti 

támogatásokból, ha a társulást alkotó helyi önkormányzatok mindegyike rendelkezik az Ebktv. rendelkezéseinek 

megfelelő hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal. 

A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve meg kell határozni a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A program 

elkészítése során figyelemmel kell lenni az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését segítő 

intézkedésekre, az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, az azzal szembeni 

fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, a 

közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosításához szükséges intézkedésekre, olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek 

munkaerő-piaci hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. A helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének részletes szempontjairól a 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet rendelkezik. A program által elért 

eredményeket, illetve a helyzet változását az önkormányzatok kétévente áttekintik, illetve amennyiben 

szükséges, felülvizsgálják az esélyegyenlőségi programot. 

link: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131085.187332  

A helyi esélyegyenlőségi programban megfogalmazott intézkedések a nők és férfiak esélyegyenlőtlenségének, a 

mélyszegénységben élők, romák esélyegyenlőtlenségének, valamint a fogyatékos személyek 

esélyegyenlőtlenségének csökkentésére irányulnak. Ettől eltérni csak a jogszabályban meghatározott esetekben 

lehet. 

Az egyes intézkedésekhez kapcsolódóan meg kell határozni a végrehajtás felelősét, határidejét, valamint a 

költségek forrását. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a helyi 

önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv 

összhangjáról. 

Az esélyegyenlőségi program elkészítéséhez szükséges helyzetelemzést, valamint az esélyegyenlőtlenségek 

csökkentésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatot a szakértő és az önkormányzat együttműködése 

keretében kell elkészíteni, amely során célszerű a helyi erőforrások felhasználása. A szakértői 

helyzetelemzés ismeretében a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás helyzetelemzést fogad 

el, majd a szakértő által előkészített tervjavaslat ismeretében elfogadja a helyi esélyegyenlőségi programot. 

A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy - a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás döntése 

alapján - a helyzetelemzés, valamint az intézkedési tervjavaslat együtt kerüljön elkészítésre. 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75251.517533
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131085.187332
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A külön jogszabály szerint leghátrányosabb helyzetű kistérségekben levő, valamint a húszezer lakos feletti 

települések esetében 2010. július 1-jétől, míg egyéb települések esetében 2011. január 1-jétől esélyegyenlőségi 

szakértőt kell bevonni a helyi esélyegyenlőségi program előkészítésébe, áttekintésébe, valamint a 

felülvizsgálatába. 

Az esélyegyenlőségi szakértő az elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot véleményezi. Véleményezése arra 

irányul, hogy a program alkalmas-e az esélyegyenlőtlenségek csökkentésére. Az esélyegyenlőségi szakértő 

véleményét csatolni kell az elfogadott esélyegyenlőségi programhoz, annak áttekintéséhez, valamint 

felülvizsgálatához. 

Esélyegyenlőségi szakértő 

A törvény létrehozta az esélyegyenlőségi szakértő intézményét. A szakértőt a helyi esélyegyenlőségi program 

előkészítésébe, felülvizsgálatába be kell vonni. Az eljárás során a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat jelöli ki a 

szakértőt a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás kérelmére. 

Az esélyegyenlőségi szakértők névjegyzékét a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat vezeti a 119/2010. (IV. 16.) 

Korm. rendelet alapján, képzésüket is újonnan szabályozza a 118/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet. 

Esélyegyenlőségi szakértő az lehet, aki 

• rendelkezik felsőfokú végzettséggel vagy felsőfokú szakképesítéssel, 

• legalább két éves, az esélyegyenlőség területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik, 

• esélyegyenlőségi szakértői képzésben részt vett vagy kijelölt szakértőként igazoltan részt vett közoktatási 

esélyegyenlőségi intézkedési terv előkészítésében, 

• büntetlen előéletű, valamint nem áll az esélyegyenlőségi szakértői tevékenység folytatását kizáró 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 

link: http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_szocpol_gyermekved&switch-

content=afsz_szocpol_oesz_nevjegyzek&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full 

2. 7.2 Esélyegyenlőség biztosítása a foglalkoztatás 
területén 

Esélyegyenlőségi terv 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény határozza meg, 

hogy a foglalkoztatás területére vonatkozóan is, mely munkáltatói intézkedések, magatartások, 

megkülönböztetések sértik az egyenlő bánásmód követelményét, illetve melyek nem. 

Általánosságban nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét azon, a jogszabályban felsorolt védett 

tulajdonságon (pl. nem, életkora, egészségi állapot) alapuló intézkedés, amelynek tárgyilagos mérlegelés szerint 

az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű indoka van. A foglalkoztatással összefüggésben ez 

utóbbiak közé tartoznak például azok a lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetések, 

amelyek a munka jellege vagy természete alapján indokoltak. 

Egyes hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok számára éppen az esélyegyenlőségük megteremtése 

érdekében szükséges bizonyos munkáltatói intézkedéseket megtenni. Erre biztosít lehetőséget a Munka 

törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt). 70/A. §-a, miszerint az esélyegyenlőségi tervben lehet 

megfogalmazni azokat a programokat, amelyek e hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét előmozdítják, 

biztosítják. 

link: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=16346.514416 

Az Mt. (70/A. § (2)) hátrányos helyzetű munkavállalói csoportként ismeri el: 

• a nőket, 

• a 40 évnél idősebb munkavállalókat, 

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_szocpol_gyermekved&switch-content=afsz_szocpol_oesz_nevjegyzek&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_szocpol_gyermekved&switch-content=afsz_szocpol_oesz_nevjegyzek&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=16346.514416
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• a romákat, 

• a fogyatékos személyeket, valamint 

• a két vagy több, tíz éven aluli gyermekkel rendelkező munkavállalókat. 

Természetesen a felsoroltakon kívül az esélyegyenlőségi tervben más tulajdonságok alapján besorolt 

munkavállalói csoportokat is hátrányos helyzetűnek lehet tekinteni (pl. pályakezdők, öregségi nyugdíj előtt 

állók), akikre vonatkozóan szintén ki lehet terjeszteni az esélyegyenlőségi tervben foglaltakat. 

Elsősorban a munkáltató és a szakszervezet jogosult esélyegyenlőségi tervet készíteni, a szakszervezet 

hiányában ezt az üzemi tanáccsal lehet együttesen elfogadni. 

Az esélyegyenlőségi terv kizárólag határozott időre szólhat és ebben olyan munkáltatói intézkedések és 

programok rögzíthetőek, amelyek a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyelőségének előmozdítását célozzák. 

Az esélyegyenlőségi terv szerkezetileg két részből áll. 

1. Az első rész egy helyzetfelmérést ad a munkáltatónál munkaviszonyban álló, hátrányos helyzetű 

munkavállalók foglalkoztatási helyzetéről, így különösen a bérükről, munkahelyi körülményeikről, szakmai 

előmenetelükről és képzettségükről, anyasággal és gyermekneveléssel kapcsolatos juttatásaikról. 

2. A második részben a felek a helyzetfelmérés eredményei alapján meghatározzák az adott időszakban elérni 

kívánt célokat és az azokhoz kapcsolódó munkáltatói programokat, így különösen a képzési, munkavédelmi, 

valamint a munkáltatónál rendszeresített, a foglalkoztatás feltételeit érintő programokat. Mindemellett az 

esélyegyenlőségi tervnek rendelkeznie kell a fogyatékos személyek akadálymentes munkahelyi 

környezetének megteremtését biztosító intézkedésekről, valamint a munkáltató szervezetén belüli, az egyenlő 

bánásmód követelményének érvényesítésével kapcsolatos eljárási rendről. 

link: http://www.esely.eu/docs/data/eselyegyenlosegi%20terv%20minta.pdf  

Az esélyegyenlőségi terv része lehet továbbá, hogy a tervben foglaltak megsértése esetén mi az eljárás menete, 

milyen jogosítványa van például az esélyegyenlőségi referensnek. 

Az Mt. csak példálódzó jelleggel sorolja fel azokat a tárgyköröket, amelyek elemzése alapján lehet az adott 

munkáltatóra vonatkozó egyedi sajátosságokhoz igazítottan meghatározni az esélyegyenlőségi program célját, és 

az ennek eléréséhez szükséges eszközöket. 

Tekintettel arra, hogy az esélyegyenlőségi terv alapján támogatott munkavállalói csoportok egyes tagjairól, az 

érintett munkavállalókról (pl. kora, származása, családi körülményei miatt) a munkáltató, szakszervezet, üzemi 

tanács tagjai olyan információk birtokába juthatnak, amelyek különleges személyes adatoknak minősülnek, azok 

kezelhetőségéről a törvény külön rendelkezik. 

Az esélyegyenlőségi terv készítéséhez kötődő jogszabályi környezet szűkszavúan ad iránymutatást a terv 

elkészítéséhez nélkülözhetetlen adatok kezelésére nézve. A munkáltató az esélyegyenlőségi terv elkészítéséhez 

szükséges különleges személyes adatokat kizárólag az adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, az érintett 

önkéntes adatszolgáltatása alapján az esélyegyenlőségi terv által érintett időszak utolsó napjáig kezelheti. 

Bizonyos állami vállalatoktól és intézményektől eltekintve a munkáltatók jelenleg még nem kötelesek 

esélyegyenlőségi tervet készíteni, ez csupán egy lehetőség számukra. Azonban egy fejlett vállalati kultúrához és 

személyzeti politikához napjainkban már elengedhetetlen, hogy munkáltatók többek között a hátrányos helyzetű 

munkavállalók felzárkóztatásával, esélyegyenlőségük előmozdításával kiemelten foglalkozzanak. E célok 

megvalósítására kínál megfelelő alternatívát az esélyegyenlőségi terv alkalmazása 

Foglalkoztatók kötelezettségei 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 

tartalmazza, hogy milyen jogai vannak a fogyatékos személyeknek, és velük szemben milyen kötelezettségei a 

munkáltatónak. Így a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett foglalkoztatásra 

jogosult. 

http://www.esely.eu/docs/data/eselyegyenlosegi%20terv%20minta.pdf
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Ezek alapján a foglalkoztató munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a 

munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az átalakítással 

kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. Ha a fogyatékos személy 

foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy számára speciális munkahelyek 

működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. A védett munkahelyet a központi 

költségvetés normatív támogatásban részesíti. 

link: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=33602.516713  

 

Forrás: infovilag.hu 

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM 

együttes rendelet külön előírja, hogy a megváltozott munkaképességű, a fogyatékos munkavállalók adottságaira 

a munkahelyek kialakításánál figyelemmel kell lenni. Azokon a munkahelyeken, ahol fogyatékos 

munkavállalókat kívánnak foglalkoztatni, az ajtókat, az átjárókat, a szintbeli különbségeket áthidaló 

építményeket, a lépcsőket, a zuhanyozókat, a mosdókat és a munkahellyel összefüggő berendezéseket a testi 

adottságaiknak megfelelően, illetve megváltozott munkaképességükre figyelemmel kell kialakítani vagy 

szükség esetén átalakítani. A megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavállalók részére munkahelyükön 

biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzésükhöz szükséges, általuk felismerhető jelzéseket. 

link: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=63012.87975  

Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó szabályok betartása azért is különös figyelmet érdemel, mert a 

munkáltató meghatározott támogatásban csak akkor részesülhet, ha betartja az esélyegyenlőségi törvény 

szabályait. pl.: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései szerint a központi 

költségvetésből és az elkülönített állami pénzalapokból támogatás csak akkor adható, ha a munkáltató nem 

sértette meg az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó szabályokat (továbbá a munkaügyi ellenőrzés 

tárgykörébe tartozó egyes szabályokat), azaz munkaügyi kapcsolatai rendezettek. 

link: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=16512.560620  

Nem a munkáltatónak kell beszerezni közvetlenül az érintett hatóságoktól a rendezett munkaügyi kapcsolatokra 

vonatkozó igazolásokat, hanem az eljáró szervek (támogatást nyújtó szerv) kötelezettsége. 

Összefoglalás 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a jogalkotó számos intézményt és szervezetet hozott létre, és kapcsolt 

össze, mely mindegyike az egyenlő esélyek biztosítása felett őrködik. A terület és az intézmények sokfélesége 

jól példázza, hogy mennyire komplex az esélyegyenlőségek témaköre. 

Az egyenlő esélyek biztosítása azonban nem csak az állam feladata: a jogalkotó abban a munkáltatók számára is 

kötelezettségeket ír elő. Ugyanis csak közös, társadalmi szerepvállalással valósítható meg az egyenlő bánásmód 

feltételeinek megteremtése. 

Önellenőrző kérdések 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=33602.516713
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=63012.87975
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=16512.560620
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Az alábbi állításokról döntse el, hogy az Igaz, vagy Hamis! 

1. Az esélyegyenlőségi terv alapvetően 3 részből áll 

2. Az egyenlő bánásmód feltételeinek nem biztosítása nem jár szankcióval 

3. A nőket és a fogyatékos személyeket egyaránt kiemelt célcsoportként kezeli az Mt az esélyegyenlőségi terv 

kapcsán 

4. A védett tulajdonságot meg lehet sérteni, ha annak ésszerű indoka van. 

5. A védett munkahely nem kaphat állami támogatást 
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8. fejezet - Az esélyegyenlőség 
nemzetközi vonatkozásai 

Bevezetés 

A tananyag korábbi részeiben a hazai jogi szabályozás és az azt biztosító intézmények rendszerét, valamint a 

támogatási eszközöket és lehetőségeket tekintettük át. Ahhoz azonban, hogy az esélyegyenlőség témaköréről 

komplex képet kaphassunk mindenképpen szükséges a nemzetközi tendenciák vizsgálata. 

Uniós tagállamként első sorban a közösségi szabályok vannak hazánkra jelentős hatással, sőt az alapszerződések 

és az irányelvek révén konkrét feladatokat is rónak ránk ezen a területen. 

A témakör célja az uniós szabályozás főbb törekvéseinek áttekintése, valamint az esélyegyenlőséghez 

kapcsolódó fontosabb fogalmak tisztázása, értelmezése. 

1. 8.1. Esélyegyenlőség az Európai Unióban 

Bevezetés 

Az esély egyenlősége minden ember természetes joga és minden korszak igyekezett ezt a lehetőséget 

fenntartani. Társadalmi berendezkedéstől függően az igyekezet a történelmi korszakokon átívelően sokszor 

sikertelen volt. A globális versenyzés, és teljesítményorientált gazdaságban az egyén lehetőségeinek ténylegesen 

egyenlő kiindulása ma a társadalmak fontos kérdése. 

A tanegység célja, hogy a hallgató megismerje az unió esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos főbb 

törekvéseket, hogy ennek révén az esélyegyenlőség fogalmát komplex módon értelmezze és használja. 

 

Forrás: www.hirextra.hu 

Az európai egyesítési folyamatban az esélyegyenlőségi kérdés eredetileg nem tartozott az Európai Gazdasági 

Közösség (EGK) célkitűzései közé. Ennek ellenére, a közös társadalompolitikáról már az 1957-es, az EGK-t 

alapító Római Szerződés is külön fejezetben rendelkezett, a társadalmi és szociális kérdéseket csupán a 

gazdasági együttműködés előrehaladásával összefüggésben kívánták rendezni. Elsőként, az európai integráció 

kezdeti időszakában (1957 és 1972 között) a munkaerő szabad áramlásának megteremtését segítő szabályozások 

születtek meg. Ugyanakkor a társadalmi jogharmonizáció kezdete az 1972-1986 közötti időszakra tehető. 

Az Európai Unió az esélyegyenlőség megteremtésének programjaként 1975 óta összesen 13 irányelvet léptetett 

hatályba. (Itt jegyezzük meg, hogy az irányelvek jogharmonizáció révén kerülnek be a tagállamok hazai 

jogrendszerébe úgy, hogy a célkitűzéseit kell megjeleníteni.) Ezek többségét hazánk átvette és 2004 előtt 

beépítette a magyar jogrendbe. 

A területet érintő fontosabb irányelvek: 

• A Tanács 1975. február 10-i irányelve a férfiak és a nők egyenlő díjazása elvének alkalmazására vonatkozó 

tagállami jogszabályok közelítéséről (75/117/EGK) 

http://www.hirextra.hu/
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• a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a 

szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő végrehajtásáról és az azt 

módosító 2002/73/EK irányelv, 

• a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság 

területén történő fokozatos megvalósításáról, 

• a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatási 

szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról és az azt módosító 96/97/EK irányelv, 

• a Tanács 86/613/EGK irányelve valamely tevékenységet, beleértve a mezőgazdaságot, önálló vállalkozást 

folytató férfiakkal és nőkkel való egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról, valamint az önálló vállalkozó 

nők terhességi és anyasági védelméről, 

• a Tanács 97/80/EK irányelve a bizonyítási kötelezettségről a nemi hovatartozás alapján történő 

diszkriminációs esetekben, 

• a Tanács 2000/43/EK irányelve a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli 

egyenlő bánásmód elvének végrehajtásáról, 

• a Tanács 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatási és munkahelyi egyenlő bánásmód általános kereteinek a 

létrehozásáról, 

• a Tanács 2004/113/EK irányelve a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő 

végrehajtásáról 

link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:HU:HTML  

link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:HU:HTML  

Az Európai Bizottság emellett több fontos dokumentumot bocsátott ki, amelyek hosszabb távra adnak cselekvési 

terveket, programokat magának az Uniónak és tagállamainak is. Vannak rendkívüli jelentőségű stratégiák, mint 

például „A nemek közötti esélyegyenlőség közösségi keretstratégiája 2001-2005”, az „Európai Foglalkoztatási 

Stratégia”, vagy a „Lisszaboni Stratégia”, amelyek hosszú távú célkitűzéseket fogalmaztak meg a nemek közötti 

esélyegyenlőség előmozdításáról. 

Az Amszterdami Szerződés 6. cikke a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, 

fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés tilalmáról szól. A 119. cikkely 

már arról rendelkezik, hogy a nők és a férfiak egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak. 

Az Európai Bizottság 2004 májusában tette közzé az „Esélyegyenlőség és diszkrimináció-mentesség a kibővített 

Európai Unióban” című Zöld könyvét, amelyben konzultációra hívta az érintett szervezeteket. Közösségi szinten 

az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatósága arra törekszik, hogy 

tevékenysége nyomán egyre több és egyre jobb munkahely álljon a munkavállalók rendelkezésére, valamint 

hogy az Unió befogadó és egyenlő esélyeket biztosító társadalommá váljon. 

Az esélyegyenlőség fogalmának meghatározására a nemzetközi dokumentumokban, a szakirodalomban többféle 

definíciót találunk. Az Európai Unió Bizottságának HELIOS II. (1996) programja az esélyegyenlőség fogalmát 

az alábbiak szerint határozza meg: minden embernek más, mégis egyenjogú lehetőséget kell kapnia arra, hogy a 

maga választott módon tartalmas életet éljen. Ehhez biztosítani kell számukra a személyi támogatás rendszerét, 

az akadálymentességet, információkhoz jutás korlátlan hozzáférhetőségét. A program az esélyegyenlősítéshez 

négy feladatot határoz meg: 

• szociális beilleszkedés, önálló életvezetés 

• képzési rendszerekbe való beilleszkedés 

• funkcionális rehabilitáció 

• gazdasági beilleszkedés 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:HU:HTML
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Az esélyegyenlőség állampolgári jogát és fenntartását nem csak az alapdokumentumok és irányelvek írják elő, 

hanem azt a gazdasági szükségesség is erősíti. Az esélyegyenlőség alapján tartható fenn, hogy a családjával és 

nemzetével harmonikusan élő, testileg és mentálisan egészséges, jól képzett ember nemcsak a demokrácia 

szempontjából fontos értékrend hordozója, hanem a XXI. századi modern nemzetgazdaság legfőbb erőforrása is. 

(Az Európai Bizottság témában megjelent legfrissebb ajánlásairól, tanulmányairól itt olvashat tovább.) 

link: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=hu  

Az EU polgárok jogai és kötelességei az esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatban 

Az EU diszkriminációellenes joga valamennyi tagországra vonatkozóan egységes jogokat és kötelezettségeket 

állapít meg, amelyek kiterjednek a megkülönböztetés áldozatainak segítését szolgáló eljárásokra is. Ezek alapján 

minden uniós polgár jogosult az alábbiakra: 

• jogi védelem a faji és etnikai származáson alapuló közvetlen és közvetett megkülönböztetés ellen az 

oktatás, a szociális biztonság, az egészségügy, valamint a javakhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén 

• egyenlő bánásmód a foglalkoztatás és szakképzés terén fajra, etnikai származásra, vallásra, 

meggyőződésre, szexuális beállítottságra, fogyatékosságra és életkorra való tekintet nélkül 

• a fentieken alapuló diszkrimináció elleni fellépés 

• az egyenlő bánásmódot elősegítő és a faji megkülönböztetés áldozatait segítő nemzeti szervezettől érkező 

segítségnyújtás 

• bírósági vagy hatósági (békéltető) eljárás keretében történő panasztétele, a diszkriminációt alkalmazók 

megfelelő büntetése mellett. 

Az előzőek biztosításának érdekében az Unió az következő kötelezettségeket határozza meg a munkáltatók 

számára: 

• az egyenlő bánásmód elvének alkalmazása a foglalkoztatás és szakképzés terén fajra, etnikai származásra, 

vallásra, meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális beállítottságra való tekintet nélkül 

• megfelelő intézkedések a fogyatékosok igényeinek érvényesítésére, ideértve azon intézkedéseket, amelyekkel 

biztosítható a fogyatékos személy munkához és szakképzési lehetőséghez jutása, amennyiben nem jár ez 

aránytalan teherrel 

• egyenlőség biztosítása a munkához jutás, a kiválasztási szempontok és a felvételi feltételek, a pályaválasztási 

tanácsadás, a szakképzés és ezen belül a szakmai gyakorlat, valamint a szervezeti tagság terén 

• alapvető munkakör-besorolási rendszerek alkalmazása a bérek azonos szempontok szerinti megállapításához 

fajra, etnikai származásra, vallásra, meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális beállítottságra 

való tekintet nélkül. 

Nemek közötti egyenlőség biztosítása az Unióban 

A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető emberi jog, az Európai Unió országainak közös értéke, 

egyszersmind a növekedésre, foglalkoztatásra és a társadalmi kohézióra vonatkozó uniós célok elérésének 

nélkülözhetetlen feltétele. Bár a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség még mindig nem érvényesül 

maradéktalanul, az EU ezen a téren jelentős előrelépést tett az utóbbi évtizedekben. Ez főként az egyenlő 

bánásmódot biztosító jogszabályoknak, a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítésére hivatott 

kezdeményezéseknek és a nők érvényesülését elősegítő célzott intézkedéseknek köszönhető. 

Nagy terjedelmű jogi anyag szabályszövegek foglalkozik a nők és férfiak közötti egyenlőség ügyével, többek 

között a Szerződés különböző rendelkezései és a munkavállalásra, az egyenlő bérezésre, az anyaság védelmére, 

a szülői szabadságra, a társadalombiztosításra és a foglalkoztatási szociális biztonságra, a bizonyítási tehernek a 

hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos eljárásokban való megfordítására és az önálló vállalkozói 

tevékenységre vonatkozó irányelvek. Az Európai Bíróság esetjoga szintén jelentős szerepet játszik a nemek 

közötti egyenlőség jogi megalapozásában 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=hu
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A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó stratégia a Bizottság a nemek közötti egyenlőséggel 

foglalkozó, a 2010–2015 közötti időszakra szóló munkaprogramját testesíti meg. Azt a konkrét 

kezdeményezéseket és a férfiak és nők közötti egyenlőséget az EU valamennyi politikájában és 

tevékenységében való érvényesítését („gender mainstreaming”) ötvöző kettős szemléletet követi, amely az EU a 

nemek közötti egyenlőség érdekében végzett munkáját fémjelzi. 

A Bizottságot a nők és férfiak esélyegyenlőségével foglalkozó tanácsadó bizottság segíti (1981 óta) az olyan 

uniós tevékenységek kidolgozásában és végrehajtásában, melyek a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség 

elősegítését célozzák. A tanácsadó bizottság ösztönzi a tapasztalatcserét, valamint a szakpolitikai és gyakorlati 

módszerek megosztását a tagállamok és a különböző érdekelt felek között, továbbá véleményt fogalmaz meg a 

Bizottság számára minden olyan kérdésben, amely összefügg a nemek közötti esélyegyenlőség előmozdításának 

ügyével. A tanácsadó bizottság tagállamok, európai uniós szintű szociális partnerek és civil szervezetek 

képviselőiből áll. 

A fogyatékosság az Európai Unióban 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy az állampolgárok - köztük a fogyatékossággal élő 

emberek - számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén; a fizikai és kulturális 

környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási 

és munkaalkalmak, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is. 

Kiemelt prioritásként a minőségi szolgáltatások egyenlő hozzáférésének megteremtése fogalmazható meg. A 

fogyatékossággal élő emberek számára megszervezendő hatékony ellátórendszer kialakításához szükség van 

helyi, kistérségi és regionális szinten szerveződő civil szervezetekre, amelyek a klasszikus érdekvédelmi 

feladatok ellátása mellett aktívan szerepet vállalnak az államtól átvállalt közfeladatok megvalósításában, 

valamint együttműködő partnerei kívánnak lenni a területen dolgozó valamennyi állami és nem-állami 

szereplőnek. 

Tematikus programok az esélyegyenlőség biztosításához kapcsolódóan 

Az EU minden évben kiválaszt egy kampánytémát, hogy a nyilvánosság és a nemzeti kormányok figyelmét még 

inkább ráirányítsák egy-egy konkrét kérdésre. Ezután mind európai, mind nemzeti szinten egész éves kampányt 

szerveznek, hogy összehozzák a különböző érdekelteket 

1997 óta több európai év zajlott a diszkrimináció és a sokszínűség témájában. 

 

Az Egyenlő esélyek mindenki számára európai évét hivatalosan az első Európai Esélyegyenlőségi Csúcson 

hirdették meg, melyre 2007 januárjában Berlinben került sor. A konferencián első alkalommal találkoztak az 

EU-tagállamok, az Európai Gazdasági Térség (EGT) országai, a szociális partnerek, a civil társadalom és az 

európai diszkriminációellenes szervezetek magas rangú képviselői, hogy megvitassák az esélyegyenlőség 

támogatását Európában. 
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Az esélyegyenlőséget biztosító támogatási program 

A PROGRESS az EU foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási programja. A program pénzügyi támogatást 

nyújt azon európai uniós célkitűzések megvalósításához, amelyek a foglalkoztatás, a szociális ügyek és az 

esélyegyenlőség témájában szerepelnek. 

Az Európai Szociális Alaphoz (ESZA) szorosan kapcsolódó PROGRESS a 2007–2013 közötti időszakot öleli 

át. A PROGRESS annak a négy előző programnak a helyébe lépett, amelyek 2006-ban zárultak le és amelyek az 

alábbi témakörökre összepontosítottak: megkülönböztetés elleni fellépés, nemek közötti esélyegyenlőség, 

foglalkoztatási intézkedések és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem. Az EU úgy határozott, hogy az uniós 

finanszírozás ésszerűsítése és egyszerűsítése érdekében, valamint azért, hogy tevékenységei összevonásával 

jobb eredményeket érjen el, e területeken ezentúl egyetlen programot indít. 

A PROGRESS költségvetése a hét évre (2007–2013) összesen 743,25 millió euró. Ezt az összeget az EU arra 

fogja felhasználni, hogy katalizátorszerepet töltsön be az alábbi öt területen: 

• foglalkoztatás 

• társadalmi befogadás és szociális védelem 

• munkakörülmények 

• a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem 

• nemek közötti esélyegyenlőség 

A PROGRESS nyitva áll a 27 uniós tagállam, a tagjelölt országok és az EFTA/EGT-országok előtt. Fő 

célcsoportja a tagállamok, a helyi és regionális hatóságok, a tagállami foglalkoztatási szolgálatok és a nemzeti 

statisztikai hivatalok. A programban emellett szakmai testületek, egyetemek, kutatóintézetek, valamint a 

szociális partnerek és civil szervezetek is részt vehetnek. 

Az Európai Unió a 2010-es évekre is nagyszabású célokat tűzött ki: az Európa 2020 az EU következő évtizedre 

vonatkozó növekedési stratégiája. A stratégia lehetővé teszi az EU számára, hogy intelligens, fenntartható és 

inkluzív gazdasággá váljon. 

Az Európai Unió konkrétan öt nagyra törő célkitűzést határozott meg a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, 

a társadalmi befogadás és az éghajlat/energiaügy terén, amelyeket 2020-ra kell teljesíteni. A tagállamok saját 

nemzeti célkitűzéseket fogadnak el mindegyik felsorolt területen. A szociális védelemmel foglalkozó bizottság 

közzétett egy értékelő jelentést az Európa 2020 stratégia szociális vonatkozásairól, melynek rövid összefoglalása 

itt olvasható. 

szociális dimenzió EU.pdf 

2. 8.2. Az esélyegyenlőséghez kapcsolódó főbb 
fogalmak 

Bevezetés 

Az esélyegyenlőség területén számtalan professzió képviselője dolgozik együtt, gyakran azonos ügyfélkörrel, 

más-más szolgáltatás biztosításával. Az inter-professzionalitás egyik nagy nehézsége a szakemberek eltérő 

szóhasználati és fogalombázisa. 

Jelen tanulási egység célja ezért az esélyegyenlőséghez kapcsolódó fogalmak és kifejezések tisztázása, 

értelmezése. A hallgatóval szembeni követelmény az, hogy a tanegység fogalmait használja és megfelelően 

alkalmazza. 

A jogegyenlőséget gyakran összekeverik az esélyegyenlőséggel, holott az egyik jogi, a másik társadalmi 

kategória, s mint ilyenek, egyik sem helyettesítheti a másikat. A jogegyenlőség azt jelenti, hogy a Magyar 

Köztársaságban minden ember a születésétől a haláláig jogképes, azaz saját jogán jogokat és kötelezettségeket 

szerezhet. A Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 8. §-ának (2) bekezdése emellett a jogképesség 

diszkriminációmentes gyakorlását is biztosítja: „A jogképesség az életkorra, nemre, fajra, nemzetiséghez vagy 
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felekezethez tartozásra tekintet nélkül egyenlő.” A jogképesség az emberrel veleszületett, absztrakt képessége, 

az tőle el nem vehető, arról önmaga le nem mondhat. A gyermeknek és a fogyatékossággal élő személynek is 

teljes körű a jogképessége, ugyanúgy és ugyanannyi joga és kötelezettsége lehet, mint a többi állampolgárnak. 

Ahhoz azonban, hogy valaki értelemszerűen és hatékonyan tudjon élni a jogképességével, bizonyos fokú 

szellemi érettségre, tapasztalatokra, ép akaratra, megfontolási és kinyilvánítási képességre, azaz jogi nyelven 

belátási képességre van szüksége. Aki teljes belátási képessége birtokában van, azt a jog cselekvőképesnek 

tartja. Akinek ez a képessége valami miatt csorbult, azt korlátozottan cselekvőképesnek, aki pedig nem 

rendelkezik belátási képességgel, azt cselekvőképtelennek tekinti. 

link: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=479.512984  

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 

preambuluma szerint: „a fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a 

mindenkit meg illető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek 

élni”. A fogyatékos emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, illetve a társadalom 

szemléletmódjának alakítása érdekében valamint a nemzetközi dokumentumokban és az alkotmányban rögzített 

jogok gyakorolhatósága érdekében külön törvényekre van szükség. 

link: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=33602.516713  

Az Országgyűlés – összhangban az alkotmánnyal és a nemzetközi jog által általánosan elismert szabályaival – 

alkotta meg az 1998. XXVI. törvényt. A törvény az esélyegyenlősítés célterületeit a következőkben határozta 

meg: 

• az egészségügy 

• az oktatás, képzés 

• a foglalkoztatás 

• a lakóhely 

• a kultúra, a sport 

Az alábbiakban kitérünk az Amszterdami Szerződésben rögzített védett csoportokhoz (nem, származás, vallási 

hovatartozás, fogyatékosság, kor, szexuális beállítottság) kapcsolódó fogalmak magyarázatára. 

A következő táblázat segítséget kíván adni néhány fogalom korrekt használatához oly módon, hogy 

szembeállítja a közbeszédben gyakran, de helytelenül használt kifejezéssel. 

 

Akadálymentesítés 

Valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó ember speciális szükségleteinek figyelembe vétele az egyenlő 

esélyű hozzáférés érdekében. A fizikai akadálymentesítés (pl. rámpa építése) mellett ide tartozik az info-

kommunikációs akadálymentesítés is. Ez az információhoz való hozzáférést segítő technikákat jelenti (pl. 

egyszerű, egyértelmű tájékoztató táblák, anyagok a közösségi terekben, vakok számára braille-írás, 

számítógépen vakbarát program, hallássérültek számára jelnyelvi tolmács vagy képaláírás stb. 

Inklúzió (befogadás) 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=479.512984
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=33602.516713
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A többségi intézmények olyan nevelő, oktató, fejlesztő tevékenysége, amely a sajátos nevelési igényű tanulók 

számára biztosítja az igényüknek megfelelő egyéni, személyre szabott ellátást, és ehhez szükséges tárgyi és 

személyi feltételrendszert. 

Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek/tanuló 

A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, 

autista, halmozottan fogyatékos gyermek, illetve a megismerő funkciói vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanuló. 

Támogató szolgálat 

A fogyatékossággal élő személy életvitelének megkönnyítése azáltal, hogy önállósága megőrzése mellett segíti 

egyrészt otthoni tevékenységeiben, másrészt a lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésében. 

Asszimiláció – beolvadás 

Beolvadás történik, amennyiben egy kisebbség (nemzeti, etnikai), illetve annak tagja alkalmazkodik a többségi 

vagy más kultúrához. Ez történhet egyéni v. csoportos, továbbá önkéntes v. erőszakos módon. 

Integráció 

Általános értelemben egységesülést, beilleszkedést jelent. A társadalom különböző csoportjainak egyesülése, 

melynek során a kisebbség megtartja önálló hagyományain alapuló kultúráját. Jellemzőek a mindenki számára 

elérhető egyenlő lehetőségek. 

Migráció (vándorlás) 

A térbeli mobilitás egyik formája, mely a népesség lakóhely változtatását jelenti. Az adminisztratív 

(közigazgatási) határ átlépésével járó vándorlás lehet önkéntes v. kényszerű, egyéni v. csoportos, legális v. 

illegális, állandó v. ideiglenes. 

Szegregáció – elkülönítés 

Egyes személyek vagy csoport tulajdonsága alapján más, egyébként hasonló helyzetben lévő személyektől, 

csoportoktól való elkülönülésekor/elkülönítésekor használjuk a fogalmat (pl. lakhatás, oktatás területe). 

Roma vagy cigány? 

A roma kifejezés (roma nyelven embert jelent) a politikai korrektség igényének megfelelően (kevésbé hordozott 

negatív jelentéstartalmakat), a rendszerváltozást követően kezdett elterjedni a médiában, majd a közbeszédben. 

Mindemellett Magyarországon jelentős csoportok továbbra is cigányoknak nevezik magukat. 

Aktív időskor 

A WHO által bevezetett fogalom alatt egészséges időskor értendő, ami a betegség hiányán túl az önálló életvitelt 

is jelenti. A fogalomban nem a munkaerő-piaci aktivitás értendő, sokkal inkább a kulturális, gazdasági, 

társadalmi és közéleti (pl. karitatív, természetvédelmi, településszépítő, hagyományőrző, bűnmegelőző, 

kulturális) tevékenységek. 

Gender (társadalmi nem) 

Az egyéni, valamint társadalmi szintű önérvényesítés készségének fejlesztése, az egyén saját életének, valamint 

közösségének gazdasági, szociális és politikai szempontú aktív átalakítása. 

Szexuális orientáció 

Tartós érzelmi, szerelmi, szexuális vonzalom egy másik személy iránt, mely nem feltétlenül jut kifejezésre a 

szexuális magatartásban – de könnyen megkülönböztethető a szexualitás többi komponensétől: a biológiai 

nemtől, a nemi identitástól és a társadalmi nemi szerepektől. (A heteroszexualitástól kezdődően, a 

biszexualitáson keresztül tart a homoszexualitásig.) 

Összefoglalás 
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Az esélyegyenlőség témája kapcsán számtalan típusú és problémájú emberrel kerülhetünk kapcsolatba. Humán 

szolgáltatást végző szakemberként nem engedhető meg, hogy az egyes, a témához kapcsolódó kifejezéseket ne 

megfelelően, hanem csupán a köznapi nyelvben, vagy a szlengben használt formájukban használjuk. 

Ugyanakkor nem csupán a megnevezésben, hanem a fogalmak tartalmában is találhatunk eltéréseket, 

félreértéseket. Ezért is kiemelkedően fontos, hogy emberi erőforrás tanácsadóként mindig a területnek és a 

fogalom tartalmának megfelelően használjuk az egyes kifejezéseket. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

Melyik a helyes kifejezés? 

1. Fogyatékos, fogyatékkal élő 

2. Egészséges 

3. Mozgássérült ember 

4. Kerekesszék 

5. Paraolimpia 

6. Siket, hallássérült, nagyothalló ember 

7. Jelnyelv 

8. Süketnéma nyelv 

9. Nagyothalló készülék 

10. Világtalan, nemlátó 

11. Idióta, debil, szellemi fogyatékos 

12. Mongoloid 
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Fogalomtár 

agresszió 

Olyan viselkedésforma, amelynek célja másnak sérelmet vagy kárt okozni. 

Akadálymentesítés 

Valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó ember speciális szükségleteinek figyelembe vétele az egyenlő 

esélyű hozzáférés érdekében. A fizikai akadálymentesítés (pl. rámpa építése) mellett ide tartozik az info-

kommunikációs akadálymentesítés is. 

Aktív időskor 

A WHO által bevezetett fogalom alatt egészséges időskor értendő, ami a betegség hiányán túl az önálló életvitelt 

is jelenti. 

Antiszemitizmus 

Zsidógyűlölet, amely szélsőséges formájában durva zsidóüldözéssé, a zsidóság fizikai megsemmisítésének 

elméletévé torzult 

Asszimiláció – beolvadás 

Beolvadás történik, amennyiben egy kisebbség (nemzeti, etnikai), illetve annak tagja alkalmazkodik a többségi 

vagy más kultúrához. Ez történhet egyéni v. csoportos, továbbá önkéntes v. erőszakos módon. 

Diszkrimináció 

Egy csoporthoz tartozókat kollektíve másként – általában alacsonyabb rendűekként – kezelnek. 

Egészség 

Testi, lelki és társadalmi jólét teljes állapota, vagy másként a szomatikus, pszichológiai és szociális működés 

közötti egyensúly. Az egyensúly megbomlása a betegség. 

Empowerment 

Az egyéni, valamint társadalmi szintű önérvényesítés készségének fejlesztése, az egyén saját életének, valamint 

közösségének gazdasági, szociális és politikai szempontú aktív átalakítása 

Esélyek egynlősége 

A társadalom minden tagjának egyenlő esélye van arra, hogy a jövedelem, iskolázottság stb. szempontjából 

kedvező pozíciókat elérje. 

Etnikai jellegzetesség 

Látható vagy belső (nem-látható) jegyek meghatározott összessége, amilyenek a kulturális jegyek, nyelvi 

jegyek, vallási értékek, és a hagyomány értékei 

Etnocentrizmus 

Amikor saját értékeinket, normáinkat, viselkedési mintáinkat „természetesnek” tekintjük, és a saját normáink 

szemszögéből ítéljük meg a többi normát „nem-természetesnek”, esetleg „természetellenesnek”. 

frusztráció 

A csalódás élménye, olyan érzés, amelyet egy célirányos cselekedet meghiúsulásakor, ill. valamely várt jutalom 

elmaradásakor érzünk. 

Gender (társadalmi nem) 
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Az a társadalmi és kulturális összefüggésrendszer, amely a nemek helyzetét és szerepét meghatározza adott 

helyen, korban és időben. Ez a társadalmi konstrukció az egyén női vagy férfi mivoltát alapvetően meghatározó 

biológiai nem kiegészítője 

Gerontológia 

Idősekkel foglalkozó önálló tudomány. A gerontológusok elsősorban azokat a fizikai okokat és hatásokat 

kutatják, amelyek hatással vannak a korosodási folyamatokra. 

Hátrányos társadalmi helyzet 

Hátrányos társadalmi helyzetben azok a személyek (családok) vannak, akiknek szükséglet-kielégítési 

lehetőségei, életkörülményei s lehetséges életmódja a társadalom többségének lehetőségeinél lényegesen 

rosszabb. 

Humán szolgáltatás 

Olyan szolgáltatási forma, amelynek középpontjában az ember áll. Az ember, az állampolgár személyes 

érdekeivel, egyedi életfelfogásával, sajátos élményvilágával és egyéni tapasztalataival 

Igazságos egyenlőtlenség 

Azok az egyenlőtlenségek, amelyben egy hipotetikus kiinduló helyzetben még senki nem tudja, hogy a jobb 

módúak, vagy a szegények közé fog-e tartozni, illetve a kialakuló különbséget a társadalom tagjai 

elfogadhatónak tartják. 

Inklúzió (befogadás) 

A többségi intézmények olyan nevelő, oktató, fejlesztő tevékenysége, amely a sajátos nevelési igényű tanulók 

számára biztosítja az igényüknek megfelelő egyéni, személyre szabott ellátást, és ehhez szükséges tárgyi és 

személyi feltételrendszert. 

Integráció 

Általános értelemben egységesülést, beilleszkedést jelent. A társadalom különböző csoportjainak egyesülése, 

melynek során a kisebbség megtartja önálló hagyományain alapuló kultúráját. Jellemzőek a mindenki számára 

elérhető egyenlő lehetőségek. 

Kisebbség 

A társadalomban az átlagostól (neme, vallása, kultúrája, bőrszíne stb. alapján) eltérő és/vagy eltérő kezelésben 

részesülő embercsoport. 

Méltányosság 

Amikor a társadalom egyes tagjai akkora javadalmazásban, megbecsülésben stb. részesülnek, amely arányos a 

társadalom érdekében végzett szolgálatukkal. 

Migráció (vándorlás) 

A térbeli mobilitás egyik formája, mely a népesség lakóhely változtatását jelenti. Az adminisztratív 

(közigazgatási) határ átlépésével járó vándorlás lehet önkéntes v. kényszerű, egyéni v. csoportos, legális v. 

illegális, állandó v. ideiglenes. 

Mobilitás 

Bármilyen társadalmi rétegek közötti mozgást nevezhetünk mobilitásnak, amely lehet lefelé, és felfelé irányuló. 

Típusai pl.: társadalmi, intergenerációs (nemzedékek közötti), intragenerációs (nemzedéken belüli). 

Projekció 

Az a folyamat, amelynek kapcsán valaki egy másik személynek tulajdonítja saját hibáit vagy kívánságait; ez a 

bűntudat vagy más hasonló érzések kifejeződéseként értékelhető és az elhárító mechanizmusok közé sorolható. 
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Roma / cigány 

A roma kifejezés (roma nyelven embert jelent) a politikai korrektség igényének megfelelően (kevésbé hordozott 

negatív jelentéstartalmakat), a rendszerváltozást követően kezdett elterjedni a médiában, majd a közbeszédben. 

Mindemellett Magyarországon jelentős csoportok továbbra is cigányoknak nevezik magukat. 

Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek/tanuló 

A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, 

autista, halmozottan fogyatékos gyermek, illetve a megismerő funkciói vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanuló. 

Szegénység 

Kialakulásához az alacsony jövedelem, a nem megfelelő táplálkozás és a rossz lakásviszonyok társulnak. A 

szegénység mérésénél meg kell különböztetnünk az abszolút és a relatív szegénységet. Abszolút szegénységről 

akkor beszélünk, mikor az egyén vagy a háztartás valamilyen megállapított jövedelemnél (pl. létminimum) 

alacsonyabb szinten él. A relatív szegénység a társadalom legkevesebb jövedelemmel rendelkező bizonyos 

hányadát¬, általában a tizedét¬ (decilisét) vagy ötödét (kvintilisét) jelenti. 

Szegregáció – elkülönítés 

Egyes személyek vagy csoport tulajdonsága alapján más, egyébként hasonló helyzetben lévő személyektől, 

csoportoktól való elkülönülésekor/elkülönítésekor használjuk a fogalmat (pl. lakhatás, oktatás területe). 

Szexuális orientáció 

Tartós érzelmi, szerelmi, szexuális vonzalom egy másik személy iránt, mely nem feltétlenül jut kifejezésre a 

szexuális magatartásban – de könnyen megkülönböztethető a szexualitás többi komponensétől: a biológiai 

nemtől, a nemi identitástól és a társadalmi nemi szerepektől. 

Szocializáció 

Az a folyamat, amely során megtanuljuk, miként viselkedjünk kultúránk normái szerint. 

Sztereotípia 

Torzításon, leegyszerűsítésen alapuló , többnyire negatív elképzelések együttese valamilyen csoporttal szemben. 

Azt jelenti, hogy hamis okfejtéssel öröklött személyiségjegyeket vagy viselkedési jellegzetességeket 

tulajdonítunk bizonyos embercsoportnak 

Támogató szolgálat 

A fogyatékossággal élő személy életvitelének megkönnyítése azáltal, hogy önállósága megőrzése mellett segíti 

egyrészt otthoni tevékenységeiben, másrészt a lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésében. 

Társadalmi egyenlőtlenség 

Az egyéneknek, a családoknak, valamint a különféle ismérvek alapján definiált csoportoknak a társadalomban 

elfoglalt eltérő helyzetéből fakad. 

Társadalmi rétegződés 

Különböző ismérvek – foglalkozás, beosztás, munkahely, iskolai végzettség, lakóhely – alapján megállapított 

kategóriák és azok hierarchikus sorrendje. Ezen ismérvek alapján alakul ki egyenlőtlenség a társadalomban. 

Társadalmi szerkezet 

A társadalomban élő egyének nagy tömbökben való elrendeződése. Ezek a tömbök különböznek egymástól, a 

társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyük, a javakhoz való hozzájutás módja és mértéke, valamint 

érdekük alapján 


