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Bevezetés 

 

Az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód, illetve a hátrányos megkülönböztetés és 

kirekesztés fogalmak bár mára a társadalmi közbeszéd részévé váltak, használatuk körül nem 

kevés a bizonytalanság és a zavar.  

A kurzus célja, hogy általános elméleti munkák és specifikus, az esélyegyenlő(tlen)ség egyes 

konkrét megnyilvánulásait vizsgáló kutatások és tanulmányok segítségével valamelyest 

tisztázza a kérdéskör alapfogalmait és központi problémáit.  Különböző hazai és nemzetközi 

elméletek, anti-diszkriminációs és a társadalmi integrációt elősegíteni hivatott stratégiák és 

ún. jó gyakorlatok kerülnek megvitatásra. Az érintett csoportok közül, a megfelelő 

differenciálás mellett, kiemelten foglalkozunk a férfiak és nők társadalmi egyenlőségének 

kérdése mellett a fogyatékkal élők helyzetével csakúgy, mint a roma kisebbség és a többségi 

társadalom viszonyával vagy az egyenlőtlenség regionális aspektusaival. Az okok, tünetek és 

következmények vizsgálata során nemcsak a legélesebben és leginkább polarizáló módon 

megjelenő problémákra fordítunk kiemelt figyelmet, hanem azokra is, amelyek napjaink 

magyar társadalma hétköznapjainak úgymond természetesnek tekintett részét képezik. 

Igyekezünk a problémakör közigazgatási aspektusait megvilágítani, kitekintve a települések 

által az esélyegyenlőségi területen tett vagy megtehető lépéseire.  
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I. fejezet 

Az esélyegyenlőség, és annak közösségi jogi szabályozása 

 

1. Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód 

 

A hátrányos megkülönböztetés felismerése és kezelése  

 

Magyarországon jelenleg a lakosság mintegy 10%-a fogyatékossággal élő – mozgássérült, 

látássérült, hallássérült, értelmi sérült, autista. (A KSH 2001. népszámlálási adatai szerint 

577000 fő vallotta magát fogyatékossággal élőnek.)
1 

Fogyatékossági típusok szerinti megoszlás(2001):  -      mozgáskorlátozottak 43,6% 

- vakok és gyengénlátók 14,4 % 

- értelmi fogyatékosok 9,9% 

- siketek és nagyothallók 9,2% 

- beszédhibások 1,3% 

- egyéb 21,6%
2
 

 

Fogyatékosok megoszlása 

1. negyedév

2. negyedév

3. negyedév

4. negyedév

 

Talán nincs még egy olyan fogalom, amelynek értelmezését olyan számos módon határozzák 

meg, mint a fogyatékosság. A WHO, az ENSZ Egészségügyi Világszervezete 1980-ban még 

tartalmilag három fogalmat határozott meg: 

1./ A „károsodás” (angolul impairment) az ember fiziológiai és pszichológiai 

szerkezetének rendellenessége, esetleg hiányossága (például hiányzó, vagy sérült testrész, 

szerv). A magyar nyelvben a fentiek az „egészségkárosodás” fogalmának felelnek felnek meg 

leginkább. 

2./ A „fogyatékosság” (angolul disability) az ember bizonyos tevékenységeinek 

módosult, csökkent képessége. Külföldön a fogyatékosság mérésének  az alapja, hogy ha a 



6 

 

meglévő képességeket 100 %-nak tekintjük, a csökkenés mértékét ehhez viszonyítva 

állapítják meg.  

3./ A „hátrány” (angolul handicap) a legsúlyosabb, amely az egészségkárosodásból és 

a fogyatékosságból eredő társadalmi hátrány. A hátrány akadályozza, korlátozza, hogy a 

fogyatékos ember betöltse mindennapi szerepét, azt a szerepet, amelyet a kor, a nem, a 

társadalmi és kulturális tényezők határoznak meg. A hátrány tehát az egészségkárosodás és a 

fogyatékosság társadalmivá válása, amely igen súlyos kulturális, társadalmi, gazdasági és 

egyéb következményeket von maga után, ha a tanulás, önellátás vagy a munka világára 

gondolunk. 
3
 

 

A középkorban megfogalmazódott a sérült ember gondozásának feladata, de ez a gondolat 

legitimmé csak az úgynevezett 1793-as francia alkotmánnyal vált, amelynek június 24-én a 

Konvent által elfogadott 21. cikkelye fogalmazta alkotmányjogi szabállyá a következőket: „A 

köztámogatás szent adósság. A társadalom köteles eltartani szerencsétlen polgárait, akár úgy, 

hogy munkát szerez számukra, akár az által, hogy biztosítja a létfenntartáshoz szükséges 

eszközöket a munkaképtelenek számára.”
4 

Az igazi áttörést a XX. század nagy háborúi hozták meg, mert már az első világháború 

óriásira emelete a sérültek számát. Erre sokféle válasz született a világon: Lengyelországban 

megindult a rokkantszövetkezeti mozgalom, több országban létrejöttek nagy 

gondozóintézmények, és a tömeges igény hatására a csoportos foglalkoztatás keretei is 

kialakultak. A háborúban relatíve kisebb veszteségekkel sújtott országokban ez a folyamat 

közvetlenül a háború után még nem kezdődött el. De az Egyesült Államokban és Kanadában 

már 1910-es, 1920-as években léteztek elsősorban vakok számára segítő intézmények és 

financiális támogatás (pl. Blind Persons Allowances).
5 

A II. világháború és következményeként alakult ki az az attitűdváltás, amelynek 

eredményeképpen a sérültség az emberi létezés egyik normális formájaként jelent 

meg.(Háborús hősökkel, hadirokkantakkal szemben kialakult szociális gondoskodás) 

 

1.1./ A többségi társadalomnak a fogyatékossággal élő emberekkel való bánásmódját 

leíró többféle modellje:  

 

1./ Orvosi-egészségügyi modell 

Az orvosi-egészségügyi modell az ipari forradalom korára nyúlik vissza és az 1950-es évekig 

uralkodó nézeteket foglalja össze. A fogyatékos emberek orvosi, pénzbeli, szociális 
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ellátások elfogadói. A többségi társadalom magatartását a valláserkölcsre épülő jótékonyság 

határozta meg, és ezt támogatta a jótékonysági típusú törvénykezés is. 

A fogyatékos ember az egészségügyi (pl. közgyógyellátás) és szociális ellátások passzív 

befogadója, akiről nem feltételezik, hogy képes bármilyen szintű társadalmi szerepvállalásra. 

Gyakorta a sérült emberekre jellemző marad a betegszerepnek megfelelő passzív élet és 

viselkedésmód. 

 

2./ Képzési modell 

Az 1950-es évektől kezdve az orvos-egészségügyi modellt a képzési modell váltja fel, 

lényege a tanítás, a legkülönfélébb készségek elsajátításának ösztönzése: beszédfejlesztés, 

étkezés, segédeszköz használat stb. 

 

3./ Szolgáltatói modell 

1970-es évektől kezdve, ennek célja, hogy megfelelő, anyagilag elérhető szolgáltatások 

nyújtása. A jogalkotás szintjén megjelenik a „pozitív diszkrimináció”. 

 

4./ Szükségleten alapuló modell 

Az 1980-as évek végétől kialakult elmélet az állampolgárt tekinti alanyának , akit az állapota 

által indokolt, olyan mennyiségű és minőségű ellátások illetik meg, amelyet szükségesnek 

tart és az adott társadalomban elérhető. Az esélyegyenlőségének alapja a jogegyenlőség.
 

 

1.2./ Társadalomelméleti megközelítések
6 

 

Az alábbiakban tehát vázlatosan azokat a „nagy elméleteket” kerülnek összefoglalásra, amelyek a 

társadalmak kirekesztő természetét, a kirekesztés társadalmi mechanizmusait foglalták elméleti 

keretekbe. 

 

1. Szerepelméletek 

 

Talcott Parsons azt fejtegette, hogy a betegség társadalmi értelemben nem 

természettudományos eszközökkel leírható állapot, hanem egy eltanulható, a társadalom által 

megírt dramaturgia játékszabályait kikényszerítő társadalmi szerep. 

A szerepelméletek „nagy felfedezése” a „gender” (a biológiai „szex” nemi értelmezésével 

szemben a „társadalmi nem”) fogalmával váltak a társadalmi gondolkodás központi elméleti 
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koncepciójává. E felfogásban a nők társadalmi helyzetét nem lehet levezetni a biológiai 

adottságokkal (például adott kromoszómával, szüléssel, szoptatással stb.), hanem kizárólag 

azokból a szerepelvárásokból érthetők meg a nők helyzete (jellemzően: társadalmi hátránya), 

amelyek – jellemzően a férfiak uralta elvárásoknak megfelelően - előre megírt szerepként 

határozzák meg azt, hogy milyennek kell lennie egy nőnek. Úgy általában vagy éppen 

anyaként, hitvesként, szeretőként, a családi fészek melegének őrzőjeként stb.  

Ahogyan a nők vagy a betegek társadalmi helyét, különösen kiszolgáltatott, a társadalmi 

hátrányokat belsővé téve megélő magatartásait szerepként lehet körülírni, úgy e megközelítés 

alkalmazható más hátrányos helyzetű csoportok társadalmi helyzetének, jellemző 

magatartásainak szerepként való jellemzésére. 

 

2. „Labelling” elméletek 

 

A társadalmi problémák kezelésében az USA az európai gyakorlatnál lényegesen fontosabb 

eszköznek tekinti a büntetőpolitikát. Ennek egyik furcsa megnyilatkozása, hogy az amerikai 

szociológusképzés egyik legfőbb „felvevőpiaca” a kriminológia, amely az európai jogi-

büntetőjogi alapokkal szemben döntően olyan alkalmazott társadalomtudományi diszciplínát 

takar, amely a bűnözővé és áldozattá válás társadalomtudományi magyarázatát és megelőzését 

tekinti elsődleges feladatának.  

A deviancia nem egy cselekedetről, a deviáns magatartásról szól – hanem egy magatartás, egy 

cselekedet társadalmi megítéléséről, deviánsként való elkönyveléséről. Amely elkönyvelés 

egyfajta címke, stigma – amitől nem lehet megszabadulni, amit muszáj viselni. Ám pusztán 

ettől a ténytől maga a címkézés „működni kezd”: a stigmatizált személyiség belsővé teszi a 

negatív minősítést, maga is egyre inkább önképként, sőt, identitásként elfogadja azt, hogy ő 

ilyen, ilyennek kell és lehet lennie. A címkézés elmélete szerint tehát a stigmatizáció egy 

önbeteljesítő prófécia: akit valamiféle negatív stigmával bélyegeznek meg – az egyre inkább 

olyanná is válik. 

E szempontból különösen súlyos problémának tűnik az, hogy a gyerekvédelemben – amely 

általában igyekszik a szülőkkel való kapcsolatokat és azonosságokat megtörni, sőt, azokat 

valamiféle levetkőzendő, kiiktatandó körülménynek beállítani – nevelkedő gyerekek sokkal 

mélyebben azonosulnak a cigányokat sújtó stigmákkal, így a bűnözői hajlamokkal és 

vonzalmakkal, saját (és a környezetükben nevelkedő többi roma gyerek) meghatározó 

személyiségjegyeként. 
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3.  Kognitív disszonancia-redukció – a deviancia etnicizálása 

A kognitív disszonancia-redukció a szociálpszichológia egyik legnagyobb hatású elmélete, 

amely röviden összefoglalva azt mondja, hogy az emberi agy, az emberi személyiség 

hajlamos úgy működni, hogy az élet feszültségekkel terhes, egymásnak ellentmondó, 

disszonáns jelenségeinek értelmezése esetén azáltal csökkentjük magunkban a feszültséget, 

hogy átértelmezzük magunk számára a jelenségeket. A klasszikus példa Leon Festinger 

tanpéldája: ha egy fiatalember meghív egy lányt vacsorázni, és a vacsora túl sokba került, 

akkor másnap arról fog beszélni, hogy milyen csinos volt a lány.  

A kirekesztés szempontjából egyrészt fontos rögzíteni azt, hogy a disszonanciák, feszültségek 

csökkentése a kollektív kognitív szférákban is végbemehet az előítéletek, sztereotípiák, 

stigmák igen gyakori racionális, bizonyítékalapú tudást pótló funkciója is épp ez, a 

feszültségek csökkentése.  

Másrészt e disszonancia-redukciók igen tipikus transzformációs eljárása az, hogy a valós, 

létező társadalmi kockázatok, így a lecsúszás és deviánssá válás kockázatai a kollektív 

tudatokban is igen gyakran etnicizálódnak. 

Ebből a megközelítésből állandó, de gazdasági válságok, recessziók esetén különös erővel 

jelentkező feszültség illetve félelem forrása a szegénységbe és a munkanélküliségbe való 

lecsúszás. a társadalmi probléma, a gond, a szégyen, a megbélyegzés – az emberek fejében sokkal 

inkább tapad rasszjegyekhez és „idegen-képzetekhez”, mint amennyire ez a valóságban 

tapasztalható. Mindennek kétség kívül hatása, következménye van a kisebbségek életére is. 

 

4. Szimbolikus interakcionalizmus 

 

A szimbolikus interakcionalizmus G. H. Mead munkásságához nyúlik vissza, és arra a ma 

már banális (akkor forradalmi) meglátásra épül, hogy a szó, a nyelv (különösen a valamilyen 

helyzetben valahogyan kimondott szó, a valahogyan használt nyelv) nem csupán jelentést 

közöl, hanem szimbolikus tartalmakat is közvetít. Az elvileg hűvösen tárgyszerű szótári 

forma mögött értékelő tartalmak, közösséghez és hagyományhoz tartozások, társadalmi 

rangok és rangok különbségei is kifejeződnek.  

Ebből a szempontból különös jelentősége van a kirekesztett csoportok vonatkozásában 

használt szavaknak, jelentéseknek – és a rájuk rakodó szimbolikus tartalmaknak. A 

„cigány” szó hagyományos szimbolikus tartalmai egyértelműen negatív nyelvi gesztusokat 

szoktak jelezni („cigányút”, „nem szokta a cigány a szántást”, stb.), amelyek tovább 

fokozhatók a „brazil”, a „nem a strandon barnult le” megbélyegző, derogáló kifejezésekkel. 
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Amivel szemben a roma nem csupán semlegesítettebb, szimbolikus tartalmaktól 

megtisztítottabb gesztust fejezhet ki, hanem olykor a roma identitásvállalás büszkeségét, 

máskor a kékharisnya zsúrleányok vonzalmát és finomkodó averzióját fejezi ki; vagy éppen a 

leginkább csak külső megítélés szerint homogén cigányságon belüli csoport-harcokban az 

önmagukat romának nem megnevező romungrok „alulmaradását”, és a masszívabb, nyelvi 

különbségekkel is magukat megkülönböztető csoportok dominanciájára is utalhat. Amivel 

szemben egy másfajta, romungro cigány büszkeséget fejezhet ki a még akár provokatívan is 

felvállalt cigány önazonosítás. 

A nyelv mögöttes tartalmainak sokszínűsége, az egyes kifejezések elágazó utalás-tartalma 

különösen súlyos módszertani gondot jelent az elvileg sztenderd módon, mindenki számára 

megérthető és egyformán érthető kérdésekkel operáló kérdőíves vizsgálatok, különösen 

véleménykutató vizsgálatok esetében (ahol az egyformán értett kérdésekre adott, egymással 

teljesen egyenértékűnek és összevethetőnek tekintett válaszok statisztikai feldolgozása a feladat). 

A kirekesztett csoportok kapcsán ezt a szociológiai-módszertani problémát megnyugtatóan nem 

lehet megoldani – legfeljebb törekedni lehet (és kell) erre. 

 

5.  Társadalmi kategorizációs elméletek 

 

A társadalmi kategóriák elméletei egyfelől a fentebb is jelzett (és más) elméletek 

szintetizációs kísérletei, amelyek valamiféle összefoglaló leírásait és magyarázatait próbálják 

meg megadni annak, hogy miképpen válnak a személyiségektől, egyéniségektől leválasztott 

fogalmak a társadalmi gyakorlatokban „önálló életet élő”, közgondolkodást, közvélekedést, 

közös cselekvéseket, intézményeket és jogokat megalapozó kategóriákká. 

Társadalomelméleti és módszertani szempontból azonban a társadalmi kategóriák elméletében 

van egy kitüntetett kérdés, amely részben a szintézis alapja is, de részben azok átértelmezését 

is jelenti. Ez a kérdés a „határvonalak” kérdése. A társadalmi kategóriák felvetésében az a 

döntő momentum, hogy milyen eszközök, mechanizmusok, tudományos, jogi vagy éppen 

bürokratikus kritériumrendszerek húznak határokat az „ők” és a „mi”; az „épek” és a 

„fogyatékosok”, az „egészségesek” és „betegek”, az „őshonosok” és az ”idegenek”, a 

„cigányok” és a „gádzsók” stb. közé.  

Ha ebben a térben meg akarunk különböztetni, határokat akarunk húzni épek és fogyatékkal 

élők közé, akkor ehhez meg kell fogalmaznunk bizonyos szempontokat, dimenziókat (például 

szempont legyen-e a nyúlszáj, a kopaszság, a májfolt, a kövérség, a testi aszimmetria, a 

szaglószervek érzéketlensége stb.), valamint definiálnunk kell az elfogadhatóság mértékét, a 



11 

 

határértékeket (például hány cm forradás a száj felett, hány szál haj egy négyzetcentiméternyi 

fejbőrön, hány négyzetcentiméternyi májfolt, testtömeg-index kritikus értéke, mennyivel 

rövidebb az egyik kar-láb, mint amennyivel hosszabb a másik stb.). 

 

6.  „Bio-politika” és rasszizmus elméletek 

 

A második világháború után a fejlett világot megrázó, sok szempontból mindmáig égő és fájó 

sebként megválaszolatlan kérdés az, hogy az európai civilizációban és kultúrában, az európai 

államiság keretei között miképp történhetett meg a holokauszt. Értelemszerűen a probléma 

sokkal élesebb formában merült fel másoknál a túlélő zsidók, zsidó származású gondolkodók 

körében. 

Fehér Ferenc és Heller Ágnes illetve Michel Foucoult nevéhez, és az általuk bevezetett bio-

politika fogalmához kapcsolhatók. Leíró és értelmező elemzéseikben azt vizsgálták, hogy a 

biológiai adottságok, így a származás, a nem, a testi és értelmi adottságok miképpen 

válhattak, válhatnak általában, bárhol, bármikor, de különösen a modernitásban politikai 

tényezőkké. Ezzel kapcsolatban a szigorú konzekvenciát, értékelő végkövetkeztetést Foucoult 

nagyjából abban foglalja össze, hogy bárhol, bármikor a politika értékelő különbséget tesz 

emberi biológiai adottság és más emberi biológiai adottság között, bármikor, bárhogyan 

megkülönböztet „értékes emberi génanyagot” „értéktelen, fattyú, silány génanyagtól” – akkor 

az lényegét tekintve rasszizmus, és ennyiben valamiféle proto-nácizmus, a holokauszthoz 

vezető politika csírája vagy kifejlettebb verziója. 

A bio-politika gondolatának felvetése, a biológiai-genetikai adottságok politikaivá válásából 

kikövetkeztethető politikai perspektívák iránya és tartalma, az ettől való félelmek és 

szorongások meghatározó tényezővé váltak az elmúlt években az etnicitások, az egészség és 

fogyatékosság, valamint a gender kutatásokban. 

 

7. „Új hatalmi” elméletek 

 

1968 anarchista világának („semmi hatalmat senkinek!”) utóélete egyrészt azokban a 

társadalmi és emberjogi mozgalmakban lelhetők fel, amelyek a jóléti állammal szembeni, 

korábban korlátlannak feltételezett, de ’68 után továbbra is fennmaradt bizalmatlanságot 

intézményesítették. A mozgalmak mozgalmi és emberi jogi civil szerveződések filozófiáját 

továbbra is az alapozza meg, hogy az állam a társadalomtól elidegenedett politikai és 

közhatalmi bürokráciák világa, amely a politikai osztály belterjes, jelentéktelen ügyeivel van 
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elfoglalva ahelyett, hogy a társadalom, különösen annak elhallgattatott, gyenge rétegeinek-

csoportjainak nagy és átfogó problémáit akarná megoldani. Emiatt a társadalomnak, 

társadalmi rétegeknek-csoportoknak maguknak kell megszerezni az önrendelkezés, a saját 

sors alakításának lehetőségeit, befolyásait – ha úgy tetszik hatalmát. E mozgalmi alapú 

politikai és probléma-tematizációk számos esetben igencsak befolyásosnak, erősnek nőtték ki 

magukat (pl. zöldek, feministák, mára a fejlett világban egyre inkább a szexuális 

kisebbségek), míg más esetekben (pl. az etnikai kisebbségek vagy a fogyatékkal élők 

vonatkozásában) egyelőre csak gyengébb befolyású, de folyamatosan alakuló-fejlődő politikai 

és társadalmi koncepciók igyekeznek hatást gyakorolni a társadalmi, gazdasági és politikai 

intézmények működésére. 

Az új hatalmi elméletek felfoghatók úgy is, mint a korábban jelzett elméleti keretekben 

elemzett társadalmi jelenségek, folyamatok hatalom-központú átértelmezései. Ennyiben 

fontos rögzítenünk: e jelenségek és folyamatok értelmezhetők a hatalmi viszonyok 

alakulásának kontextusában is – még akkor is, ha e hatalmi elemzések nem feltétlenül a 

szociológiában legszokásosabb, marxi gyökerű osztály és rétegződési elméleti keretekben 

végezhetők el. 

 

2. A diszkrimináció tilalmára vonatkozó közösségi jog 

 

2.1. Az egyenlő bánásmód elve az integráció kezdetétől az Amszterdami Szerződésig 

 

Az egyenlő bánásmód az integráció kezdetétől az Európai Unió egyik legfontosabb alapelve. 

1957-ben a Római Szerződésben mégis csupán a nők és a férfiak közötti egyenlő 

bánásmódról rendelkeztek, arról is kizárólag a bérezés tekintetében. A Római Szerződés 119. 

cikke azt a közösségi jogi elvet mondta ki, amely szerint a nőknek és a férfiaknak egyenlő 

munkáért egyenlő bér jár. 

Az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét tehát azért emelték be a Római Szerződésbe, mert arra 

úgy tekintettek, mint ami hozzájárulhat a versenyt torzító körülmények megszüntetéséhez, 

illetve a női munkavállalók életszínvonalának javításához. 

A Római Szerződés alapításkori szövege az egyenlő bánásmód elvének alkalmazását tehát 

három tekintetben korlátozza.  

 Először, csak a tagállamok polgáraival szembeni megkülönböztetés tilos. A 

diszkriminációt tiltó közösségi jog még ma sem vonatkozik az úgynevezett harmadik 

országok polgáraira.  
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 Másodszor, a közösségi jog csak a nemek közötti diszkriminációt tiltotta, ezzel 

szemben a faj, kor, vallás stb. szerinti megkülönböztetést nem.  

 Harmadszor, a diszkrimináció nem általánosságban volt tilos, hanem csak a 119. 

cikkben meghatározott területen, a bérezés tekintetében. Az egyenlő munkáért egyenlő 

bér elve pedig csak egy szűk szelete az egyenlő bánásmód belső jogokban bevett 

elvének. A 119. cikket tehát szigorúan gazdasági megfontolásból fogadták el. 

 

Az 1957 és 1975 közötti időszakban a korábban említett gazdasági megfontolásból az egyenlő 

munkáért egyenlő bér elvére vonatkozó nemzeti szabályok harmonizálására, és az egyenlő 

bánásmód gyakorlati megvalósítására törekedtek. 

Az alapítók gazdasági szempontjai mellett, de még inkább azokkal szemben a 70-es években 

a nők és a férfiak közötti egyenlő bánásmód szociális vonatkozásai kerültek előtérbe. 

 

A Szociális Akcióprogram (1974) alapján az egyenlő bánásmód biztosítása mind nagyobb 

szerepet kapott a közösség szociális jogalkotásában. 

 

A munkajogi szabályok harmonizációját egy újabb jogterület, a szociális jogok 

„diszkrimináció-mentesítése” követte.  

A 79/7/EGK irányelv az ún. állami szociális biztonsági rendszerek (statutory social security 

schemes) tekintetében írta elő az egyenlő bánásmód biztosítását. 86/378/EGK irányelv viszont 

kizárólag a munkáltatók által munkavállalóik részére létrehozott és működtetett ún. 

foglalkozási szociális biztonsági rendszerekre (occupational social security schemes) 

vonatkozott. 

A 80-as években még egy irányelvet fogadtak el (86/613/EGK), amely kiterjesztette az 

egyenlő bánásmód elvét mindazokra, akik nem állnak munkaviszonyban, hanem 

önfoglalkoztatóként végeznek munkát. A 90-es években három irányelv jelzi az EU 

elkötelezettségét ezen a téren.  

A 92/85/EGK irányelv a munkavédelmi keretirányelv alapján került elfogadásra a terhes nők, 

a gyermekágyas és szoptatós anyák munkahelyi egészségének és biztonságának javítására 

irányuló intézkedések bevezetéséről. 

A 96/34/EK irányelv egy másik élethelyzetben a gyermeknevelésben igyekszik segítséget 

nyújtani a nők számára, a családi kötelezettségek méltányosabb megosztásával. 



14 

 

A 97/80/EK irányelv a jogsértések jogérvényesítését kívánja elősegíteni a bizonyítás 

szabályainak megkönnyítésével, és a közvetett diszkrimináció közösségi fogalmának 

bevezetésével. 

A 80-as évek jogfejlődése során az „egyenlő bánásmód” kifejezés mellett megjelent az 

„esélyegyenlőség” elve. Ezt a két eltérő jelentésű fogalmat nem lehet egymás szinonimájaként 

használni. Az egyenlő bánásmód elve a diszkrimináció tilalmát, vagyis a hátrányos 

megkülönböztetéstől mentes élethez való jog garantálását jelenti. Ennek eszköze a nemzeti 

szabályozások közösségi jogi harmonizációja. 

 

Az esélyegyenlőség politikája többet jelent az egyenlő bánásmód biztosításánál. Az 

egyenlőség mindazon jogi és nem jogi eszközöket jelenti, amelyek azt a célt szolgálják, hogy 

a nők a férfiakkal egyenlő eséllyel érvényesülhessenek az élet legkülönbözőbb területein – 

oktatás, egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság stb. -, de legalábbis csökkenjenek az 

őket érő hátrányok. Az esélyegyenlőségi politika végrehajtása során közösségi 

akcióprogramokról szóló határozatokat, és kötelező erővel nem rendelkező ún. puha 

jogszabályokat ajánlás, állásfoglalás, közlemény –fogadtak el. 

 

2.2./ Az Amszterdami Szerződés és a diszkrimináció tilalma 

 

Az 1997. október 2-án aláírt Amszterdami Szerződés, az európai integráció alapvető 

szerződéseinek egyike. Szintén említésre méltó, hogy Amszterdamban sikerült elérni a 

foglalkoztatási politika közösségi szintre emelését, és „megjelent” a fogyatékos ügy is. A 

fogyatékosság az Európai Unióalapító szerződéseiben történő megjelenítésére azért volt 

szükség, mert a fogyatékosságra vonatkozó utalás hiányában az addig kidolgozott fogyatékos-

ügyi politikák nem voltak kötelező erejűek (csak ajánlás szintűek), és ezáltal jogilag nem 

voltak végrehajthatók 

 

A fogyatékossággal élő emberek szempontjából talán az általános antidiszkriminációs cikk 

bevezetése volt a legfontosabb az Amszterdami Szerződésben. 

A 13. cikk kimondja: 

„ E szerződés egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül és a szerződés által a Közösségre 

átruházott hatáskörök keretén belül, a Tanács a Bizottság javaslata alapján és az Európai 

Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúan megfelelő intézkedéseket tehet a 
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nemem, faji, vagy etnikai származáson, valláson, vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 

koron, vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdésére.”
7 

 

A diszkrimináció fajtái nem rangsorolhatók, de tudjuk, hogy nemi, faji, etnikai, vallási 

hátrányos megkülönböztetés tilalma nagyobb múltra tekint vissza, mint a fogyatékosságon 

alapuló diszkrimináció. A „egyenlőségi rangsor” kérdése ezért a mai napig problematikus. 

 

A Faji és a Foglalkoztatási Egyenlőség Irányelvek összehasonlítása is ezt támasztja alá. Az 

1999-es osztrák belpolitikai átalakulásnak köszönhetően a Faji Egyenlőség Irányelv született 

meg elsőként, de elsőbbségből a Foglalkoztatási Egyenlőség Irányelv (továbbiakban: 

Keretdirektíva) is profitált: tekintettel arra, hogy a fogalmi és szerkezeti alapok adottak 

voltak, a faji alapú diszkrimináció elleni közösségi szintű fellépés jóváhagyását követően alig 

több mint négy hónappal a Keretdirektíva is megkapta a Tanács minősített többségének a 

támogatását.
8 

 

Az Amszterdami Szerződés két tekintetben módosította az egyenlő munkáért egyenlő bér 

elvéről szóló cikket. Előírta, hogy egyenlő értékű munkáért egyenlő bér jár, másrészt 

bizonyos eljárási és tartalmi kérdéseket szabályoz.  

 

2.3./ Az egyenlő bánásmód elve az Amszterdami Szerződés óta 

 

Az Amszterdami szerződés átalakította és jelentősen bővítette a Római Szerződés egyenlő 

bánásmódot érintő szabályait. A legfontosabb változás az volt, hogy megváltoztatták a 

közösségi elsődleges jog alapításkori koncepciójának második elemét is, amely szerint a 

közösségi jog csak a nemek közötti diszkriminációt tiltja. 

Amszterdamban sikerült elérni a foglalkoztatási politika közösségi szintre emelését, és 

„megjelent” a fogyatékos ügy is.  

Ez a módosítás tehát jelentős volt egyrészt azért, mert először került a Közösség 

kompetenciájába a fogyatékosügy területe, másrészt pedig, mert itt ismerték el először a 

fogyatékos ember hátrányos megkülönböztetését, mint problémát. 

 

Az Európai Bíróság szerepe a közösségi antidiszkriminációs jog alkalmazásában fontos, 

egyik biztosítéka az egyenlő bánásmód elvének érvényesítésében. 
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Az igényérvényesítés szabályai és a közvetett diszkrimináció megjelenése az EGK 

irányelvekben 

 

 75/117/EGK, a 76/207/EGK, a 92/85/EGK és a 96/34/EGK irányelv 

A szabályozás arra irányult, hogy biztosítsák a sértettek hatékony jogérvényesítését, növeljék 

a tagállami intézkedések hatékonyságát. Az irányelv célja annak biztosítása, hogy az egyenlő 

bánásmód érvényesítése érdekében hozott tagállami intézkedések hatékonyságát növeljék, 

abból a célból, hogy minden, az egyenlő bánásmód elvébe ütköző jogsérelmet kifogásoló 

személy más illetékes szervek esetleges megkeresése után bírói úton érvényesíthesse jogait.
9 

A bizonyítási teher megfordításáról az alábbi két eljárási problémát igyekszik kezelni egyazon 

irányelvvel: 

- a bizonyítási teher megfordítása a nemek alapján történő megkülönböztetés esetén, 

- a közvetett diszkrimináció fogalmának meghatározása. 

 

Az Európai Unió kimondottan a romákra vonatkozó politikával még nem rendelkezik, a 

társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem és a faji, etnikai diszkrimináció ellenes politikája 

értelmezhető erre a célcsoportra. ( 2000/43/EC Irányelv a faji egyenlőségről és a 2000/78/EC 

Irányelv a foglalkoztatási egyenlőségről) 

 

Az említett Irányelvek négy közös célkitűzése: 

1) a foglalkoztatottság lehetővé tétele és a forrásokhoz, jogokhoz, javakhoz és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára, 

2) a társadalmi kirekesztődés kockázatának megelőzése, 

3) a legveszélyeztetettebbek segítése, 

4) minden érintett szereplő mozgósítása. 

5)  

 A faji diszkrimináció tilalmáról szóló 2000/43/EK irányelv 

A 2000/43/EK irányelv az egyenlő bánásmód elvének a faji és etnikai származástól független 

végrehajtásáról szól. 

Az egyenlő bánásmód elve azt jelenti, hogy nem történhet semmiféle közvetlen, vagy 

közvetett diszkrimináció a faji, vagy etnikai hovatartozás alapján. 

Két új rendelkezéssel bővítették. 

Bevezették a zaklatás fogalmát. Korábban csak nőkkel kapcsolatos szexuális zaklatás kapcsán 

fogadott el a puha jogba tartozó dokumentumokat az Európai Unió.
10
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 A 2000/78/EK általános keretirányelv 

 

A 2000/78/EK irányelv célja a valláson, meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron, vagy 

szexuális orientáción alapuló diszkrimináció elleni küzdelem keretének kialakítása a 

foglalkoztatásban.
11 

 

 A 2004/113/EK irányelv 

 

A legújabb közösségi jogszabály a Tanács 2004. december 13-i 2004/113/EK irányelve a nők 

és a férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról. 

Az irányelv vonatkozik minden személyre, aki olyan árukat és szolgáltatásokat nyújt, amelyek 

a nyilvánosság számára hozzáférhetőek, függetlenül attól, hogy az érintett személy a köz- 

vagy a magánszférához tartozik. Az irányelv hatálya kiterjed a köztestületekre, és a a magán- 

és családi élet szféráin kívül elérhető, valamint ezekhez  kapcsolódó ügyleteket.
12

 

 

2.4./ Az Európai Szociális Karta 

 

Az Európai Szociális Karta az Európa Tanács 1961-ben aláírásra megnyitott nemzetközi 

egyezménye. A Karta a hátrányos megkülönböztetés, azaz a diszkrimináció valamennyi 

formáját tiltja a szociális és gazdasági jogok gyakorlásának bármely területén. Ez semmilyen 

alapon nem megengedett. A Karta elfogadja a pozitív diszkriminációt, de azzal a céllal, hogy 

az emberi méltóság ne sérüljön, hogy a létező hátrányok leküldhetők legyenek. 

A Karta 1988-as Kiegészítő Jegyzőkönyve fogalmazza meg, hogy nem jelent diszkriminációt 

semmiféle, a nőket a terhesség, a szülés és a szülést követő időszakban védő rendelkezés. 

 

A munka szabad megválasztásának biztosítása nemcsak meghatározott állások betöltéséhez 

való egyenlő jogot jelent, hanem azt is, hogy a különböző csoportok (esetünkben férfiak és 

nők) számára egyenlő esélyeket biztosítanak egyrészről abban, hogy eljuthassanak egyáltalán 

odáig, hogy egy állás betöltéséért versengenek, másrészről a munkahelyi előmeneteli 

lehetőségekben. 
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II. fejezet 

Az esélyegyenlőség hazai szabályozása 

 

1./  Magyar jogi szabályozás 

 

1.1./ Általános szabályok 

 

Az állam több módon segítheti elő az esélyegyenlőség megvalósulását: 

 törvényhozással és nevelési programokkal biztosítja e politika megvalósulását, 

 elősegíti a munkáltatói és munkavállalói szervezetekkel való együttműködést azért, 

hogy az esélyegyenlőségi politika elfogadását elősegítse, 

 ő maga alkalmazza ezt a politikát az olyan foglalkozásokban, amelyek felett az állami 

hatóságok közvetlen felügyeletet gyakorolnak, illetve 

 gondoskodik arról, hogy érvényesüljön ez a politika az állami felügyelet alatt álló, 

pályaválasztási tanácsadással, szakmai képzéssel és munkaközvetítéssel foglalkozó 

szerveknél, és végül 

 éves jelentésben nyilvánosságra hozza, hogy mit tett e politika megvalósulása 

érdekében. 

 

1./ A jelenleg hatályban levő Alkotmány 70/A.§ (3) bekezdése állami feladatként határozza 

meg az előnyben részesítést, mint az esélyegyenlőségnek kiküszöbölését célzó intézkedéseket. 

Az eleve hátrányos helyzetben lévő személyek formálisan egyenlőként való kezelése azonban 

a hátrányos helyzet konzerválásával járna. Ezért olyan pozitív intézkedésekre van szükség, 

amelyek lehetővé teszik, hogy a helyzetükből fakadó hátrányaikat csökkenteni, illetve 

megszüntetni lehessen. 

 

 A 2012. január 1-től hatályba lépő Alaptörvény XV. cikkébe
13

 beépítésre került az 

esélyegyenlőség biztosításának szabályozása, valamint utalás történik arra is, hogy az 

esélyegyenlőség biztosítását külön intézkedések segítik. Az általános védelmen túl külön 

nevesíti az Alaptörvény a gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők jogainak védelmét.   

  

Az Alkotmánybíróság immár évtizedes gyakorlata szerint az Alkotmány 70/A.§ (1) bekezdése 

és az 54.§ (1) bekezdésében biztosított emberi méltósághoz való joggal összefüggésben az 
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egész jogrendszer tekintetében az  állam kötelezettségévé teszi minden személy egyenlő 

méltóságának tiszteletben tartását. 

 

Annak ellenére, hogy a 2011.december 31-éig hatályos magyar Alkotmány egy rendelkezése 

sem tér ki külön a fogyatékos személyekre, állampolgárokra, fontos azt deklarálni, hogy őket 

is ugyanazok az alapvető emberi és politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogok illetik 

meg, mint bármely más állampolgárt. 

 

2./ A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 

XXVI. törvény
14

 (továbbiakban: Fot.) törvény megalkotása előtt ágazati törvények, valamint 

egyéb jogszabályok határozták meg a fogyatékos személyekkel kapcsolatos jogokat, 

kedvezményeket, támogatásokat. Törvényi szinten csak néhány jogszabály rendelkezett a 

fogyatékos személyeket érintően is. 

 

- A gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt egyezmény 

kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvény 23. cikkben a magyar állam elismeri, 

hogy a fogyatékos gyermeknek emberi méltóságát biztosító, a közösségi életben való 

tevékeny részvételét lehetővé tevő, teljes és tisztes életet kell élnie. Továbbá elismeri a 

fogyatékos gyermeknek a különleges gondozáshoz való jogát, és kérelemre megfelelő 

segítséget biztosít, lehetőség szerint ingyenesen. A fogyatékos gyermek 

részesülhessen oktatásban, képzésben, egészségügyi ellátásban, gyógyító nevelésben, 

munkára való felkészítésben és szabadidő-tevékenységben oly módon, hogy ezek 

biztosítsák személyisége lehető legteljesebb kibontakozását kulturális és szellemi 

területen egyaránt. 

- A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§-a adómentességet biztosít 

súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló – bejelentett – 

gépjárműveknek. 

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az egyik 

legfontosabb törvény, amely kihat a fogyatékos személyek, illetve hozzátartozóik, 

gondozóik helyzetére. Lakásfenntartási támogatás, ápolási díj járhat a fogyatékos 

személy után. A törvény a települési önkormányzatok hatáskörébe utalja a rászoruló 

személyek – így a fogyatékos személyek esetében is – a szükséges alapellátás (pl. 

étkezés, házi segítségnyújtás, családsegítés) biztosítását. Nagyon fontos rendelkezése 

még a törvénynek, hogy a települési önkormányzatok feladata továbbá a fogyatékos 
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személyek lakókörnyezetben való ellátása is (speciális ellátások körében, a támogató 

szolgálatok segítségével, ilyen pl. a speciális személyszállítás, a jelnyelvi 

tolmácsszolgáltatás elérhetőségének biztosítása, az információnyújtás, a társadalmi 

beilleszkedést elősegítendő). Az 1999. évi módosítás óta a törvény lehetővé teszi a 

rászoruló fogyatékos személyek (kiskorúak is, elkülönítetten) elhelyezését a 

fogyatékos személyek otthonában is. Itt is biztosítani kell a kiskorúak korai 

fejlesztését, iskolai tanulmányok folytatásának elősegítését, a nagykorúak 

képességfejlesztését, szinten tartását, munkajellegű foglalkoztatását, illetve sport és 

szabadidős tevékenységet. A fogyatékos személyek otthona mellett még nappali 

ellátást, illetve átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, továbbá lakóotthonok is 

segíthetik a fogyatékos személyek gondozását elhelyezését. A törvény 94/F.§-a külön 

kitér a fogyatékos személyek speciális jogaira is: 

„ (2) A fogyatékos személyek jogainak érvényesülése érdekében figyelemmel kell lenni különösen 

a) az akadálymentes környezet biztosítására, 

b) az információkhoz, az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés biztosításra, 

c) a képességek, készségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás vagy javítás lehetőségeinek 

megteremtésére, 

d) az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos döntéseinek tiszteletben 

tartására, 

e) társadalmi integrációjukhoz való jogra, más személyekkel történő kapcsolat létesítésére, 

kapcsolattartásra, valamint intézmények, szolgáltatások igénybevételére, elérésére.” 

- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény biztosítja a speciális nevelési igényű, 

illetve a fogyatékos gyermekek jogait a fogyatékossági típusuknak megfelelő 

oktatáshoz, fejlesztéshez, illetve a megfelelő iskolatípushoz vagy intézményhez. 

Biztosítja a szülők iskolaválasztási jogát is. Szabályozza a fővárosi és települési 

önkormányzatok feladatait, előírja, mik a feladatai a szakértői bizottságoknak, a 

rehabilitációs ellátásnak. 

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 

Gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény ratifikálása után született, amely a 

fogyatékos gyermekek speciális szükségleteit, jogait is figyelembe veszi. 

„6.§ (1) A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges 

felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez. 

(2) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéshez, 

személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba 

való beilleszkedéshez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez. 



21 

 

(3) A fogyatékos, tartósan beteg gyermeknek joga van a fejlődését és személyisége kibontakozását segítő 

különleges ellátáshoz. 

(4) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, 

valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön. 

(5) A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással – fizikai, 

szexuális, vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni 

védelemhez. A gyermek nem vethető alá kegyetlen, embertelen, megalázó testi fenyítésnek, büntetésnek 

vagy bánásmódnak. 

(6) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a médiában fejlettségének megfelelő, ismeretei bővítését segítő, 

a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjen, továbbá, hogy védelmet élvezzen az 

olyan káros hatásokkal szemben, mint a gyűlöletkeltés, az erőszak és a pornográfia.” 

 

A törvény integratív szemléletű szövege lehetővé teszi, hogy a fogyatékos gyermekek jogait, szükségleteit csak ott 

hangsúlyozza ki, ahol szükséges, a pénzbeli ellátásokról, a gondoskodást, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó 

alapellátásokról szóló rendelkezésekben. 

 

3./ A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőség biztosításáról szóló 1998.évi 

CXXV. törvény
15

 a fogyatékos ügyben, mint esélyegyenlőségi törvény volt ismert. 

A törvény előkészítésében hozzávetőleg 150 országos szervezet, nonprofit szervezet, 

szakszemély és érintett vett részt, valamint közel 80 szakértői tanulmány készült és több tucat 

szakértői egyeztetésre került sor. Annak ellenére, hogy az egyeztetések már 1992-ben 

elkezdődtek, 1994 és 1997 között megszakadt ez a folyamat, így a törvényt csak 1998. 

március 16-án sikerült elfogadni
16

. A törvény nemcsak azért mérföldkő a magyar 

jogalkotásban és a fogyatékos emberek jogait illetően egyaránt, mert eleddig meg nem 

fogalmazott elvi deklarációkat tartalmaz, hanem azért is, mert a mindennapokban is 

érzékelhető konkrét dátumokkal, határidőkkel rendelkezik. 

A törvénybe bekerült egy nagyon fontos paragrafus is (27.§): 

„Amennyiben valakit fogyatékossága miatt jogellenesen hátrány ér, megilletik mindazok a 

jogok, amelyek a személyhez fűződő jogok sérelme esetén irányadók.” 

Ez megerősíti, egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi a fogyatékos személyek jogérvényesítési 

lehetőségeit. Ez az Alkotmányból közvetett és áttételes módon levezethető a fogyatékosság 

miatti diszkrimináció esetében a személyhez fűződő jogok megsértése kapcsán. 

 

A törvény magas szinten deklarálja a fogyatékos emberek jogait: a deklarált jogok 

érvényesülése érdekében (elsősorban) állami kötelezettséget ír elő a jogvédelem eszközeivel, 

beleértve az előnyben részesítés adta lehetőségeket is. Definiálja továbbá ez a törvény az 
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önálló életvitel fogalmát, mely így bekerülhet a további jogszabályokba is. Fontos szerepe van 

abban, hogy az úgynevezett szociális jogokat is megjeleníti, és ilyen módon az állam aktívabb 

szerepet vállal a fogyatékos személyek társadalmi integrációja során. 

 

A törvény pozitívuma továbbá, hogy a jogok és fogalmak definiálása, meghatározása mellett a 

jogok érvényesítési eszközeinek ismertetését sem hagyja ki. Kiemelkedő a fogyatékos 

személyek számára nyújtandó komplex (habilitáció és) rehabilitáció szabályozásának 

meghatározása, különösen a környezet, a kommunikáció, a közlekedés, a támogató 

szolgálatok és a segédeszköz-ellátás terén, amelyek a társadalmi életben való aktív részvétel 

biztosításának az elősegítését is lehetővé teszik. 

 

4./ Szimbolikus változásnak tűnhet, hogy a hátrányos megkülönböztetés tilalma helyett az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. 

törvény
17

 (továbbiakban: Ebktv.) bevezette az egyenlő bánásmód követelményét. Ez azonban 

lényegi változást is eredményezett, mert meghatározta az egyenlő bánásmód követelménye 

megsértésének minősülő öt magatartást. További jelentősége, hogy a törvényben 

meghatározott egyenlő bánásmód elve valamennyi jogágra hatással van, mivel a külön 

jogszabályokban meghatározott anti-diszkriminációs rendelkezéseket ezzel összhangban kell 

alkalmazni. 

 

A törvény az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban arra törekszik, hogy a 

jogrendszer egésze tekintetében, általános jelleggel határozza meg az egyenlő bánásmód 

jogosultjait, kötelezetteit, valamint az egyenlő bánásmód követelményének tartalmát. A 

törvény emellett biztosítja azt is, hogy a jogsérelmet szenvedett személyek minden esetben 

megfelelő közigazgatási jogi eljárás igénybevételével léphessenek fel a jogsértőkkel szemben. 

 

A hazai antidiszkriminációs jogszabály az egyenlő bánásmód követelményének szektorális 

kérdéseire is kitér, ennek megfelelően egyaránt foglalkozik a foglalkoztatásban, a szociális 

biztonság és az egészségügy területén, az oktatásban, vagy a lakhatási ügyekben, illetve az 

áruk fogalma és a szolgáltatások igénybevétele során megjelenő hátrányos 

megkülönböztetéssel. Az előzőekben kifejtettek szerint az esélyegyenlőség előmozdítása 

elsősorban nem normatív szabályozás megalkotása által, hanem konkrét, a hátrányok 

kiegyenlítését segítő intézkedések végrehajtásával érhető el. 
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A törvény magas – bár nem alkotmányi – szinten deklarálja a fogyatékos emberek jogait, a 

deklarált jogok érvényesülése érdekében (elsősorban) állami kötelezettségeket ír elő, 

méghozzá a jogvédelem eszközeivel, beleértve az előnyben részesítés adta lehetőségeket is. 

Definiálja továbbá ez a törvény az önálló életvitel fogalmát, mely így bekerülhet a további 

jogszabályokba is. 

A fogyatékos személyt megillető jogok összefoglalva a következők (5-11.§): 

- az akadálymentes és biztonságos környezethez (beleértve az alkalmas 

tömegközlekedési eszközökhöz való hozzáférés) való jog 

- a közérdekű információkhoz való jog 

- a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés joga, 

- az információs társadalom szolgáltatásainak igénybevételekor az információs 

esélyegyenlőség, 

- a megfelelő támogatószolgálat igénybevételéhez való jog, 

Az utóbbi időszakban a nemzetközi közgondolkodás összekapcsolta az idősek, valamint az 

átmenetileg akadályozott (pl. kismamák) és a fogyatékos személyek problémáit, hiszen 

hasonló jellegű gondokkal kell megküzdeniük ( például a lépcsők megmászása, vagy az utcai 

fényjelzők érzékelése). 

 

1.2./  Az egyenlő bánásmódra vonatkozó magyar szabályozás, az egyenlő bánásmódról és 

az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény rendelkezései 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény (továbbiakban: Ebktv.) elfogadásával hosszú viták után megvalósult a magyar 

antidiszkriminációs jog reformja.  

 

1.2.1. Ebktv. szabályozásának tartalma 

 

A koncepció felvázolta az antidiszkriminációs törvény alapelveit. Eszerint az egyenlő 

bánásmód érvényesítése feltételeinek megteremtése az állam felelőssége és az 

esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedések meghozatala alapvetően az állam 

és az önkormányzatok feladata. Az egyenlő bánásmód biztosítása során az állami 

(önkormányzati) szervek együttműködnek a civil szervezetekkel és egyéb érdekeltekkel 

(munkáltatókkal, munkavállalókkal, érdekképviseletekkel, egyházakkal stb.). A 
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szabályozásnak összhangban kell lennie az Alkotmánnyal, az Alkotmánybíróság 

gyakorlatával, valamint a nemzetközi jogi és közösségi jogi kötelezettségekkel. 

Az állam és az önkormányzati szervek és intézmények működése során (közjogi 

jogviszonyokban) minden esetben érvényesülnie kell a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmának. 

 

Az Ebktv. hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén tartózkodó természetes 

személyekre és közösségeikre, valamint a magyar jog szerinti jogi személyekre. 

Emellett a törvény hatálya kiterjed azoknak a nem állami és nem önkormányzati 

szervezeteknek a közjogi jogviszonyaira is, amelyeket jogszabály hatósági jogkörrel ruházott 

fel, továbbá a közszolgáltatást végző szervekre és a nyilvános, közforgalmú intézményekre. 

 

A magánszemélyek magánjogi jogviszonyaira ugyan nem terjed ki a törvény hatálya, de ha az 

ilyen jogviszony létesítésére irányuló szándék nyilvánosságot kap (például azzal, hogy 

újsághirdetésben teszik közzé), akkor a helyzet megváltozik és a diszkrimináció tilalom 

mintegy erősebbé válik, mint a magánjogi szerződési szabadság tiszteletben tartása. 

Az állami támogatás felhasználása során az állam megkövetelheti, hogy a felek tartsák 

tiszteletben az alkotmány rendelkezéseit. 

 

Az Ebktv. hatálya nem terjed ki a családjogi jogviszonyokra, a hozzátartozók közötti 

jogviszonyokra, illetve a társadalmi szervezetek, a jogi személyek, valamint a jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek tagjai közötti, tagsággal összefüggő 

jogviszonyokra. 

Az Ebktv. 8.§-a tiltja a nem, faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, nemzeti vagy etnikai 

kisebbséghez tartozás, anyanyelv, 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, a 

foglalkoztatási jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony részmunkaidős 

jellege, illetve határozott időtartama, érdekképviselethez tartozás, valamint egyéb helyzet, 

tulajdonság vagy jellemző alapján történő hátrányos megkülönböztetést. 

 

Meghatározta az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének minősülő öt 

magatartást: közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés, zaklatás, jogellenes 

elkülönítés, valamint megtorlás. 
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A törvény azonban tartalmaz két általános kimentési szabályt:  

 Az egyik általános kimentési szabály szerint nem sérti az egyenlő bánásmód 

követelményét az a védett tulajdonságon alapuló rendelkezés, amelynek „tárgyilagos 

mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlen összefüggő, ésszerű indoka van”.  

 A másik, úgynevezett általános kimentési szabály az Ebktv. rendszerében, hogy nem 

sérti az egyenlő bánásmód követelményét az előnyben részesítés. 

 

Egyetlen magyar jogszabály sem használja a pozitív diszkrimináció kifejezést, ehelyett jelenik 

meg a jogszabályokban az előnyben részesítés kifejezés. Az előnyben részesítés nem a 

diszkrimináció „pozitív fajtája”, hanem a többletjogok biztosításának egy megengedett 

technikája, azaz jogszerű különbségtétel.  

A szakirodalomban a hátrányos megkülönböztetést, diszkriminációt gyakorta negatív 

diszkriminációnak nevezik. A negatív diszkrimináció kifejezés értelmezhetetlen. Az amerikai 

szaknyelv az ilyen intézkedésekre az „affirmative action” (magyar fordítása általában pozitív 

akció) kifejezéseket használja. 

A szakirodalomban megfogalmazódnak érvek és ellenérvek a pozitív diszkrimináció 

alkalmazásával kapcsolatosan: 

 Érvek: 

o szükséges a feltételek, illetve az eredmények egyenlősége érdekében 

o a státusz javulását nem a pozitív diszkrimináció okozza, hanem az általános 

gazdasági helyzet javulása 

o meg kell szüntetni/csökkenteni kell a múltbéli hátrányok negatív hatásait 

o csökkenti a hátrány okozta negatív indulatok szintjét, így növeli a társadalmi 

biztonságot 

o morális társadalmi kötelezettség, mert  

 az emberi faj minden tagja egyenlő 

 a segítségnyújtás elmulasztása csökkenti a humanitás kollektív szintjét 

 kárpótolni kell a múltbéli sérelmekért 

 Ellenérvek: 

o szükségtelen, ha a lehetőségek és a bánásmód egyenlő 

o értelmetlen a generációs jutalom, illetve a büntetés 

o nem mindenért tehető felelőssé a diszkrimináció 



26 

 

o sérti az egyenlő jogvédelmet 

o sérti a diszkrimináció-mentesség elvét 

o csökken az érdemen alapuló előrejutás, a társadalmi sikeresség
18

 

 

Az előnyben részesítés „eszközei” lehetnek tehát: törvény, kormányrendelet, kollektív 

szerződés, valamint párt alapszabálya. 

Az előnyben részesítés elsődleges terepe az oktatási, egészségügyi, hatósági, politikai 

intézményrendszer vagy a szociális ellátórendszer. 

Előnyben részesítésnek tekinthető például a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a 

gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, 

továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény, amely kedvezményeket (többletjogokat) 

állapít meg a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, családtag 

ápolását követően munkát keresők foglalkoztatására. A törvény járulékkedvezményt ad a munkáltatónak, ha a 

munkavállalók meghatározott csoportját foglalkoztatja a meghatározott feltételek szerint. 

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló 269/2000.(XII.26.) Korm. 

Rendelet az egyetlen magyar jogszabály, amely kvótarendszert tartalmaz (lásd a 19/A.§-t). E kvótarendszer a 

„hátrányos helyzetű” tanulók, azaz kimondatlanul a roma tanulók előnyben részesítésére irányul. 

Ez a kvótarendszer egy pontosan megjelölt társadalmi csoport tárgyilagos értékelésen alapuló 

esélyegyenlőségének felszámolására irányul, határozott időre szól, nem sért alapvető jogot, nem biztosít feltétlen 

előnyt, és nem zárja ki az egyéni szempontok mérlegelését. 

 

 

1.3./ Az esélyegyenlőség előmozdítását szolgáló rendelkezések 

 

Az Ebktv.-ben, amely az egyenlő bánásmód követelményét részletesen szabályozza, az 

esélyegyenlőség előmozdítását viszont keret-jellegű szabályokkal szolgálja. 

Az esélyegyenlőség biztosítása és előmozdítása nem összemosható, egymással nem 

helyettesíthető, jól elkülönített fogalmak, amelyek egyben egymást kiegészítő célokat jelölnek 

meg. Az esélyegyenlőség biztosítása olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit 

kinyit, lehetővé tesz az adott védett csoport számára is. Az esélyegyenlőség előmozdítása 

aktív cselekedet, amelynek eredménye, hogy a védett csoport tagjai valóban élni tudnak a 

számukra is nyitott lehetőségekkel. Esélyegyenlőség érvényesüléséről csak akkor 

beszélhetünk, ha mindkét cél egyszerre teljesül, az adott védett csoport tényleges résztvevővé 

válik. 
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Az Ebktv. – az érdekegyeztetésben kialakult kompromisszum alapján – ezt a kötelezettséget a 

közszférára korlátozta. Csak az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési 

szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek esélyegyenlőségi tervet 

elfogadni. 

Az esélyegyenlőségi terv különösen a nőkre, a negyven évnél idősebbekre, romákra, a 

fogyatékos személyekre, valamint a két vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelő, vagy tíz 

éven aluli gyermeket egyedül nevelő munkavállalókra vonatkozik. 

Az Ebktv. tartalmazza a Köztársasági Esélyegyenlőségi Program elkészítésének 

kötelezettségét, de ezt a rendelkezést 2006-ban hatályon kívül helyezték 

Az Ebktv. rendelkezései alapján a települések kötelesek települési esélyegyenlőségi tervet 

készíteni, mely éppúgy az esélyegyenlőség előmozdítását segíti elő, mint az Integrált 

Városfejlesztési Stratégiát ( továbbiakban: IVS) készítő városok esetében az IVS szegregációs 

fejezete.   
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III. fejezet 

Esélyegyenlőségi alapfogalmak és az Egyenlő Bánásmód Hatóság 

 

1./ Esélyegyenlőségi alapfogalmak 

 

1.1./ Közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés 

 

A közösségi- és a hazai jogfejlődés, továbbá a jogalkalmazás tapasztalatai alapján az Ebktv. 

pontosan meghatározza a közvetlen és a közvetett hátrányos megkülönböztetés fogalmát. 

 

Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek 

eredményeként egy személy vagy csoport, valós vagy vélt tulajdonsága miatt részesül más, 

összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb 

bánásmódban (ilyen lehet például a férfiak és nők eltérő kezelése, vagy például ha egy 

munkahelyre valakit fogyatékossága miatt nem vesznek fel
19

). Az Ebktv. 20 olyan 

tulajdonságot sorol fel, melyek az egyéb feltételek megléte esetén megalapozhatják a hatóság 

eljárását.  

Ezek a védett tulajdonságok: nem, faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, nemzeti, vagy etnikai kisebbséghez 

való tartozás, anyanyelv, 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 jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozása, egyéb 

helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője.   

 

Ezzel szemben közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos 

megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének 

megfelelő rendelkezés, amely a fenti meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes 

személyeket vagy csoportokat más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy 

csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz. (Például olyan 

magassági és súlykövetelmények felállítása, amelyeknek csak a férfiak tudnak megfelelni, 

vagy például ha fogyatékos gyermek beiskolázásánál az iskolaválasztást és az integrált 

oktatás jogával nem tudnak élni megfelelő segédeszközök hiánya és a környezeti akadályok 

miatt
20

). 
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1.2./ Zaklatás 

 

Zaklatásnak minősül az az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb természetű 

magatartás, amely az érintett személynek az Ebktv. 8.§-ban meghatározott tulajdonságával 

függ össze, és célja vagy hatása valamely személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, 

megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása.  

 

1.3./ Jogellenes elkülönítés ( szegregáció) 

 

 A törvény szerint jogellenes elkülönítésnek minősül az a rendelkezés, amely az Ebktv. 8.§-

ban meghatározott tulajdonságai alapján egyes személyek csoportját a velük összehasonlítható 

helyzetben lévő személyektől vagy személyek csoportjától – anélkül, hogy azt törvény 

kifejezetten megengedné- elkülönít. 

 

1.4./Megtorlás 

 

Megtorlásnak az a magatartás minősül, 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 

fenyeget. Az Ebktv. külön kiemeli azokat a területeket, ahol a leggyakrabban előfordul az 

egyenlő bánásmód megsértése, így a foglalkoztatás, lakhatás, szociális és egészségügyi 

ellátás, oktatás, képzés, áruk és szolgáltatások igénybe vétele.  

A biztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos új rendelkezés szerint nem ütközik a nemek 

közötti hátrányos megkülönböztetés tilalmába, ha a szolgáltatás díjának meghatározásakor 

releváns és pontos biztosításmatematikai és statisztikai adatokkal támasztják alá, hogy a díj 

összegében és a szolgáltatás nyújtásában a nemi hovatartozás tényezője a kockázatelemzésben 

meghatározó. Fontos azonban tudni, hogy a terhességgel és az anyasággal kapcsolatos 

költségekre tekintettel tett különbségtétel ebben az esetben is sérti az egyenlő bánásmód 

követelményét.  
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1.5./ Előnyben részesítés 

 

A közösségi jog tehát olyan előnyben részesítő intézkedést enged meg, amely látszatra 

megkülönböztető jellegű, de valójában a társadalmi életben létező esélyegyenlőtlenség 

felszámolására irányul. 

Pozitív diszkriminációnak szokták hívni a jogegyenlőség megvalósulását célzó 

intézkedéseket. 

Az előnyben részesítés korlátja, hogy az nem sérthet alapvető jogot, nem biztosíthat feltétlen 

előnyt, és nem zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelést. 

Az előnyben részesítésnek kétféle formáját is megengedi: 

 egyrészt többletjogok biztosítását,  

 másrészt kvótarendszer alkalmazását. (a kvótarendszer az esélyegyenlőségek 

csökkentésének világszerte elterjedt eszköze, különösen az oktatásban, a munkához 

jutásban és a politikai döntéshozatalban). 

 

 

1.6./ Kimentési lehetőségek 

 

Kimentésről akkor beszélhetünk, amikor a kötelezett mentesül egyébként fennálló 

kötelezettsége alól, és így jogszerűen alkalmazhat megkülönböztetést. A kimentési 

lehetőségek célja az, hogy el lehessen kerülni az életszerűtlen helyzeteket, illetve a más 

alapjogokkal való összeütközést. 

 

1.7./ Általános kimentési szabály 

 

Az Ebktv. 2006.december 31-ig hatályos szövege: 

7. § (2) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét az a 8. §-ban felsorolt tulajdonságon alapuló magatartás, 

intézkedés, feltétel, mulasztás, utasítás vagy gyakorlat (a továbbiakban együtt: rendelkezés), amelynek 

tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű indoka van. 

 

2007. január 1-től hatályos szövege: 

7. § (2) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az olyan magatartás, intézkedés, feltétel, mulasztás, utasítás vagy 

gyakorlat (a továbbiakban együtt: rendelkezés) nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, 

a) amely a hátrányt szenvedő fél alapvető jogát másik alapvető jog érvényesülése érdekében, elkerülhetetlen 

esetben korlátozza, feltéve, hogy a korlátozás a cél elérésére alkalmas és azzal arányos, 
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b) amelynek az a) pont hatálya alá nem tartozó esetekben tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal 

közvetlenül összefüggő, ésszerű indoka van. 

(3) A 8. § b)-e) pontja szerinti tulajdonságon alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetés, valamint jogellenes 

elkülönítés esetében a (2) bekezdés nem alkalmazható. 

A módosított általános kimentési szabály különbséget tesz az alapjoggal és az alapjognak nem 

minősülő jogokkal kapcsolatos diszkrimináció kimentése között [7.§ (2)a  pontja], másrészt 

minden más esetben megmaradt a korábbi szabály, tehát a „tárgyilagos mérlegelés szerint az 

adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű indok” követelménye. 

A módosítással szigorúbbá vált az általános kimentés lehetősége, másrészt összhangban van 

immár az Alkotmánybíróság gyakorlatával is [30/1997. (IV. 29.) AB határozat. ABH 1997, 

130, 140.]
21

. 

A módosult rendelkezések lényeges eleme, amely egyúttal a faji és a keretirányelvvel 

(2000/43/EK tanácsi irányelv ) való teljes összhang megteremtését is célozza, hogy korlátozza 

a kimentési lehetőséget, mivel a 7.§ (2) bekezdését nem lehet alkalmazni a faji 

hovatartozáson, bőrszínen, nemzetiségen, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozáson 

alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetés, valamint jogellenes elkülönítés esetén. 

 

1.8./ Közérdekű igényérvényesítés 

 

A közérdekű igényérvényesítés azt jelenti, hogy az egyenlő bánásmód követelményének 

megsértése – más szóval a törvényben meghatározott jogsértő magatartások – miatt 

személyiségi jogi pert, valamint munkaügyi pert indíthat az ügyész, a törvénnyel létrehozott 

hatóság, valamint a társadalmi és érdek-képviselet szervezet. Akkor élhetnek a közérdekű 

igényérvényesítés jogával, ha az egyenlő bánásmód követelményének megsértése olyan 

tulajdonságon alapul, amely az egyes ember személyiségének lényegi vonása, és a jogsértés 

személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érinti. A társadalmi és érdek-

képviseleti szervezet, a hatóság a jogsérelmet szenvedett fél meghatalmazása alapján 

képviselőként járhat el. 

 

1.9./ A bizonyítási teher megfordítása 

 

Diszkriminációs eljárásokban ez a bizonyítás rend megfordul, tehát nem a jogsértettnek kell 

bizonyítani, hogy az eljárás nem volt diszkriminatív. A bizonyítási teher megfordítása azt 

jelenti, hogy a diszkriminációval kapcsolatos eljárásokban az alperest – azaz a munkaadót – 
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terheli annak bizonyítása, hogy nem alkalmazott hátrányos megkülönböztetést a felperes 

munkavállalóval szemben, nem pedig a sérelmet szenvedett felperest. 

 

1.10./ Viktimizáció 

 

Azt a jelenséget, amikor a hátrányos megkülönböztetés áldozatai azért nem lépnek fel jogi 

úton a jogsérelem okozójával szemben, mert félnek a megtorló intézkedéseitől, bosszúját 

nevezik viktimizációnak. 

 

1.11./ Integráció 

 

Latin eredetű szó, mely egységesülést, beilleszkedést, beolvasztást jelent. Ez a meghatározás 

kiemelten a szociális, társadalmi integrációról ír, mely nem más, mint a társadalmi élet 

minden szintjén végbemenő viselkedés- és tudatbeli egységesülési folyamat. Magyarországon 

a rendszerváltás után fellépett a cigányság társadalmi integrációjának igénye avagy 

szegregációjának megszüntetése, a deszegráció. A faji (racial integration) és az etnikai (ethnic 

integration) integráció egyik része a deszegregáció, amely megállítja a folyamatos faji vagy 

etnikai alapú elkülönítést, szegregációt. Az intergráció soha nem lehet a kisebbség 

belekényszerítése a többség kultúrájába. A deszegregáció tekinthető jogi problémának, míg az 

integráció inkább társadalmi vonatkozású. 

 

 1.12./ A diszkrimináció tilalma 

Elméleti megközelítésben az egyenlőség elsődlegesen azt jelenti, hogy a hasonló helyzeteket 

hasonlóan, az eltérő dolgokat pedig másságuknak megfelelően eltérően kell kezelni. 

Jogi szempontból az egyenlőség, illetve a diszkrimináció tilalma leegyszerűsítve ugyanazon 

érem két oldalát jelenti: az egyenlőséghez való jog az egyén alanyi joga, a diszkrimináció 

tilalmának tiszteletben tartása pedig mások ezzel szemben álló kötelezettsége. 

Sajátos egyenlőségi modell nyert teret az Európai Unióban. Ez a jogalkotási modell valahol a 

formális egyenlőség és a hátrány-alapú szubsztantív megközelítés között helyezkedik el. Ez a 

modell az esélyegyenlőséget helyezi előtérbe, ami azon a felismerésen alapul, hogy a valódi 

egyenlőség nem valósítható meg, ha az egyének különböző kiinduló helyzetekből kezdik a 

versenyt. A cél ezért a kiinduló helyzetek egyenlősítése formális és lényegi egyenlőséget 

szolgáló intézkedések együttes alkalmazásával. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rendszerv%C3%A1lt%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%A1ny
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Deszegreg%C3%A1ci%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szegreg%C3%A1ci%C3%B3
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2./ Egyenlő Bánásmód Hatóság
22 

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) országos hatáskörű államigazgatási szerv. A 

Kormány irányítása alatt működik, és felügyeletét a Kormány kijelölt tagja látja el. 

Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését országos hatáskörű közigazgatási 

szerv (továbbiakban: hatóság) ellenőrzi. A kormány irányítása alatt működik és a felügyeletét 

a Kormány kijelölt tagja látja el. A hatóság az e törvényben meghatározott feladatkörében 

nem utasítható. 

A hatóság az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének gyanúja esetén a jogaiban 

sértett fél kérelmére, vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból, hatósági 

eljárást folytat le annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos 

megkülönböztetés.  

Kérelem alapján vizsgálatot folytat, hogy az arra kötelezett munkáltatók elfogadtak-e 

esélyegyenlőségi tervet. Ha az arra kötelezett munkáltató (az ötven főnél több személyt 

foglalkoztató költségvetési szervek és a többségi állami tulajdonban lévő gazdasági 

társaságok) elmulasztotta az esélyegyenlőségi terv elfogadását, a hatóság felszólítja a 

mulasztás pótlására és szankcióval sújthatja.  

Közérdekű igényérvényesítés joga alapján pert indíthat a jogaiban sértett személyek és 

csoportok védelmében. 2007. január 1.-jétől a hatóság előtt a társadalmi és érdek-képviseleti 

szervezetek közérdekű igényt érvényesíthet.  

A hatóság továbbá véleményezi az egyenlő bánásmódot érintő jogszabályok, az állami 

irányítás egyéb jogi eszközei és jelentése tervezeteit, javaslatot tesz kormányzati döntésekre, 

jogi szabályozásra. Rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt és a Kormányt az egyenlő 

bánásmód érvényesülésével kapcsolatos helyzetről, tájékoztatja az érintetteket az 

igényérvényesítés lehetőségeiről. Közreműködik azoknak a jelentéseknek az elkészítésében, 

melyeket az egyenlő bánásmód hazai érvényesülésével kapcsolatban nemzetközi szervezetek 

részére kell megküldeni.  

Feladatai ellátása során együttműködik az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testülettel, az 

érintett társadalmi és érdek-képviseleti szervekkel, valamint az állami szervekkel.  
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A Tanácsadó Testületről  

A Testület 6 főből áll, akiket az igazságügyi és rendészeti miniszter és a társadalmi 

esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter javaslatára e tisztségre a miniszterelnök kér 

fel és amely az emberi jogok védelmére és az egyenlő bánásmód követelményének 

érvényesítése területén kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkező tagokból áll. 

 A javaslattételt megelőzi az emberi jogok és az egyenlő bánásmód érvényesítése területén 

működő társadalmi és civil szervezetekkel való konzultáció. A Testület véleményezi 

mindazokat a jogszabályokat, előterjesztéseket, amelyek az egyenlő bánásmód 

érvényesülésével kapcsolatosak, javaslatot tehet jogszabályok megalkotására vagy 

módosítására, jelentős szerepe van a közvélemény tájékoztatásában. Egyetértése szükséges a 

hatóság által nemzetközi szervezeteknek készülő jelentések elfogadásához.  

 

Hatósági jogkörét áttekintve 10 hatásköri szabály közül kiemelkedik az a) pont, amely szerint: 

„kérelem alapján, illetve az e törvényben meghatározott esetekben hivatalból vizsgálatot 

folytat annak megállapítására, hogy megsértették-e az egyenlő bánásmód követelményét, a 

vizsgálat alapján határozatot hoz.” 

Ha a hatóság megállapítja az egyenlő bánásmódra vonatkozó rendelkezések megsértését, 

akkor szankciókat alkalmazhat: 

a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, 

b) megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, 

c) a jogsértést megállapító határozatát nyilvánosságra hozhatja, 

d) bírságot szabhat ki, 

e) külön törvényben meghatározott jogkövetkezményt alkalmazhat. 

A bírság összege ötvenezer forinttól hatmillió forintig terjedhet. A hatóság határozata ellen 

közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye, és azt felügyeleti jogkörben 

megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet. A határozat ellen a közigazgatási 

határozatokra vonatkozó általános szabályok szerint a bírósági felülvizsgálatnak van helye.  

A hatóság eljárása mellett megmarad a fogyasztóvédelmi és munkaügyi felügyelőség 

antidiszkriminációs hatásköre, és az ügyfél fórumválasztási joga érvényesül. 

Az esélyegyenlőségi hatóság eljárás alanyai  
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a.) Az eljárás kezdeményezője 

Főszabályként a sérelmet szenvedett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség 

nélküli szervezet a hatósághoz intézett kérelemmel, de az eljárást kezdeményezheti az 

országgyűlési biztos vagy az ügyész is.  

A társadalmi és érdek-képviseleti szervezet egyes védett tulajdonsággal rendelkező, (pl. 

vallási meggyőződés, fogyatékosság, szexuális irányultság, faji vagy etnikai kisebbséghez 

való tartozás) nagyobb csoport érdekében (pl. szakszervezet a tagjai érdekében) jogsértés, 

vagy annak közvetlen veszélye esetén a hatóság előtt eljárást indíthat (közérdekű 

igényérvényesítés).  

Hivatalbóli eljárásról beszélünk, ha a hatóság észleli az egyenlő bánásmód 

követelményének megsértését, és eljárást kezdeményezhet: 

- a magyar állam, 

- helyi és kisebbségi önkormányzatok, ezek szervei, 

- hatósági jogkört gyakorló szervezetek, 

- a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek ellen. 

A törvény felsorolja azokat a szervezeteket, melyek minden jogviszonyukban kötelesek 

megtartani az egyenlő bánásmód követelményét, és amelyekkel szemben az eljárást meg 

lehet indítani. 

Ezek: állami, önkormányzati szervezetek, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, 

közszolgáltatók, oktatási, szociális, gyermekvédelmi, művelődési, egészségügyi szolgáltatást 

nyújtó intézmények, önkéntes biztosítópénztárak, magánnyugdíj-pénztárak, a pártok és 

minden egyéb költségvetési szerv.  

A felsoroltakon kívül a magánszféra meghatározott jogviszonyai során is érvényesülnie kell 

az egyenlő elbánás követelményének, ennek megfelelően:  

- foglalkoztatási jogviszonyban a munkáltató, 

- az állami támogatás felhasználása során a támogatásban részesülő egyéni és társas 

vállalkozások, 

- nyilvános üzleti forgalmat bonyolító áruforgalmazók vagy szolgáltatók, 
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- előre meg nem határozott személyek számára szerződéskötésre ajánlatot tevő vagy 

ajánlatot kérő személy az adott jogviszony tekintetében. 

Kivételt képeznek: a családjogi, hozzátartozók közötti, egyházi jogi személyek hitéleti 

tevékenységgel közvetlenül összefüggő jogviszonyai, társadalmi szervezetek, jogi személyek 

és más szervezetek tagjai közötti, a tagsággal összefüggő jogviszonyok, mert ezekben a 

hatóság nem járhat el. 

Fontos tudni azt is, hogy a hatóság nem vizsgálhatja az Országgyűlés, a köztársasági elnök, 

az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, az országgyűlési biztos, valamint a 

bíróságok és az ügyészség közhatalmi döntéseit és intézkedéseit.  

b.) A kérelem tartalma  

A törvény meghatározza, hogy a hatóság előtti eljárásban melyik félnek mit kell bizonyítania.  

A sérelmet szenvedett félnek a hatóságnál írásban benyújtott vagy jegyzőkönyvbe mondott 

kérelmében valószínűsítenie kell, hogy őt hátrány érte, milyen jogviszonyban és azt, hogy 

ténylegesen, vagy a jogsértő feltételezése szerint rendelkezik a törvényben felsorolt valamely 

tulajdonsággal, tehát az általa megjelölt hátrányos megkülönböztetés, vagy az egyenlő 

bánásmód megsértését jelentő magatartás valamely meglévő, vagy a jogsértő által feltételezett 

tulajdonsága miatt következett be. (Például: hátrány, hogy nem engedték be egy nyilvános 

rendezvényre, mégpedig fogyatékossága, roma származása, életkora vagy más tulajdonsága 

miatt.)  

A közérdekű igényérvényesítés esetén - ha a hátrány még nem következett be - azt kell 

valószínűsíteni, hogy a hátrány közvetlen veszélye fenyeget. A tényállás megállapítása 

érdekében a kérelmező megjelöli, illetve csatolja a rendelkezésére álló bizonyítékokat (tanú, 

okiratok, más dokumentumok).  

A hatósági eljárás során az eljárás alá vont személynek, szervezetnek kell bizonyítania, hogy 

a) a jogsérelmet szenvedett fél vagy a közérdekű igényérvényesítésre jogosult által 

valószínűsített körülmények nem állnak fenn, 

b) az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, illetve az adott jogviszony 

tekintetében nem volt köteles megtartani. 
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Ha az eljárás alá vont személy, szervezet foglalkoztatónak minősül, szigorúbb kimentési 

szabályok érvényesülnek. Így nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését 

a) a munka jellege vagy természete alapján indokolt, az alkalmazásnál számba vehető 

minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetés,  

b) a vallási vagy más világnézeti meggyőződésen, illetve nemzeti vagy etnikai 

hovatartozáson alapuló, a szervezet jellegét alapvetően meghatározó szellemiségből 

közvetlenül adódó, az adott foglalkozási tevékenység tartalma vagy természete miatt 

indokolt, arányos és valós foglalkoztatási követelményen alapuló megkülönböztetés.  

Az eljárás illetékmentes.  

c.) Az eljárás lefolytatása  

Ha a hatóság megállapítja hatáskörét az ügyben, főszabályként tárgyalás keretében 

tisztázza a tényállást. A tárgyalást a kérelmező lakóhelye szerinti önkormányzatnál tartja a 

hatóság, kivéve, ha maga az önkormányzat vagy intézménye követte el a jogsértést.  

A tárgyalás mindazoknak a személyes jelenlétében történik, akiknek nyilatkozata a hatóság 

szerint a tényállás tisztázásához szükséges, de mód van arra is, hogy a kérelmezőt külön 

hallgassa meg a hatóság. Az érintett személyek (tanúk) kérelmére adataikat a hatóság 

zártan kezeli, ennek különösen foglalkoztatási diszkrimináció esetén van jelentősége, amikor 

a tanúk az eljárás alá vont munkáltató alkalmazottai. A tárgyalás főszabály szerint nyilvános, 

a hatóság azonban a nyilvánosságot a tárgyalás egészéről vagy egy részéről kizárhatja, 

amennyiben az államtitok, szolgálati titok, üzleti titok vagy külön törvényben meghatározott 

egyéb titok védelme érdekében szükséges, továbbá ha az a közerkölcs vagy a fél személyhez 

fűződő jogainak védelme érdekében indokolt.  

d.) A Hatóság döntései  

Amennyiben az eljárás során bebizonyosodik, hogy az egyenlő bánásmód követelményét 

megsértették, a hatóság:  

- elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, 

- megtilthatja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását, 

- nyilvánosságra hozhatja a jogsértést megállapító határozatát, 
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- 50 ezertől 6 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki, 

- dönt az eljárási költségről, melyet a jogsértő fél köteles viselni. 

- külön törvényben meghatározott jogkövetkezményt alkalmazhat. 

Amennyiben azt állapítja meg, hogy az egyenlő bánásmód követelménye nem sérült, a 

kérelmet elutasítja, vagy az eljárást megszünteti, a kérelmezőt rosszhiszeműsége esetén az 

eljárási költségek viselésében elmarasztalja.  

Amennyiben arra a felek hajlandóságot mutatnak és az egyéb törvényi feltételek is 

rendelkezésre állnak, a hatóság egyezséget is jóváhagyhat határozatával, melynek 

végrehajtása ugyanúgy kényszeríthető ki, mint a jogsértést megállapító határozatoké.  

e.) Az eljárásban a társadalmi-és érdek-képviseleti szervek jogai  

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indult eljárásokban a sérelmet 

szenvedett fél írásbeli meghatalmazása alapján a képviseleti jogosultságát alapszabállyal vagy 

alapító okirattal igazoló társadalmi vagy érdek-képviseleti szervek képviselőként járhatnak 

el. Ugyancsak megilletik a szervezeteket az ún. ügyféljogok (értesítés, iratbetekintés, 

nyilatkozattétel joga).  

E szervezetek - közérdekű igényérvényesítés keretében - az egyenlő bánásmód 

követelményének megsértése miatt bíróság előtt is indíthatnak személyiségi jogi pert, 

valamint munkaügyi pert.  

f.) A jogorvoslat lehetősége  

Közigazgatási eljárás keretében fellebbezésre nincs lehetőség, a határozat ellen bírósági 

felülvizsgálatnak van helye, mely a Fővárosi Bíróság hatáskörébe és kizárólagos 

illetékességébe tartozik.  

Fontos tudni:  

 hogy a hatóság határozatának objektív mérlegelésen kell alapulnia, mindig 

bizonyítottnak kell lennie annak, hogy a sérelmezett hátrány közvetlen összefüggésben 

van a kérelmező valamely, a törvényben meghatározott tulajdonságával.  
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 hogy nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését az olyan 

rendelkezés, amely valamely társadalmi csoport esélyegyenlőtlenségének 

felszámolására irányul (előnyben részesítés). Ennek azonban törvényen vagy törvényi 

felhatalmazás alapján kiadott kormányrendeleten, illetve kollektív szerződésen kell 

alapulnia, és határozott időre vagy határozott feltétel bekövetkeztéig szólhat.  

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt nem csak az Egyenlő 

Bánásmód Hatóság folytathat le eljárást. Számos ágazati törvény ad hatáskört más 

közigazgatási szerveknek, pl. munkavédelmi felügyelőség, fogyasztóvédelmi felügyelőség, 

szabálysértési hatóság, melyek speciális jogkövetkezményeket is alkalmazhatnak jogsérelem 

esetén.  

Ha az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt a jogsérelmet szenvedett fél 

vagy a közérdekű igényérvényesítésre jogosult bíróság előtt eljárást indított, a hatóságnak az 

ügy jogerős elbírálásáig fel kell függesztenie az előtte is megindított eljárást. A bíróság 

határozatának kézhezvételét követően - ugyanazon törvénysértés esetén - a bíróság döntésével 

azonos tartalmú döntést hoz.  
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IV. fejezet 

Fogyatékkal élők sajátos helyzete és problémái 

1./ Nők és férfiak egyenlő esélyei 

 

1.1./ A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség problématerületei 

 

A nemek közti egyenlőség tárgyalásakor a különbséget kell tennünk a nem, mint biológiai 

fogalom (sex) és a nemekhez kötődő társadalmi meghatározottság (gender) között. Az 

esélyegyenlőség tárgyalásakor csakis az utóbbival foglalkozunk. A nemek társadalmi értelme 

kultúra-specifikus, és időben és térben változik. Ugyanakkor nem csak a férfiak és a nők 

társadalmi alapú meghatározását, hanem a két biológiai nem közötti viszony definícióját is 

jelenti.  Ez pedig az élet legtöbb területén egyenlőtlen, a férfi fölé- és a női alárendeltségben 

testet öltő hatalmi viszonyt jelent. Sok szempontból a férfiakat és a hozzájuk kapcsolódó 

feladatokat, szerepeket és értékeket magasabbra értékelik, mint a nőket és a hozzájuk 

kapcsolódó feladatokat, szerepeket és értékeket.
23 

 

Az az általános elképzelés, hogy a nemek közti egyenlőség már a kommunizmus idején 

megvalósult, tartotta magát a gazdasági, társadalmi és politikai átalakulás időszakában is. 

Valójában soha nem sikerült valódi esélyegyenlőséget megvalósítani. Az államszocialista 

rendszer különböző típusú képviseletet biztosított, különös tekintettel a nemekre és a nemzeti 

hovatartozásra. A képviselet biztosítása a tetszetős jelentések és statisztikai adatok javítása 

érdekében történt. 1990 után a nők képviseletének javítása céljából bevezetett kvótákat, mint 

„pozitív diszkrimináció”-t, vagy „speciális intézkedések”-et elutasította mind a politikai elit, 

mind a közvélemény. 

 

Az átalakulások időszakában újabb problémák is jelentkeztek: 

a) Gazdasági korlátok 

A szocialista tervgazdálkodás letűnte, a piaci verseny megjelenése előrevetítette a nők 

munkaerő-piaci arányának csökkenését. 

       b) Alacsony színvonalú jogi kultúra és gyenge intézményi infrastruktúra 

Minden szocialista országban a törvények végrehajtása igen sok kívánnivalót hagy 

maga után, vonatkozik ez a nemek közötti egyenlőségre is
24
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A magyarországi helyzet sajátosságai: 

 A férfiak egészségi és mentális állapota lényegesen rosszabb, mint a nőké. Ez a 

megbetegedések számában, a halálozási arányszámokban, a születéskor várható 

élettartamban, az alkoholizmus magas, és tovább növekvő mértékében és az 

öngyilkosok arányában is visszatükröződik. 

 A nők iskolázottsági mutatói kedvezőbbek, mint a férfiaké úgy a középiskolában, a 

felsőfokú tanintézetben tanulók megoszlása alapján, ugyanakkor a szellemi életben 

vezető beosztásokba, tudományos minősítésekhez sokkal kevésbé jutnak. 

 Még mindig jellemző a nőket a háztartásba száműző szerepfelfogás. A férfiak körében 

elterjedtebb a 8 általánost végzettek esetében többségi támogatottságú a hagyományos 

családi munkamegosztást pártoló vélemény. 

 A nők karrierépítésének erősödésére is utal, hogy a gyermekszülés ideje kitolódott, 

illetve a szülések száma drasztikusan lecsökkent. 

 

 

1.2./ A nők jogai  

 

A nők társadalmi megítélése és megbecsülése a Nagy-Britanniából induló szüfrazsett 

mozgalom XIX. század végi zászlóbontása óta hatalmas változásokon ment keresztül 

világszerte. Áttörést csak az I. világháború és az azt követő évek hoztak, mikor sikerült 

kiharcolniuk az aktív és a passzív választójogot. 

 

A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló 

ENSZ Egyezmény (CEDAW) mérföldkövet jelentett, mivel ez volt az első jogilag kötelező 

erővel bíró nemzetközi emberi jogi dokumentum. Az egyezményt az ENSZ 1979. december 

18-án New Yorkban fogadta el. 

 

Napjainkban az emberi jogi egyezmények sikere és a részes államok számának ugrásszerű 

növekedése figyelhető meg. 1993 és 2001. között a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmánya részes államainak száma 132-ről 147-re nőtt. 

 

A nők védelme és az egyenlő munkáért egyenlő bér fizetése a Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet (ILO) 1919-es Alkotmányának preambulumában megfogalmazott alapelvek. Az 
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1944-ben született Philadelphiai Nyilatkozat, amely az Alkotmány része lett, külön is 

deklarálja az esélyegyenlőséget fajra, vallásra és nemre való tekintet nélkül. 

A nemzetközi Munkaügyi Konferencia nyolcvankettedik ülésszakán, 1998-ban fogadta el a 

megkülönböztetés felszámolásának alapelvét.  

 

A 100. számú egyezmény célja az egyenlő értékű munkáért egyenlő mértékű díjazás 

biztosítása a férfiak és a nők számára. Ez a fogalom az ILO értelmezésében túlmegy az 

„azonos” vagy „hasonló” munka fogalmán és a díjazásban való egyenlő bánásmód kapcsán a 

munka értékét választotta összehasonlítási alapként. 

Ha egy országban van törvény az egyenlő bánásmódról, akkor azt a munkabérekre is 

alkalmazni kell. 

 

A 111. számú egyezmény célja, hogy elősegítse az egyenlő bánásmód érvényesülését a 

foglalkoztatás területén olyan állami politika követésével, amely megszünteti e téren a 

diszkrimináció minden formáját.  

Nem minősül diszkriminációnak olyan különbségtétel, kizárás vagy előnyben részesítés, 

amely meghatározott munkakör tekintetében annak követelményei alapján indokolt. A 

diszkrimináció általános tilalma alóli kivételt megszorítóan kell értelmezni. Két együttes 

feltétele van a kivétel alkalmazásának: csak speciális munkák esetén és csak a munka belső 

jellemzői, követelményei alapján lehet alkalmazni. A kivétel nem vonatkozhat egy teljes 

szektorra, vagy nem jelenthet általános kizárást bizonyos munkákból vagy foglakoztatásokból 

(pl. a közszolgálatból, a mezőgazdaságból stb.) 

Különbséget lehet tenni egyes munkákat illetően azok különleges fizikai kívánalmai vagy 

valamilyen védelem igénye esetén. 

 

A pozitív diszkrimináció követelményei: 

 arányosak legyenek 

 csak időszakosak lehetnek 

 csak a munkaadók és munkavállalók szervezetével való konzultáció után vezethetik 

be. 

 

A nemen alapuló pozitív megkülönböztetés általában két konkrét esetben indokolt: 

 az anyaság védelme és a bizonyos egészségügyi kockázattal szembeni védelem, illetve 
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 a nők karrier-kilátásainak korlátozása elleni védekezés eseteiben. 

 

A szexuális zaklatás fogalma nagyon széles, magában foglal minden sértést vagy nem 

megfelelő jelzést, tréfát, célzást vagy megjegyzést, amelynek szexuális tartalma van, vagy 

amely aláássa az emberi méltóságot. 

 

 

A családos munkavállalók védelme: 

Az intézkedések lépcsőzetesen is bevezethetők, a munkaadók és munkavállalók 

szervezeteinek pedig joguk van részt venni ezeknek az intézkedéseknek a kidolgozásában és 

alkalmazásában. Az egyezmény rendelkezéseit értelmező ajánlás a következő konkrét 

eszközök alkalmazását ajánlja a családos dolgozók munkájának könnyítésére: 

 munkaidő-csökkentés, túlmunka-csökkentés, 

 rugalmas munkaidő-beosztás, pihenőidő és szabadság biztosítása, 

 a részmunkaidőben, otthon és határozott időre alkalmazott dolgozók részére a teljes 

munkaidős állandó dolgozókéval azonos feltételeket kell biztosítani, 

 ingyenes vagy a dolgozók fizetési lehetőségéhez igazodó gyermekmegőrzők létesítése, 

 a közszolgáltatások fejlesztése a dolgozók háztartásában és a tömegközlekedésben, 

 a fizetett szülői szabadság bevezetése a gyermek születése után, illetve a beteg 

gyermek vagy más gondozásra szoruló felnőtt családtag ápolására, 

 képzési lehetőségek fejlesztése. 

A nők és a férfiak egyenlő képviseletének elősegítése a döntéshozatalban az Európai 

Bizottság egyik legfontosabb feladata. Az elért eredmények dacára a nők a legtöbb uniós 

tagállamban továbbra is alulreprezentáltak az élet minden területén, a döntéshozatali folyamat 

valamennyi szintjén.  

A nemzeti parlamentekben a képviselők kevesebb, mint egy negyede nő. A vállalkozási 

szférában a helyzet még rosszabb: a nyilvánosan jegyzett legnagyobb európai társaságoknál 

tíz vezetőből átlagosan egy nő. A tudományos és műszaki életben is kevés nő foglal el vezető 

pozíciót. 

Az EU régen felismerte, hogy elő kell segíteni a nemek közötti esélyegyenlőséget a 

döntéshozatalban, és a folyamatot sokféle módon ösztönözte. Az EU Miniszterek Tanácsa 
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1996-ban hivatalos ajánlást intézett a tagállamokhoz, amelyben javasolja, hogy hozzanak 

jogszabályi, rendeleti és ösztönző intézkedéseket az ügy érdekében. Az Európai Bizottság e 

téren különböző lépéseket tesz, például: valamennyi érdekelt fél figyelmét felhívja a 

problémára, elemzi a jelenség alakulását, tájékoztatást végez, támogatja a hálózatépítést és a 

tapasztalatcserét, valamint adatokat gyűjt. 

A statisztikák javítása és a nemek közötti esélyegyenlőség felé vezető lépések nyomon 

követése érdekében az Európai Bizottság átfogó adatbázist hozott létre a nők és a férfiak 

döntéshozatalbeli helyzetéről. Az adatbázis a politika, a közigazgatás, az igazságügy, a 

szociális ügyek és a gazdaság terén betöltött döntéshozatali pozíciókról tartalmaz 

információkat 34 európai országra vonatkozóan. Az Európai Bizottság ezen információk és 

egyéb tudományos adatok alapján éves szakértői jelentést tett közzé a tendenciák elemzéséről. 

A Bizottság emellett 2008 júniusában létrehozta a gazdasági és politikai döntéshozatali 

pozíciókat betöltő nők uniós hálózatát, amely lehetőséget teremt a véleménycserére, az 

információk és a bevált gyakorlatok megosztására, valamint az ügy előmozdítását célzó 

sikeres stratégiák feltárására. 

Az átlagos európai nemek közötti bérszakadék 17,5% valamennyi tagállamra vonatkozóan 

(Eurostat: 2008). Azonban több eltérés is tapasztalható az egyes tagállamok között. Az egyes 

országok oldalain található indikátorok tartalmi hátteret nyújtanak, ezáltal teljesebb képet 

nyújtva a nemzeti szinten megnyilvánuló nemek közötti bérszakadékról. Ezek a legfrissebb 

adatok nyomon követik az élet különböző szakaszait a tanulástól a munkáig, beleértve a 

családi kötelességek hatásait a munkavállalásra, és azt a szakaszt, amely a vezetői pozíciók 

betöltésétől a nyugdíjba vonulásig tart. Az adatok alapján különböző képek rajzolódnak ki az 

egyes EU tagállamokban a férfiak és nők jövedelmi eltéréseit figyelembe véve..  

Ausztriában 25.5%, Cseh Köztársaság 26,5%, Bulgária 13,6%, Ciprus 21,6%, Dánia 17,1%, 

Belgium 9%, Egyesült Királyság 21,4%,  Finnország 20 %, Franciaország, 17,1 %,Hollandia 

19,6%, Lengyelország 9,8%, Lettország 13,4%,Litvánia 21,6%, Görögország 22%, 

Luxemburg 12,4%, Magyarország 17,5%,Málta 8,6%, Németország 23,2%, Olaszország 

4,9%, Portugália 9,2%, Románia 9%, Spanyolország 16,1%, Svédország 17,1%, Szlovákia 

20,9%, Szlovénia 8,5%, Észtország 30,9%, Írország 17,1 %  
25 
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forrás: www.EU.mht 

A fenti adatok alapján látható, hogy hazánk a középmezőnyben foglal helyet.  

 

2./ A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés tilalma a közösségi jogban 

 

Az Európai Unió nagy utat tett meg az egyenlő esélyek előmozdítása terén. A Római 

Szerződés kizárólag a férfiak és a nők egyenlő bérhez való jogát garantálta. 

 

A jogfejlődést három folyamat jellemzi:  

 

 A jogfejlődés első jellemző folyamata a jogi védelmet élvező személyek körének 

kiszélesítése. A nőkön kívül ma már védelemben részesülnek a fajuk, vallásuk vagy 

meggyőződésük, koruk, fogyatékosságuk, illetve szexuális irányultságuk alapján 

hátrányt szenvedők. erről már volt szó 

 A jogfejlődés második jellemzője, hogy lényegesen kitágították egyes 

jogviszonyoknak a körét. Míg kezdetben csak az egyenlő bérezést írta elő a Római 

http://www.eu.mht/
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Szerződés, utóbb a foglalkoztatás, a szociális biztonsági ellátások számos aspektusára 

is kiterjesztették az egyenlő bánásmód kötelezettségét. 

 A közösségi esélyegyenlőségi politika fejlődésének harmadik jellemzője: a formális 

egyenlőség biztosításán túl a cél egyre inkább a materiális egyenlőség biztosítása. A 

formális egyenlőséget biztosító „egyenlő bánásmódon” túl és helyett a múltbeli 

hátrányok kiegyenlítését és kiküszöbölését célozzák az „esélyegyenlőség” 

megvalósítása érdekében. 

 

Az Európai Unió intézményei a kezdetektől a puha jog különböző formáival segítették a 

tagállamokat a nők esélyegyenlőségének előmozdítására irányuló politikáik kidolgozásában. 

A Tanács két állásfoglalást adott ki a nők egyenlő esélyeinek előmozdítása tárgyában: 1982-

ben, majd 1986-ban. 

Az EU nőkkel foglalkozó puha jogának visszatérő motívuma a nőkre és a férfiakra vonatkozó 

sztereotípiák elleni fellépés, a nők esélyegyenlőségének kérdéseivel kapcsolatos érzékenység 

javítása, és az ezzel kapcsolatos szemléletváltozás elősegítése. 

A nemi szerepek és sztereotípiák megváltoztatása céljából a következő cselekvési területeket 

jelölték ki: tudatosság növelése, valamint a nemi sztereotípiák felszámolása a közösségi 

politikákon belül és a közösségi politikák által. 

 

A diszkrimináció egyik alapvető forrása az volt, hogy a nőket a társadalom kettős funkcióban 

kívánta látni: anyaként és munkavállalóként. Ennek a kettős feladatkörnek a terhei, az ezekkel 

járó tennivalók és felelősség a nők számára állandósult stresszt jelentettek. A jogi szabályozás 

formális előnyei nagyon gyakran a visszájukra fordulhat, elősegítették a szerepekről vallott 

sztereotip nézetek meggyökerezését, és azt is, hogy a férfiak és a nők családon belüli 

kötelezettségei nagyobb mértékben terheljék a nőket, mint a férfiakat. Ennek 

eredményeképpen sok nő a munkához való jogot nem elidegeníthetetlen emberi jognak, 

hanem kötelességnek tartotta. 

 

A Thompson Reuters News Service megbízásából az Ipsos által 2009. november 4-e és 2010. 

január 13-a között végzett közvélemény-kutatásból származnak. A nemzetközi felmérés során 

24 077 - 18 év feletti - felnőttet kérdeztek összesen 23 országban, amelyek együtt a világ 

GDP-jének 75%-át képviselik. A felmérésben részt vevő országok: Argentína, Ausztrália, 

Belgium, Brazília, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, Magyarország, India, 

Olaszország, Japán, Mexikó, Lengyelország, Oroszország, Dél-Korea, Spanyolország, 
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Svédország, Cseh Köztársaság, Hollandia, Nagy Britannia, Egyesült Államok és Törökország. 

Országonként 1000-nél több válaszadó szerepelt az Ipsos által megkérdezett internetes 

panelben. 
26 

A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos felmérések során azonban körvonalazódott 

vélemények szerint a világ polgárainak többsége (74%) nem hiszi, hogy "otthon a nők helye".  

Ezzel szemben India (54%), Törökország (52%), Japán (48%), Kína (34%), Oroszország 

(34%), Magyarország (34%) és Dél-Korea (33%) lakói értenek leginkább egyet azzal az 

állítással, hogy a nők helye otthon van.  

 

A Reuters News megbízásából végzett, s a Nemzetközi Nőnap alkalmából közzétett Ipsos 

Global @dvisor felmérésben résztvevő - a világ GDP-jének 75%-át képviselő - 23 ország 

felnőtt lakosságának háromnegyede nem ért egyet azzal az állítással, hogy „a nők helye 

otthon van". Vagyis a 24 000 felnőtt - országonként ezernél több válaszadó - 26%-a szerint 

helytálló ez a megállapítás. 

Azok az országok, amelyek lakói legkevésbé gondolják azt, hogy a "otthon a nők helye": 

Argentína (9%), Franciaország (9%), Mexikó (9%), Svédország (10%) és Brazília (10%). 

Ahol leginkább egyet értenek ezzel: India (54%), Törökország (52%), Japán (48%), Kína 

(34%), Oroszország (34%), Magyarország (34%) és Dél-Korea (33%). 
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Ha országonként végigtekintjük, hogy a népesség mely része ért a legvalószínűbben egyet 

azzal az állítással, hogy a "nő helye otthon van", akkor a sztereotípiák szerint azt várnánk, 

hogy ők férfiak és leginkább az idősebb generáció tagjai.  

Nemi különbségek valóban léteznek: tényleg a férfiak gondolkodnak így nagyobb 

valószínűséggel, de az esetek többségében a nemi különbség számaránya nem túl nagy: 

Indiában a férfiak 56, míg a nők 46% - a gondolja úgy, hogy a "nő helye otthon van"; 

Japánban a férfiak 45 és a nők 49%-a, Kínában a férfiak 39 és a nők 27%-a, Dél-Koreában a 

férfiak 39 és a nők 28%-a, Ausztráliában a férfiak 29 és a nők 22%-a, az Egyesült 

Államokban a férfiak 27 a nők 23%-a, Nagy-Britanniában a férfiak23 és a nők 20%-a, 

Kanadában a férfiak 23 és a nők 18%-a, Lengyelországban a férfiak 22 és a nők 14%-a, 

Olaszországban a férfiak 21 és a nők 17%-a, Belgiumban a férfiak 17 és a nők 15%-a 

vélekedik így. 

Azokban az országokban is, ahol a népesség kis része ért egyet a fenti állítással ("a nő helye 

otthon van"), a nők és a férfiak az előbbiekhez hasonló arányban gondolják ezt a kérdésről: 

Hollandiában a férfiak 22%-a a nők 17%-a, Németországban a férfiak 17 és a nők 11%-a, 

Spanyolországban a férfiak 12 és a nők 11%-a, Brazíliában a férfiak 13 és a nők 11%-a, 

Mexikóban a férfiak 12 és a nők 5%-a, Argentínában a férfiak 11 és a nők 6%-a, 

Svédországban a férfiak 12 és a nők 11%-a, Franciaországban a férfiak 9 és a nők 6%-a. Csak 

véletlenszerűen fordul elő ennél hangsúlyosabb nemek közti eltérés: Törökországban a férfiak 
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57 és a nők 36%-a, Csehországban a férfiak 37 és a nők 18%-a, Magyarországon a férfiak 40 

és a nők 28%-a, Oroszországban a férfiak 41 és a nők 15%-a osztozik ezen a véleményen.  

 

 

 

Összességében úgy tűnik, hogy azokban az országokban ahol az a vélemény uralkodik, hogy a 

‘nő helye otthon van', a legvalószínűbb, hogy nők is hasonlóan gondolkodnak, azonban 

azokban az országokban, ahol kevésbé értenek egyet ezzel a kijelentéssel, szintúgy csekélyek 

a nemi különbségek. 

Az életkor az, amely tükrében a sztereotípiák megoszlása a leginkább tetten érhető: 18-34, 35-

54 és az 55 év felettieket vizsgáltuk országonként. Azok, akik egyetértenek a kijelentéssel, 

hogy a "nő helye otthon van", legnagyobb valószínűséggel a 18-34 év közötti korcsoportba 

tartoznak, nem az idősebbek közé. Valójában a kutatásban részt vevő 23 ország 

kétharmadában a 18-34 év közöttiek gondolják leginkább így, összevetve a 35-54 közötti 

korcsoport 9%-ával és az 55 év felettiek 17%-ával. A gondolkodás modernizálódása nem 

jelent meg azon országok fiatalabb korosztályánál, ahol a tradicionális nevelés és a kultúra a 

női szerepekről azt gondolja, hogy a „nő helye otthon van”. 

Az egyes országokban a nemek közötti egyenlőség területén működő szervezetek segítséget 

nyújtanak a nők és a férfiak közötti bérszakadék kampány legfontosabb üzeneteinek és 
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anyagainak az EU valamennyi tagállamában található tagjaihoz való eljuttatásában. Ezek közé 

tartoznak a nemzeti, regionális és helyi szintű döntéshozók, egyenlőségi testületek, szociális 

partnerek, nem kormányzati szervezetek, továbbá a munkaerő-felvételi irodák, és a nemek 

közötti bérszakadékkal és egyenlőséggel kapcsolatos ügyekkel foglalkozó akadémikusok és 

szakértők. 

1008/2009. (I.28.) Korm. határozat
27

 a nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács 

működtetéséről 

A Kormány annak érdekében, hogy a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét megvalósítani 

kívánó szemlélet a jogalkotás, illetőleg a cselekvési programok kidolgozása során 

fokozottabban érvényre juthasson, Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanácsot (a 

továbbiakban: Tanács) működtet. A Tanács a Kormány döntéseit előkészítő konzultatív, 

véleményező, javaslattevő testület. E feladatkörében véleményt nyilvánít a nők és férfiak 

társadalmi egyenlőségét érintő szabályozási javaslatokról, illetőleg a hazai és nemzetközi 

jelentésekről, tájékoztatókról és beszámolókról; közreműködik a nők és férfiak társadalmi 

egyenlőségének javítását szolgáló hazai, illetve nemzetközi támogatással megvalósuló 

programok kidolgozásában, a tárgyban készült jelentések, beszámolók elkészítésében; a nők 

és férfiak társadalmi egyenlőségének megvalósítását elősegítő jogszabály-módosításokat, 

egyéb kormányzati döntéseket, új programokat kezdeményezhet; valamint javaslatot tehet 

konkrét intézkedésekre a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének megvalósítása érdekében, 

az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégia Terv 

vonatkozásában. 

1095/2010. ( IV21.) Korm. határozatában
28

 a Nők és férfiak társadalmi Esélyegyenlőségét 

Elősegítő Nemzeti Stratégia – Irányok és Célok 2010-2021. című 1004/2010. ( I. 21.) 

Korm. határozat
29

 végrehajtásának ellenőrzésére különböző területeken 2011. december 31-i 

határidővel kéri értékelni a nemek közötti esélyegyenlőség javítása érdekében tett 

intézkedéseket. Ilyen vizsgálandó intézkedési terület például a hátrányos helyzetű nők 

munkaerő piaci képzések foglalkoztathatóságának ösztönzése, a közszférában bevezetett 

részmunkaidős foglalkoztatás értékelése, a gyermeküket egyedül nevelő nők foglalkoztatási 

esélyeinek javítása, inaktív nők bevonásának lehetőségei az időskorúak gondozásába, férfiak 

és nők közötti fizetési és foglalkoztatási aránytalanságok csökkentése, lakossági 

szűrőprogramokban ( méhnyakrák, emlőszűrés) ösztönözni kell a hátrányos helyzetű nők 
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részvételét, gyermekgondozási támogatások, valamint a gyermekek ellátásához kapcsolódó 

egészségbiztosítási rendszerek értékelése, gyermekbarát megoldások bevezetése a közúti 

közlekedésben gyermekbarát várakozóhely jogszabályi feltételeinek kialakításával, nők elleni 

erőszak tárgyában felvilágosítás, szakmai konferenciák szervezése. 

3./ Esélyegyenlőség a közoktatásban 

Az iskolai esélyegyenlőség fő kérdése, hogy az egymást követő generációk élete során 

kialakult egyenlőtlenségek átörökítése elkerülhető-e vagy sem. Az iskolai teljesítményeket 

meghatározó szociokulturális feltételek vizsgálatai arra utalnak, hogy az iskola alapvetően 

nem képes a bemeneten mért teljesítménykülönbségek csökkentésére, sőt bizonyos 

értelemben még növeli is azokat. A jövő érdekében szakítani kell a mindenki számára 

nagyjából azonos tartalmat közvetítő és fejlesztési módszereket alkalmazó iskolai 

gyakorlattal, s a mainál erőteljesebben differenciáló közoktatást, iskolai tevékenységrendszert 

kell kialakítani. A 60-as, 70-es években az alsóbb társadalmi réteghez képest a vezetők és az 

értelmiségi gyerekek esélye a felsőoktatásba kerülésre 25-25-ször volt nagyobb. Jelenleg ez 

már több százszoros, és trendjében közelít a 30-as évek ezerszeres különbségéhez.
30 

Közismert, hogy nagyon sokan képviselik azt az álláspontot, hogy az iskola nem képes 

jelentős hatást gyakorolni az esélyegyenlőtlenségek mérséklése érdekében. Sőt, az ezen 

állítást alátámasztó szociológiai vizsgálatok azt igazolják, hogy inkább ezek növelésében 

vétkes. Az iskolarendszer (tehát nem egyszerűen az egyes konkrét iskola, illetve iskolák) 

mégis jelentős hatást gyakorolhat/gyakorol a gyermekek fejlődésére. Az iskolázási 

esélyegyenlőség fő kérdése, hogy az egyenlőtlenségek "átörökítése" elkerülhető-e vagy sem. 

Hogy az átszármaztatás folyamán, vagyis a következő, a rákövetkező, az arra következő 

generációnál van-e arra esély, hogy esélyegyenlőséget teremtsünk, vagy inkább mérsékeljük 

az egyenlőtlenséget.  

Az esély a legáltalánosabb értelemben azt jelenti, hogy valaki képes arra, hogy tegyen valamit 

vagy rendelkezzen valamivel. Ebben az értelemben az esélyt úgy is felfoghatjuk, mint az 

egyéni szabadság specifikus esetét. Az esély valamihez való hozzáférhetőség, valamivel való 

rendelkezhetőség, ami viszont aktivitást feltételez. Az iskolai esélyek kezelésének egyik 

koncepciója szerint az iskolai esélyeket egyenlően kell elosztani. Az államnak az egyenlőbb 

elosztást kell támogatnia. E felfogás klasszikus modellje az Egyesült Államok északi 

államaiban alakult ki, illetve érvényesült.  
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Az esélyek egyenlőségét négy alapelv követésével vélték biztosíthatónak.  

 az oktatás ingyenessége a munkába állás (változó) idejéig, mely az ingyenes oktatással 

olyan helyzetet teremt, amelyben a család anyagi helyzete az esélyeket nem 

befolyásolja.  

 az azonos tananyag biztosítása. Azt feltételezi, hogy ha mindenki ugyanazt tanulja, 

akkor az életút szempontjából ugyanazokat az esélyeket fogja kapni, azaz, ha például 

az iskolarendszerben kezdettől fogva a felsőoktatásra felkészítő tananyag a 

meghatározó, ez mindenki számára esélyt teremt a továbbtanulásra.  

 azt kell biztosítani, hogy a különböző háttérrel rendelkező gyerekek azonos iskolába 

járjanak.  

 a források ráfordításának egyenlőségét úgy is biztosítani kell, hogy az adott körzeten 

belül az iskolák azonos ráfordításokkal rendelkezzenek.  

Ezt a felfogást a szakirodalom az esélyegyenlőség demokratikus elveként tartja számon. E 

felfogás legnagyobb gyengesége azonban az, hogy a család, a település és az iskola hatását 

figyelmen kívül hagyja, és azt implikálja, hogy az azonos iskola és az azonos tananyagnak 

való "kitettség" azonos tanulási esélyeket teremt. Az esély felkínált, az esély kihasználása a 

gyermek, illetve a család felelőssége, a gyermek az, aki a teljesítményért a felelősséget viseli. 

Azaz: a feltételek megléte esetén mindenki passzív, egyedül a gyerek felelőssége az, hogy a 

felkínált lehetőséggel mennyire él.  

Az esélyegyenlőség felfogásának fejlődésében a következő szakaszt az jelentette, amikor 

felismerésre került, hogy az esélyegyenlőség azt követeli meg, hogy a különböző jövőre 

készülő tanulóknak eltérő tananyagot is nyújtsanak. E nézet megőrizte a másik három 

jellemzőt, de megjelent a tananyag differenciálása mint az esélyegyenlőség biztosításának 

eszköze. A család, nem is annyira közvetlen gazdasági feltételei, hanem mikroklímája, ezek 

közül is elsősorban a képzettség és ehhez közvetlenül kapcsolódó jellemzők jelentik az 

alapvető tényezőket az iskolai teljesítmények szempontjából. De ezek nem önmagukban, 

hanem az iskolai "technológiával" együttesen fejtik ki hatásukat. Másképpen: kiderült, hogy 

az "ugyanazt, ugyanúgy" az egyenlőtlenségeket termeli újra. ha a társadalom meg akarja 

szakítani azt a logikát, amely így foglalható össze: a leszakadás, az "alullévőség" a gyermekek 

számára hátrányos helyzetet, majd a hátrányos helyzet leszakadást termel, akkor az iskolázási 

esélyekért folytatott versenyben esélyegyenlőtlenségek formáját öltő differenciálási 



53 

 

eljárásokat kell alkalmazni. Bármennyire is paradoxonnak tűnik, az iskolázási 

esélykiegyenlítés csak egyenlőtlenségek útján biztosítható. 

Az esélyegyenlőségnek öt feltétele van.
31

 Mindenekelőtt biztosítani kell a demokratikus 

iskolai esélyegyenlőség két szükséges, de nem elégséges feltételét.  

 az ingyenességet és az azonos esélyeket nyújtó iskolába járás lehetőségét,  

 olyan tartalmi szabályozást, amely biztosítja, hogy az azonos teljesítményi kritériumok 

teljesítéséhez eltérő utak álljanak rendelkezésre.  

 olyan "második esély iskoláját, amely nem az első esély (a teljes értékű 

középiskolázás) helyett nyújt pótlékot, hanem az első esélyhez nyit új utat.  

 olyan pedagógust (munkafeltételeket, képzést, továbbképzést), aki a gyermekre 

szabottan képes az esélyek differenciált realizálásában segítséget nyújtani.  

 olyan finanszírozást (forráselosztást), amely biztosítja a pozitív diszkrimináció anyagi 

feltételeit. 
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V. fejezet 

Egyes társadalmi csoportok sajátos problémája 

 

 

1./ Fogyatékosok 

 

 

1.1./ Egyenlő esélyű hozzáférés és a közszolgáltatások 

 

 

A 2001. évi népszámlálás szerint Magyarországon élő fogyatékos személyek száma 577 ezer 

fő, ez a népesség 5,7%-át jelenti. Az adatfelvétel – a KSH szerint is – alulreprezentálja a 

fogyatékos népesség adatait, a létszám valójában 600 ezer főre becsülhető, és a jövőben a 

népességen belüli arányuk várhatóan nőni fog
32

. 

 

Magyarországon nem készült olyan átfogó kutatás, amely a fogyatékossággal élők 

csoportjának komplex igényeit mérte volna fel.  

A Magyar Közigazgatási Intézet 2005 őszén kutatási pályázatot hirdetett. Országosan 100 

települési és fővárosi kerületi önkormányzatot kerestek fel, ahol, helyszíni szemlét is végeztek 

a megfigyelés módszerével a hivatali közszolgáltatások elérhetőségének vizsgálatára. 

Felmérés korábban 1999-ben történt, amely 7230 közintézmény és közhasznú épület 

akadálymentesítését vizsgálta. A középületek 81%-ában nem volt biztosított az 

akadálymentes közlekedés
33

.  

A felmérés érintett szakemberek bevonásával történt – a „semmit róluk, nélkülük” elv alapján. 

A fogyatékossággal élők meghatározását illetően a helyi köztisztviselőknek csak összesen kb. 

10%-uk hivatkozik a jogszabályban meghatározottakra. A legnagyobb csoport (41%) 

konkrétan a mozgássérülteket említette, illetve valamelyik fogyatékosságot említette még kb. 

30%. A mozgássérültek csoportja a legfelismerhetőbb a fogyatékossággal élők között, hiszen 

mind a személyes megkérdezés, mind az elektronikus felmérés résztvevői a saját 

településükön gyakoribb előfordulással képzelik el őket, mint országosan. Az empirikus 

felmérés során a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatban a legtöbb említést (30%) a szociális 

ügyek meghatározás kapta, amely azt jelenti, hogy a hivatalokban valóban elsősorban 

szociális ügyként kezelik a fogyatékossággal élőket.  

Mindez abban erősíti meg a hivatalnokokat és ügyintézőket, hogy a fogyatékossággal élők 

ügyei szinte kizárólag szociálisak, vagy a szegénységgel, szegénypolitikával kapcsolatosak. 
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A fogyatékos személyek társadalmi integrációjának sokféle feltétele van. Ezek között talán az 

egyik legfontosabb a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés. Az egyenlő esélyű 

hozzáférés feltételeinek a megteremtése a fogyatékos személyek eltérő csoportjai különböző 

szükségletű tagjai számára más és más konkrét beavatkozást igényel. 

  

Közszolgáltatások alatt olyan szolgáltatásokat kell érteni, amelyek bárki által igénybe 

vehetőek. A közszolgáltatások tulajdonképpen az élet minden területét lefedik, a 

tömegközlekedéstől, a kereskedelmi szolgáltatásokon át az igazságszolgáltatásig. Ezeket 

nyújthatja az állam, az önkormányzatok, illetve természetes vagy jogi személyek. Az állam és 

önkormányzatok által nyújtott szolgáltatások esetében az egyenlő esélyű hozzáférés 

megteremtése kiemelkedően fontos, hiszen ezeknek a közszolgáltatásoknak az igénybevétele 

számos esetben nem csak lehetőség, hanem kötelezettség. 

A szolgáltatások nyújtása általában fizikai, illetve információs és kommunikációs 

környezetben (pl. kereskedelmi helyiség, ügyfélszolgálati iroda, stb.) történik. Fontos, hogy a 

hozzáférés módja ne korlátozza az igénybevétel lehetőségét. Ez egyben azt is jelenti, hogy 

amennyiben az adott szolgáltatás elvileg hagyományos és elektronikus úton is elérhető, az 

mindkét módon hozzáférhető legyen mindenki – ideértve a fogyatékos személyeket is – 

számára. 

 

A közszolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele – az igénybevevő 

állapotának megfelelő önállósággal mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, speciális 

mentális és kommunikációs funkcióban sérült emberek számára akadálymentes, kiszámítható, 

biztonságos, értelmezett és érzékelhető. A fogyatékos személyek nem egy homogén csoportot 

alkotnak.  

Fogyatékos személynek minősülnek a(z) 

 látássérült személyek, 

 hallássérült személyek, 

 mozgássérült személyek, 

 autista személyek, 

 értelmi fogyatékos személyek, 

 halmozottan sérült személyek. 

Számukra a fizikai tér és az információs környezet használata sokszor nehézségekbe ütközik.  
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A fogyatékos személyek számára a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés két 

úton teremthető meg:  

- az új szolgáltatások kialakításakor figyelembe kell venni az egyetemes tervezés 

alapelveit, a már meglévő szolgáltatások esetében szükséges átalakítani a szolgáltatás 

nyújtásának környezetét,  

- vagy elektronikus szolgáltatás esetén a felhasználói felületeket. 

 

A fizikai környezet biztonságos és kényelmes használatát úgy szükséges biztosítani, hogy ne 

járjon szeparációval. Ne különítsék el (pl. külön ügyintézői ablak a fogyatékos emberek 

számára) őket ép társaiktól, ugyanis, ha a hozzáférést egyidejű szeparációval valósítanánk 

meg, akkor az esélyegyenlőség lényege veszne el. Kiemelt figyelmet igényel, hogy a 

különböző fogyatékossági csoporthoz tartozó személyek szükségleteinek kielégítése ne 

ütközzön egymással.  

Például az egyik legszembetűnőbb, amikor a járdák széleit a mozgáskorlátozott személyek számára úgy „törik 

le”, hogy a látássérült személyek számára nem jelzik a járda végét. Így könnyen előfordulhat, hogy a látássérült 

ember az úttesten találja magát anélkül, hogy erről tudna. 

 

A különböző fogyatékossággal rendelkező személyeknek más-más módon biztosítható az 

egyenlő esélyek megteremtése. A fogyatékkal élők számára a közigazgatási szolgáltatás 

igénybe vételének megkönnyítését több módon is tudja segíteni a hivatali szervezet. Ennek 

egyik eszköze az elektronikus eszközök ügyintézésre történő alkalmassá tétele (ún. vakbarát 

felület).  

 

Az e-kormányzat ma már az egész világon megvalósuló gyakorlat, amely a hivatal fokozatos 

elektronizálásán és az internetes elérhetőséget biztosító közigazgatási portálokon alapszik. A 

többi országhoz hasonlóan, ahol már történtek lépések az elektronikus közigazgatás 

megvalósítása érdekében, hazánkban is figyelembe kellett venni a közigazgatással szemben 

állított követelményeket, az új kihívásokat, az új gondolkodásmód szükségességét, a 

változások törvényi rendelkezéshez kötöttségét, a pénzügyi feltételek megteremtését, a 

megfelelő informatikai és intézményi háttér biztosítását. 

 

Az egyének munkavégzése a közösség (nemzetgazdaság) számára is fontos. A korszerű 

szemlélet értelmében a fogyatékosság általában nem lehet akadálya annak, hogy bárki részt 

vegyen a társadalmi munkamegosztás fő vonulatában. 
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Egy törpenövésű hölgy miután felsőfokú könyvtárosi végzettséget szerzett, egy magasba emelő székkel kiválóan 

el tudta látni a könyvtárosi munkakört, minden polcon lévő könyvet könnyen elért és mozgatott, az ügyfelekkel 

(kölcsönzőkkel) pedig nagyon udvarias és baráti kapcsolatot alakított ki. 

Számjegyvezérlésű (NC) forgácsoló gépeken kiváló kezelők tudnak lenni a vak dolgozók. 

A mozgáskorlátozottak számára egyrészről különösen alkalmasak a szellemi teljesítményt igénylő foglalkozások 

(jogász, közgazdász, fordító, nyelvtanár, lektor stb.) ha a munkahely az általános akadálymentességi 

követelményeknek megfelel. 

Alkalmasan kialakított telefonnal (nagy billentyűk, könnyített hívásfogadás, fejmikrofon) jól tudnak a 

mozgásukban akadályozott személyek információs szolgálatot, call center feladatokat végezni, de ingatlan 

közvetítést, álláskeresési és mindenféle tanácsadó szolgáltatást ellátni. 

 

E-ügyintézés 

 

A Magyar Köztársaság közigazgatását, közszolgálatait és igazságszolgáltatását korszerű 

elveken alapuló, hatékony és az állampolgárok igényeit a középpontban állító működésnek 

kell jellemeznie. Ez az általános elvárás a közszolgáltatás minden szektorában és ennek a 

célnak a megvalósítására kell törekednie minden érintett hivatalnak, szervezetnek. Ennek a 

célnak a megvalósítását segítette elő a 2004-ben meghirdetett GVOP projekt, melynek 

keretében az országban több településének Polgármesteri Hivatalában (pl. Szolnok, 

Szekszárd) és kistérségben (szentendrei kistérség) kifejlesztésre került elektronikus 

közigazgatást támogató alap-és szakmodul rendszer, amely azonban a gyorsan változó jogi 

környezet és a magas fenntartási költségek miatt nem váltotta be teljes körűen a hozzáfűzött 

reményeket. Újabb kezdeményezés volt 2009-ben Európai Uniós források bevonásával ASP-

rendszerek fejlesztésére, azonban a pályázat visszavonásra került. Jelenleg a közigazgatás 

reformjához igazodóan kell a fenti cél eléréséhez szükséges fejlesztéseket megtenni, melynek 

egyik első lépése az ún. egyablakos ügyintézéshez kapcsolódóan bevezetésre került integrált, 

komplex rendszer, mely az ügyfélkapu adta előnyök kihasználására épül.  

 

A közigazgatási reformot figyelembe véve a jövő nem az elszeparáltan kifejlesztett, 

sokféleségében néha követhetetlen és összehasonlítást is nehezítő informatikai rendszereké, 

hanem az állami és önkormányzati struktúra- és feladatellátást követő, egységes és a 

fogyatékkal élők szempontjait is figyelembe vevő rendszerek kialakítása. Az elektronikus 

kormányzás a közigazgatás korszerűsítésének egyik fő eleme és eszköze az állami 

szolgáltatások minőségének javításához, a hatékonyabb állam és közigazgatás kialakításához. 
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Az akadálymentesítés során eddig elért eredmények elsősorban a fizikai akadálymentesítés 

megvalósításának folyamatában születtek, kevesebb figyelem fordult a közigazgatási 

eljárásokban, valamint az információhoz való hozzájutásban az esélyegyenlőség 

biztosítására. Az elektronikus tájékoztató szolgáltatások széleskörűvé tétele, az elektronikus 

ügyintézés lehetősége egyik eszköze lehet a különböző fogyatékkal rendelkező csoportok 

számára az információhoz való hozzájutás, valamint a közigazgatási eljárásokban az 

esélyegyenlőség biztosításának. 

Ez az eszköz a nem fogyatékkal élők számára is az esélyegyenlőség megteremtésének 

eszköze, hiszen az elektronikus ügyintézés nem kötődik térhez és időhöz, azt az ország 

legtávolabbi településén élő ugyanolyan módon és a nap 24 órájában igénybe veheti, mint a 

fővárosi polgár, természetesen a megfelelő informatikai feltételek megléte mellett. 

A teljes körű elektronikus ügyintézés jogi alapját a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket) teremtette meg. E 

törvény az ügyfél oldaláról közelíti meg a közigazgatási szervek eljárásának szabályozását és 

a közigazgatási szervek szolgáltató funkcióját helyezi előtérbe, és e szolgáltató funkció 

érvényesítése során eszközként határozza meg az elektronikus ügyintézést. 

 

Az elektronikus ügyintézés – fenti cél elérése érdekében – többek között lehetővé teszi, hogy  

 az ügyfél ne legyen kötve a közigazgatási szerv ügyfélfogadási idejéhez, 

 teljes körű e-ügyintézés esetén a hivatalban való személyes megjelenés nem 

szükséges, 

 az ügyfél ügyével kapcsolatban – többirányú tájékoztató csatornán keresztül – 

tájékoztatást kérhet (honlapok, telefon, e-mail, stb.), 

 a közigazgatási szerv tevékenységében a back office és front office tevékenység 

szétválasztható, tevékenysége programozható, ügyféllel való kommunikációja, 

döntéseinek kézbesítése elektronikus úton végezhető. 

 

Az ügyfélkapu olyan eszköz, amely biztosítja, hogy a használó egyedileg azonosított módon, 

biztonságosan lépjen kapcsolatba – a központi rendszer útján – a Kormányzati Portálon
34

 

keresztül az e-közigazgatás ügyintézést, szolgáltatást nyújtó szerveivel. 

 

Abban az esetben beszélhetünk az egyenlő esélyű hozzáférésről, ha az adott szolgáltatás 

igénybevétele mindenki számára 
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 biztonságos, 

 érzékelhető, 

 értelmezhető és 

 kényelmes. 

 

Az egyenlő esélyű hozzáférést segítő alapelvei a közigazgatásban a következők: 

 Nyitottság: a közigazgatás legyen kész válaszolni a társadalom és a gazdaság 

szereplőinek elvárásaira. 

 Részvétel: minél szélesebb körben kell bevonni az állampolgárokat az őket érintő 

kérdések megvitatásába, valamint a döntések előkészítésébe. A kormányzatnak olyan 

környezetet kell biztosítania, amely aktív részvételre ösztönzi a közösséget. 

 Számonkérhetőség: a döntéshozatali folyamatoknak átláthatóbbnak kell lennie, a 

nyilvánosság számára érthetővé kell tenni, ki miért felel. 

 Visszacsatolás: lehetőséget kell biztosítani az érintettek számára a vélemények, 

észrevételek visszacsatolására a döntéshozók felé. 

 Hatékonyság: legyen hatékony a döntéshozatali mechanizmus, illetve az elfogadott 

jogszabályok végrehajtása. 

 Elérhetőség: folyamatosan biztosítani kell a hagyományos kommunikációs 

csatornákon való elérhetőséget azok számára, akik nem kívánnak, vagy nem tudnak 

élni az új IKT eszközök adta lehetőségekkel. 

 

 

1.2./ Egyenlő esélyű hozzáférés és az akadálymentesítés 

 

A fogyatékos személyek emberi jogainak érvényre jutatásának szempontjából mérföldkőnek 

számít az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testületének az akadálymentesítési kötelezettségről  

szóló 10 007/3/2006. TT. számú állásfoglalása szerint „ az akadálymentesítési kötelezettség 

elmulasztása közvetlen hátrányos megkülönböztetés”. 

 

Mozgáskorlátozott személyek csoportjai: 

A mozgáskorlátozottság, vagy mozgássérültség fiziológiai fogyatékosság. A különböző 

betegségek más és más formában hatnak a mozgásra és a mozgató szervrendszerre, ezért 

nehéz egységes kategóriaként kezelni. A mozgásképességre a sérülések kiterjedtsége és 

súlyossága is nagy hatással van. Egy új szemléletmód szerint a fogyatékosság nem az egyén 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fogyat%C3%A9koss%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mozgat%C3%B3_szervrendszer&action=edit&redlink=1
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sérültségén múlik. A környezet az, ami akadályozza a sérült embert abban, hogy 

egyenrangúan vegyen részt a társadalom életében. 

A mozgássérülés fő típusai: 

 petyhüdt bénulások  

o A bénulás egy izom vagy egy izomcsoport működésképtelenségét jelenti. Az 

érintett testrész érzéktelenné is válhat. Az izomzat tónusa kórosan csökkent. 

Enyhébb esetekben csökken az izomerő és az izomzat működőképessége. 

o Leggyakoribb okai: 

 nyitott gerinc  

 izombetegségek ( izomsorvadás),  

 gyermekbénulás (Heine-Medin kór)  

 baleseti gerincvelő-sérülések  

 szülési felsővégtag-bénulás  

 ortopédiai elváltozások  

 agykárosodás utáni rendellenességek  

 amputáció  

 végtaghiányos fejlődési rendellenességek  

 ortopédiai elváltozások  

o Az elváltozások vagy önmagukban is mozgásszervi betegségnek számítanak, 

vagy egy mozgásszervi megbetegedés tünetei. Gerincelváltozások, tartási 

rendellenességek kísérik. 

o Agykárosodás utáni rendellenességek 

 

 Amputáció  

o Az amputáció egy testrész elvesztését jelenti. Lehet baleset, vagy sebészeti 

beavatkozás következménye. A megrövidített végtagot csonknak nevezzük. A 

jó csonk fájdalommentes, és jól terhelhető, ami fontos a művégtag viselésnél. 

o Megkülönböztetünk kis (pl. ujj) és nagy (pl. láb) amputációt. A nagy 

amputációknál az amputálás helyét is jelzik, térd alatt vagy felett, illetve 

könyök alatt vagy felett.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Izom
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Izomsorvad%C3%A1s&action=edit&redlink=1
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o Veleszületett végtaghiány  

o Jellemző az ízületek, vagy a végtagok részleges vagy teljes hiánya, és az 

összenövések. Ezek gyakran együtt fordulnak elő. Az amputációnál kevesebb 

pszichés megterheléssel jár, mert a sérült a rendellenességgel együtt nő fel. 

A mozgássérülés megváltoztatja a testsémát, hátráltatja a cselekvést, beszűkíti az érzékelés, a 

tapasztalatszerzés lehetőségeit. Még a hőháztartásra is kihat: a mozgássérültek nehezebben 

alkalmazkodnak a hőmérséklet változásához, mint a többi ember. Az önellátás nehezebb, és 

állandóan segítségre szorulhatnak. A mozgás korlátozottsága nehézséget okoz a 

közlekedésben, az öltözködésben, az étkezésben, a rendtartásban és a testi higiénia 

biztosításában. Még az egyszerű finommozgások is akadályozottak lehetnek. 

 

Az akadálymentesítési kötelezettséget előíró Fot. 5.§ (1) bekezdése állapította meg, 

miszerint a „ fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető 

és biztonságos épített környezetre”. Az akadálymentesség, azaz hozzáférhetőség fogalmát 

azonban tágan kell értelmezni, és az semmiképpen nem korlátozható az épületek 

akadálymentesítésére.  

 

Az 1997. évi LXXVIII. törvény
35

 az épített környezet alakításáról és védelméről ( 

továbbiakban: Étv) szerint közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész) 

amely: - a település, vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és – használata 

nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészség 

védelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, 

biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá – 

használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (például a közigazgatás, 

igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, 

amelyet – törvény vagy kormányrendelet közhasználatúnak határoz meg. 

Az Étv. tehát meghatározza a kötelezettek körét és nem zárja ki az akadálymentességi 

kötelezettség érvényesítését a magánszféra tekintetében. 

 

Az akadálymentesség és a hozzáférhetőség biztosításának elmulasztása az egyenlő bánásmód 

megsértését eredményezik, ezért az akadálymentesítés elmulasztására kiterjed az Ebktv. 

hatálya. Az Ebktv. 8.§-a szerint közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az 

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dz%C3%BClet
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tests%C3%A9ma&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rz%C3%A9kel%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C5%91h%C3%A1ztart%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Finommozg%C3%A1s&action=edit&redlink=1
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akadálymentesítési kötelezettség elmulasztása, mert a fogyatékossággal élő személyek 

mozgásuk, szolgáltatáshoz való hozzáférésük akadályozása, korlátozása miatt a 

fogyatékossággal nem élő(k)höz képest kedvezőtlenebb bánásmódban részesülnek. Az 

akadálymentesítési kötelezettség elmulasztása azért is minősül közvetlen hátrányos 

megkülönböztetésnek, mert jogszabályi kötelezettség megszegését jelenti. 

 

Az akadálymentesítési kötelezettség elmulasztásának vagy nem szabályszerű teljesítésének 

tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlen összefüggő, ésszerű indoka 

nem lehet önmagában az, hogy a kötelezett anyagi okból nem tud, vagy csak részlegesen tud 

eleget tenni kötelezettségének. Ezt a kivételt egyéb körülményekkel való összefüggésben kell 

értelmezni, annak érdekében, hogy az akadálymentesítésre vonatkozó kötelezettség ne 

üresedjen ki. Hasonlóképpen a műemlék épületek akadálymentesítésénél is e körülményt csak 

a legritkábban lehet kimentésként elfogadni. Ebben az esetben is vizsgálni kell az eset összes 

körülményét, ideértve a szóba jöhető műszaki megoldásokat, és ilyenkor sem vezethet a 

kötelezettség alóli mentesüléshez a pénzügyi okokra történő puszta hivatkozás. 

 

Az építésügyi hatóságok tevékenységét alapvetően, illetve az épített környezet 

akadálymentessége tekintetében a következő jogszabályok határozzák meg: 

 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 

 az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos 

építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet 

és 

 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 

Korm. rendelet. 

 

Az építményekkel szemben támasztott általános követelmények 

Az Étv. 31.§-ának (1) bekezdése szerint: 

„Az építmény elhelyezése során biztosítani kell: 

d) a közhasználatú építmények esetében a mozgásukban korlátozott személyek részére is a biztonságos és 

akadálymentes megközelíthetőséget.” 

Ugyanezen szakasz (4) bekezdése szerint: 

„Az építménynek és részeinek (önálló rendeltetési egység) építése, felújítása, átalakítása, bővítése, 

helyreállítása, korszerűsítése során biztosítani kell: 

b) a mozgásukban korlátozott személyek, valamint a gyermekek részére az általuk is használt 

közhasználatú építmények esetében a biztonságos és akadálymentes használatot.” 
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Akadálymentessé tenni egy épületet azt jelenti, hogy annak kényelmes, biztonságos, önálló 

használata minden ember számára biztosított, a babakocsival közlekedők, az idősek és a 

fogyatékossággal élők számára éppen úgy, mint bárki más számára. Az elv érvényesüléséhez 

nagyon fontos figyelembe venni, hogy egy adott esetben valamely sajátos szükségletű csoport 

igénye ne szorítsa háttérbe egy másikét, hanem az eltérő igények egyformán hangsúlyt 

kapjanak, harmonikusan illeszkedjenek egymáshoz. 

Minden épületet egyedi építészeti megoldás és funkció jellemez, ezért szinte lehetetlen 

mindenre érvényes általános megoldásokat megfogalmazni, előírni olyan módon, hogy az 

mindenki igényét lefedje. 

Az akadálymentesítési kötelezettség a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény ( továbbiakban: Fot) állapította meg. Eszerint „a 

fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és 

biztonságos épített környezetre”. Ez a jog vonatkozik különösen a közlekedéssel és az épített 

környezettel kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre. 

Nem korlátozta az akadálymentesség fogalmát az épületekre, illetve az épített környezetre. 

Kifejezetten nem mondja ki a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

követelményét, a Fot. biztosítja a hozzáférhetőséghez kapcsolódó jogokat is. A 

tömegközlekedési eszközök, utasforgalmi létesítmények, speciális közlekedési hálózat, 

speciális oktatás stb. tekintetében. Az akadálymentesség fogalmát tehát szélesen kell 

értelmezni az épületek akadálymentesítésére. 

 

Az építési törvény szerint közhasználatú építmény: olyan építmény (építményrész), amely: 

- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és 

- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (például alap-, közép-, felsőfokú oktatási, 

egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, 

szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), további 

- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (például a közigazgatás, 

igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet 

- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg. 

 

Az akadálymentesség és a hozzáférhetőség biztosításának elmulasztása az egyenlő bánásmód 

megsértését eredményezik, ezért az akadálymentesítés elmulasztására kiterjed az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. törvény (Ebktv.) 

hatálya. Az Ebktv. 8.§ szerint közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az 
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akadálymentesítési kötelezettség elmulasztása, mert a fogyatékossággal élő személyek 

mozgásuk, szolgáltatáshoz való hozzáférésük akadályozása, korlátozása miatt a 

fogyatékossággal nem élő(k)höz képest kedvezőtlenebb bánásmódban részesülnek. Az 

akadálymentesítési kötelezettség elmulasztása azért is minősül közvetlen hátrányos 

megkülönböztetésnek, mert jogszabályi kötelezettség megszegését jelenti. 

 

2010. január 1-ig meg kellett felelni a Fot. 8.§-ában foglalt feltételeknek a kihirdetésekor már 

működő közlekedési rendszereknek, tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi 

létesítményeknek – beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket, gondoskodni kell a Fot. 

9.§-ában szabályozott közlekedési szállítást végző hálózat kiépítéséről, valamint át kell 

alakítani a fogyatékos személyek számára tartós bentlakást nyújtó intézményeket oly módon, 

hogy az önálló életvitelre személyi segítséggel képes fogyatékos személyek ellátása 

kisközösségeket befogadó lakóotthonban történjen, továbbá az arra rászoruló súlyos 

fogyatékos személyek számára humanizált, modernizált intézményi ellátását kell biztosítani. 

A határidő többször meghosszabbításra került, melynek során akadálymentessé kell tenni a 

törvény kihirdetésekor már meglévő középületeket, meg kell teremteni a fogyatékos személy 

speciális oktatásának a Fot. 13.§-ában szabályozott tárgyi, személyi feltételeit, valamint meg 

kell teremteni a fogyatékos személy speciális munkahelyen történő foglalkoztatásának a Fot. 

16.§-a szerinti feltételeit. 

 

Mentesülésre is lehetőséget ad az Ebktv. Mivel az akadálymentesítési kötelezettségre 

alkalmazni kell az Ebktv. szabályait, a kötelezett a 7.§(2) bekezdése alapján részben vagy 

teljesen mentesülhet a jogi felelősség alól. Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét az 

a mulasztás – így az akadálymentesítés elmulasztása – amelynek tárgyilagos mérlegelés 

szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű indoka van. 

A kötelezettnek kell bizonyítania, hogy pontosan milyen költséggel jár az akadálymentesítés, 

illetve ez aránytalan terhet jelent-e az erőforrásait figyelembe véve. Az akadálymentesítésnek 

több lehetséges megoldása lehet, így a kimentési bizonyításnak valamennyi lehetséges 

megoldásra ki kell terjednie. Ésszerű indok lehet továbbá az, ha az akadálymentesítés műszaki 

okokból (pl. műemlékvédelem miatt) nem vagy csak részlegesen (az épület egyes részein) 

valósítható meg. 
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A társadalmi szolidaritás erősödésével megjelent a társadalmi hátrány fogalma is. A 

társadalmi hátrányok forrásaként magát az egészségügyi hiányosságot tekintették és nem a 

társadalom által kialakított, a befogadást akadályozó hiányosságokat. 

A társadalmat úgy kell felépíteni, fizikai, mentális és morális szempontból egyaránt, hogy az 

biztosítsa az egyenlő és szabad emberi jogok érvényesülésének lehetőségét minden ember 

számára, függetlenül az emberben rejlő korlátozó tényezőktől. 

A környezet hatásai nem mindig kategorizálhatók, de gyakorta társadalmi szintű jelenségeket 

hordoznak. 

 

Az emberi környezet sajnos tele van tudati akadályokkal. 

 Miért képzelheti bárki egy vak tanárról, vagy zongoraművészről, hogy az hülye, mert kutyával megy be 

egy étterembe? 

 Miért legyintenek rá a siketnéma emberre, ha nem érti meg, amit nem feléje fordulva mondanak neki? 

 Miért beszél a szállodaportás, vagy az önkormányzati tisztviselő a kerekesszékben ülő több diplomás, 3-

4 idegen nyelvet is beszélő mérnök feje felett a kerekesszéket toló kísérő személyhez? 

 

Az előítéletekkel és a tudatlansággal együtt ezek a leghatékonyabb gátjai annak, hogy a 

legkülönbözőbb emberek azonos módon vehessenek részt a társadalom életének minden 

nagyobb és apróbb részletében. Az akadálymentesítést egyidejűleg kell elvégezni a fejekben 

és a környezetben. A környezetnek, az abban elérhető szolgáltatásoknak (majdnem) mindenki 

számára egyformán hozzáférhetőnek kell – kellene – lennie. 

Néhány magától értetődő körülmény: Pl. a jó közvilágítás a vakságon nem segít, de mindenki más számára 

nagyon is fontos. A hangosbeszélő a siketek számára nem ad információt, de mások számára igen. 

Budapesten és néhány nagyobb városban azért, hogy a gépjárművek ne álljanak fel a járdára, ne foglalják el a 

gyalogos közlekedésre kijelölt területet, ezért oszlopokat, beton tönköket helyeztek és helyeznek el. Nem 

gondoltak arra, hogy ezek akadályt jelentenek a sérült személynek és családjának, amikor a járda mellett 

parkolnak és a tolókocsit kiemelve a gépkocsiból, illetve leemelve a gépkocsiról a járdán elhelyezik. 

 

Parkoló kártya
36 

A mozgásukban akadályozott személyek akadálymentes közlekedéséhez szükséges, hogy gépkocsijukkal parkolni 

tudjanak. 2000. január 1-jétől szabványosított Európai Uniós parkoló kártyák állnak a fogyatékos emberek 

rendelkezésére. A kártya az Unió minden tagországában használható. A kártya használóját megillető 

kedvezményeket azonban minden ország önállóan szabályozza. Minden EU tagország saját parkoló kártyát 

bocsát ki az EU modell alapján. A parkoló kártya személyre szól, nem gépkocsihoz kapcsolódik. 

 

A buszok használata
37 
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2002-ben fogadták el azt az európai uniós irányelvet, amely előírja, hogy azoknak a városi buszoknak, amelyen a 

vezető ülésen kívül több mint 8 személy szállítására alkalmas hely van, akadálymentesnek kell lennie fogyatékos 

emberek számára. Az irányelv két kategóriába sorolja a mozgásában korlátozott személyeket: kerekes székkel 

közlekedő és mozgásukban akadályozott emberek. 

Az irányelv alapján kötelező a városi buszokat rámpával vagy lifttel felszerelni. A mozgásában akadályozott 

személyek számára fenntartott ülőhely kijelölése kötelező. Helyet kell biztosítani ezen túlmenően a kerekes 

székkel közlekedő utasok, illetve a vakvezető kutyák számára is. Az irányelv akadálymentes távolsági buszok 

használatára is ösztönzi a tagállamokat. 

 

Az Európai Unió szintjén született szabályozás az újonnan üzembe helyezendő liftek akadálymentesítését írja elő. 

 A munkaadók kötelezettsége, hogy a fogyatékos alkalmazottak egyéni szükségleteinek megfelelően 

alakítsák ki a munkahelyet.  

o Tipikus módosítások: rámpa építése, hogy a kerekes székkel közlekedők bejuthassanak az 

épületbe, a berendezések adaptálása, vagy többlet felügyelet biztosítása, képzési és személyi 

segítség, rugalmas munkaidő. 

 

2003. októberében szakértői jelentés készült a „2010- Egy mindenki számára hozzáférhető 

Európa” címmel. A csoport két fontos javaslatot tett:  

 Egyrészt javasolta az építőipari termékekre vonatkozó hatályos direktíva módosítását a 

„mindenki számára hozzáférés” koncepciójával bővítve. 

 Másrész javasolta, hogy a munkahelyi egészségügyre és biztonságra vonatkozó 

irányelvet egészítsék ki a „mindenki számára hozzáférés” célkitűzésével és a 

fogyatékos emberek tűz esetén való evakuálására vonatkozó rendelkezésekkel. 

Az Európai Uniós szabályozások is mutatják, hogy a hozzáférhetőség, akadálymentesség, 

használhatóság egy széles értelemben használt fogalom. Nemcsak az épületekbe történő 

bejutás biztosítását jelenti mindenki számára.  

Ma már jelenti:  

- az épületben és azokon kívül található tárgyak mindenki számára alkalmas tervezését, 

kivitelezését is.  

- a környezetünkben szolgáltatott információ mindenki számára érthető legyen.  

- az életünket segítő alkalmazások, pl. számítástechnikai, kommunikációs alkalmazások 

mindenki számára elérhetőek legyenek. 

 

A jogalkalmazás objektív nehézségei 
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Új épület vagy épületrész tervezése és építésének hatósági engedélyezése esetében teljesen 

egyértelmű, hogy az akadálymentességgel összefüggő követelményeket teljesíteni kell és 

lehet. Meglévő épületek esetében ez már nem állítható ilyen egyértelműen. Ugyanakkor a 

vonatkozó jogszabályok nem tesznek különbséget új megvalósítású és meglévő épületek 

között a követelmények teljesítése tekintetében. 

 

Az akadálymentesítés céljára pályázaton elnyerhető céltámogatások összegei általában az 

önerő összegével együtt sem elegendőek egy meglévő többszintes épület teljes körűen 

megfelelő átalakításához. A problémák nagyobb része ebből származik. Hellyel közel a 

szakértelem, vagy a kellő gyakorlat hiánya is szerepet játszik a nem kielégítő 

akadálymentesítési megoldásokban. Annyi bizonyos azonban, hogy rossz műszaki adottságok 

mellett, ráadásul szűkös anyagi feltételek között még nagy szakértelemmel és gyakorlattal 

sem lehet tökéletes megoldást alkotni. Az akadálymentesítési pályáztatások alapján 

megállapítható, hogy egy épületet 5-6 millió Ft-ból lehet minimális szinten 

akadálymentesíteni. 

 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik vitathatatlan előnye a támogatási források 

széleskörű megnyílása volt Magyarország számára. A támogatásokhoz való hozzájutás 

azonban korábban nem ismert feltételrendszert is magával hozott: olyan elvárásokat, 

amelyeknek mind a pályázóknak, mind pedig a végrehajtást lebonyolító 

intézményrendszernek meg kellett felelnie. A számos új elvárás rendszer, illetve vizsgálati 

szempont közül egyik ilyen az esélyegyenlőség volt. 

 Pályázati szempontból az esélyegyenlőség értelmezésekor különbséget kell tennünk az  

egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség között. Az egyenlő bánásmód elvének, azaz a 

diszkrimináció tilalmának akkor tesz eleget egy projekt, ha például nem alkalmaz 

diszkriminatív gyakorlatot a munkatársak felvételénél romák és nem romák, férfiak és nők 

között. 

Azonban a pályázó azzal még nem tesz eleget az esélyegyenlőség elvárásának, ha nem 

alkalmaz diszkriminációt. A pályázó feladata ugyanis az, hogy a projekt adottságainak és saját 

lehetőségeinek megfelelően megtalálja azokat a megoldásokat, amelyekkel elősegítheti a nők, 

a romák, a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdítását. 

 

Pl. egy traktor beszerzésekor vagy útépítés alkalmával is ugyanúgy át kellett gondolni és meg kellett jeleníteni az 

esélyegyenlőség szempontjait. Nagy tapasztalatokkal rendelkező hazai és külföldi szakértők bevonására volt 
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szükség ahhoz, hogy közérthető magyarázat és segítség álljon a pályázók rendelkezésére, elsősorban írott 

anyagok formájában. Ezzel a céllal került kiadásra 2004. elején az Esélyegyenlőségi Útmutató. 

 

 

Akadálymentesség a vak és gyengénlátó emberek világában 

 

Megközelítés
38 

 

Biztosítani kell az épület nevének láthatóságát minden irányból. Az épülethez megfelelően kiépített járda 

vezessen, amelyről a vezetősáv sem hiányzik. A vezetősáv is jelezze a bejáratot. A bejárati ajtót elektronikusan 

nyíló módon könnyen érzékelhetővé tehetjük, ha ez nem lehetséges, akkor optikailag és tapinthatóan fel kell hívni 

a figyelmet a kilincsre. 

Az üvegajtók a látássérült emberek számára, ha keretük nem jelzi, nem láthatóak. A bejáratokat más módon is 

láthatóvá kell tenni, pl. optikai keret alkalmazásával. 

 

Porta, recepció, irányító rendszer
39 

Látássérült emberek számára nehéz azonosítani az információs pultot, ha az üvegből készült. Nem szerencsés 

egyetlen fogyatékossággal élő csoportnak sem, ha az információs pult magas. Az információs pultokat színben a 

kontrasztok és a világítás segítségével jól láthatóvá lehet tenni. Vak emberek számára a rávezető sáv jelenti a 

megoldást. 

 

Irányítórendszer
40 

Az irányítórendszert, pl. térkép, hangostérkép- az érkezésnél célszerű elhelyezni. A tájékoztatást a táblák 

szolgálják mindenki számára. 

A túl sok információ nem segít. A strukturálatlan információ nem informál. Domború, Braille írású feliratokat 

csak olyan épületekben kell használni, amit nagyon gyakran használnak a látássérült emberek. Ezekben az 

épületekben is egységesen kell alkalmazni őket (azonos helyen, azonos méretben, stb. ) 

 

Mellékhelyiségek
41 

A mosdók, WC-k berendezése a legtöbb épületben fehér. A burkolatok magasfényűek és többnyire egyöntetű 

fehérek. Egy látássérült ember számára azonban a csillogó fehér mellékhelyiségekben a szappantartó a 

nyomógomb, a mosdókagyló, a kézszárító megkülönböztetése erőfeszítést igényel. 

 

Lift
42 

A liftekkel szemben a legfontosabb elvárása egy látássérült személynek, hogy a nyomógombok láthatóak és 

tapinthatóak legyenek, és a lift bemondja, melyik emeletre megy, érkezik, milyen irányba halad. A tapintható 

panelek közül sokan a nagy domború, kontrasztos számos mellett, míg mások a Braille feliratok mellett 

voksolnak. 

 

Közterületi akadályok 
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A fehér bottal közlekedő emberek csak a talajon és a legfeljebb derékmagasságban elhelyezkedő akadályokat 

veszik észre időben, hogy kikerülhessék. A felsőtest vagy a fej magasságában elhelyezett tereptárgyak azonban 

komoly balesetveszélyt jelentenek a vak emberek számára, amikor kísérő nélkül, esetleg gyakorlatlan kísérővel 

közlekednek az utcán. 

Ilyen kifejezetten veszélyes tereptárgyak lehetnek például a reklámtáblák, a lehajló faágak, a falra rögzített 

postaládák, telefonkészülékek és bankautomaták. 

 

Térkövek alkalmazása
43 

A közterületek kialakítása során évtizedek óta alkalmazzák az úttesttől határozottan elkülönülő, több centiméter 

magas járdaszegélyeket. Ma már elfogadott és építészeti, építési előírás is, hogy az útkereszteződésekben és más 

gyalogátkelőhelyeknél süllyesszék a járdaszegélyt az úttest szintjére. 

A mozgáskorlátozottak számára kialakított enyhe lejtőt ugyanis fehér bottal járva nagyon nehéz érzékelni, ezért 

előfordulhat, hogy egy vak személy anélkül sétál ki az úttestre, hogy ezt időben észrevenné, esetleg nem is sejtve, 

hogy már nem a járdán tartózkodik. 

A két fogyatékos csoport érdekeit természetesen nem egymás ellenében kell megoldani, hanem ésszerű, mindkét 

csoport számára elfogadható megoldást keresni. 

Hazánkban is megtörténtek már az első próbálkozások olyan speciális felületű térkő alkalmazására, amely a 

lejtőssé tett járdaburkolatba építve az eltérő felülettel hívja fel a vak  

emberek figyelmét a járda szélére, mely így segít elkerülni a veszélyes helyzeteket. 

 

 

1.3./ A fogyatékosok egyes csoportjainak speciális helyzete és problémái 

 

A fogyatékos személyek csoportjai közül részletesebben kerül a következő részben kifejtésre 

a látássérültek, hallássérültek és a mozgássérültek helyzete és annak javítási lehetőségei. 

 

1.3.1./  A látássérültek problémája 

  

A WHO definíciója szerint vakságnak nevezzük azt az állapotot, ha a látásélesség a jobban 

látó szemen nem haladja meg az 5%-ot, illetve a látótér nem nagyobb, mint 20 fokos. 

 

Vakságról az alábbiak szerint beszélhetünk
44

: 

1./ Tudományos értelemben vak a fényérzékelés nélküli szem (amaurosis). 

2./ Általános értelemben viszont vakságról (caecitas) akkor beszélünk, ha mindkét szem vak. 

3./ Pedagógiai szempontból vak az a személy, akinek látásvesztése 90-100%-os, tehát 

legfeljebb 10%-os látásmaradvánnyal rendelkezik. 

a.) Teljesen vak személy, aki a fényt nem érzékeli. 
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b.) Fényérzékelő az, aki a fényt érzékeli, annak irányát meghatározza, viszont 

megkülönböztető képessége gyakorlatilag nincs. Ez olyan emberre vonatkozik, aki 

közvetlen környezetében se tud a szeme segítségével tájékozódni. (Egyik szemével se 

tudja 1m távolságból a kéz felmutatott ujjait megszámolni.) 

4./ Társadalmi szempontból vaknak kell tekinteni azt az egyént, akinek a látásélessége a teljes 

látásélesség egy tizede. 

5./ Szakmai (professzionális) vakságról akkor beszélünk, ha valaki a munkakörét gyenge 

látása miatt nem tudja többé ellátni. (Ennek határai különbözőek, általában az olvasóképesség 

elvesztését jelenti.) 

 

A vakság olyan állapot, mely hatással lehet a lelki életre, tulajdonképpen az egész 

személyiségre: a gondolkodás fejlődésére, az épen maradt észlelési módokra (tapintás, hallás, 

szaglás), az érzelmi életre, a társas magatartásra. A látás elvesztése következtében, az ember 

nem tud a szem segítségével információkat, tapasztalatokat szerezni. 

 

A „gyengén látó” kifejezésen a köznyelvben általában a látásnak mindenfajta, néha csak 

egyénileg érzékelt, máskor mérhető romlását, csökkenését értik. Szemészetileg és 

pedagógiailag a gyengén látó megjelölés pontosan körülhatárolt. Hazánkban gyengén látónak 

tekintjük azokat a látássérülteket, akiknek jobban látó szemén a szemüveggel javított látása a 

teljes látásnak 10-33 % m, azaz látásélessége 67-90 %. A látássérült emberek csoportján belül 

körülbelül 15% teljesen vak ember. 

 

A vakság okozta fogyatékossággal küzdők korösszetétel tekintetében a 0 és 19 év közöttiek 

(azaz kisgyerekek és iskoláskorúak) aránya 7,3%, a munkaképes korúak (azaz 20 és 60 év 

közöttiek) aránya 39,0%, míg a nyugdíjas korúak (azaz a 60 évnél idősebbek) részaránya a 

legmagasabb 53,8%.  
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Az iskolai végzettség tekintetében azok aránya, akik az általános iskolát sem végezték el, 

szerencsére alacsony (2,5%-os). A legtöbb vak és gyengén látó ember Magyarországon 

általános iskolai végzettséggel rendelkezik (67,4%), sajnos viszonylag alacsony a 

középiskolát végzettek (23,7%) és még alacsonyabb a főiskolát, egyetemet végzettek 

részaránya (7,1%).  
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Kevésbé közismert, hogy a vak emberek tájékozódását az ún. vakvezető csíkok, a Braille-

feliratok és térképek, a hangos térképek vagy a beszélő szoftverek is segíthetik. A 

gyengénlátó emberek akkor tudnak könnyebben eligazodni, ha a színek közötti 

különbségeket, kontrasztokat használjuk ki a láthatóvá tétel érdekében, vagy nagyobb 

betűméretet alkalmazunk. 

 

A számítógépek azonban új lehetőséget nyitottak a látássérültek kommunikációjában. A 

személyi számítógép a 80-as évek végére Nyugat-Európában, majd a 90-es évek közepére 

hazánkban is általánosan elterjedt eszközzé vált.  

Magyarországon már 1991-ben forgalomba kerülhetett dr. Arató András és munkatársai BraiLab PC-je. A 

BraiLab PC fejlesztői négy újabb verzióval és a BraiLab CD nevű újabb gyártmányukkal sikeresen fejlesztették 

tovább a terméket. 

A DOS korszakot 2001-től felváltotta a JAWS korszak. A JAWS for Window 4.02 képernyőolvasó program 

tulajdonképpen egy beszélőprogram, amely felismeri a képernyőn megjelenő és a leütött karaktereket, és azokat 

hangosan felolvassa. 

A legelterjedtebb böngészőprogramok (Internet Explorer, Netscape) a szöveges Lynx-Windows böngésző és 

közismert levelezőprogramok (Outlook Express, Eudora) támogatása mellett a JAWS minden eszközt és 

szolgáltatást tartalmaz az Office 97, 2000 és XP használatához (Word, Excel, Power Point). Ezen kívül 

használható vele például az MSN Messenger szolgáltatás, a Corel WordPerfect 10 alkalmazás, a Winzip fájl 

kitömörítő, a RealPlayer 8 az internetes médiafájlok lejátszására, valamint az Adobe Acrobat Reader 5 program 

a PDF-dokumentumok olvasására. 

 

A Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Főiskola Karán 2001-ben 8 darab, vakoknak 

kialakított számítógéppel speciális vak oktatási stúdiót hoztak létre. Itt félévenként indítottak érettségizett vak 

fiatalok részére komplex Windows tanfolyamot. 

 

A Polgármesteri Hivatal és egyes szervezeti egységeinek „nyitva tartása” az ügyfélfogadási 

rend megismertetése fontos, mert ez a tájékoztatási minimum egyik eleme, mely az 

ügyfelekkel valós személyes kapcsolattartásnak. 

Jogszabályi kötelezés alapján közzé kell tenni az e-mail címeket és az ügyfélfogadásra 

vonatkozó adatokat.  

Például a Ket. alapján valamennyi államigazgatási szervnek – így minden önkormányzatnak – elektronikus 

tájékoztatót kell közzétennie, amely magában foglalja: 

- a hatóság megnevezését, 

- hatáskörét, illetékességét, 

- postai és elektronikus címét, 

- telefon és telefax számát, 

- az egyes hatósági ügyek intézésére a szervezeten belül illetékes ügyintézők megnevezését, 
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- az ügyfélfogadási rendet, illetőleg 

- az ügyek intézését segítő útmutatókat, 

- a hatályos jogszabályokon alapuló ügymenetre (ügyintézési folyamatleírására) vonatkozó tájékoztatást 

és az ügyintézéshez használt formanyomtatványok letölthetővé tételét. 

 

Az Európai Bizottság 2005. június 1-én nyilvánosságra hozta az „i2010:Európai 

Információs Társadalom a növekedésért és foglalkoztatásért” elnevezésű stratégiai 

dokumentumot
45

. Az ötéves stratégia központi eleme az információs társadalom és a 

médiaipar fellendítése, a dokumentum a 2010-ig meghozandó legfontosabb intézkedéseket 

ismerteti. Az i2010 célja, hogy az IKT nyújtotta előnyök mindenki számára egyformán 

elérhetővé váljanak. A közszolgáltatásokat hatékonyabbá, olcsóbbá és akadálymentessé 

kívánja tenni, hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az IKT valóban sokak életminőségén tudjon 

javítani. 

A hozzáférhetőség kapcsán a 2005. év második legfontosabb eseménye az Európai Bizottság 

e-hozzáférhetőségről kiadott közleménye volt. 

A 2005 szeptemberében kiadott dokumentum három kulcsfontosságú területet jelöl ki az e-

hozzáférés elősegítése terén: közbeszerzés, hitelesítés, törvénykezés. 

 

A fenti célok elérése érdekében szükség van a következő intézkedésekre is: 

 az akadálymentes eszközökre és szolgáltatásokra vonatkozó szabályok megalkotása, 

bevezetése és használata, 

 az e-hozzáférhetőséggel kapcsolatban eddig megtermelt tudást elterjesztése a 

tagállamokban, 

 a „design for all” koncepció széles körben történő alkalmazása, annak beépítése a jövő 

IT-szakembereinek képzésébe, 

 a közszférához tartozó weboldalak hozzáférhetőségének vizsgálata, 

akadálymentességének hitelesítése, 

 tudatosságnövelés az IKT-eszközök gyártói és a fogyatékossággal élők körében 

egyaránt, 

 felmérések, monitoring-tevékenység a felhasználói igények, hozzáférési kérdések 

vizsgálata céljából, és az igények ismeretében további kutatások és fejlesztések 

indítása. 
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A honlapok akadálymentesítése még nem vált a közgondolkodás tárgyává, és ezt támasztja 

alá, hogy csak néhányan voltak, akik az akadálymentesítés kapcsán a kommunikáció 

akadálymentesítésére is gondoltak. 

Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület az akadálymentesítési kötelezettségről szóló 

10007/3/2006. TT.sz. állásfoglalása leszögezte: az akadálymentesítési kötelezettség 

elmulasztása közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül. 

Az állásfoglalás azért is jelentős – bár érdekes módon nem kapott komoly médiavisszhangot – 

mert leszögezi, hogy az 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) nem korlátozza az akadálymentesítési 

kötelezettséget az épített környezetre, hanem kiterjed a hozzáférhetőség biztosításához 

szükséges jogokra is. 

Az 1998. évi XXVI. törvény (továbbiakban: Fot.) kifejezetten nem mondja ki a 

közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés követelményét, a Fot. 5.§ (1) bekezdése 

biztosítja a hozzáférhetőséghez kapcsolódó jogokat is, ennek megfelelően az 

akadálymentesség fogalmát szélesen kell értelmezni, és nem korlátozható az épületek 

akadálymentesítésére. 

 

A sorszámhúzóval működő helyeken szükséges lenne bemondással segíteni gyengén látók és vakok tájékozódását. 

Érintőképernyő helyett Braille írással „könnyített” billentyűzet az automatán sokat segíthet a látássérült 

emberek számára. 

Viszont a postán, a kórházban vagy a mobilszolgáltatóknál, ügyfélszolgálatoknál hiába húznak sorszámot, 

fogalmuk sincs hangbemondási segítség nélkül, hogy mikor villan fel az ő sorszámuk. Célszerű lenne azon 

elgondolkodni, hogy jó lenne, ha pl. a vakoknak nem kellene aláírniuk az orvosi recepteket a kiváltás előtt. 

Hivatalos iratok esetében a közjegyző előtt megbízott személy ír alá helyettünk, de megbízott személyt mégsem 

hívhatja oda minden gyógyszerkiváltáshoz a patikába. 

 

Európai Uniós irányelv foglalkozik a gyengénlátó személyek igényeivel is, amely igények 

kielégítésére kontrasztos színek használatát írja elő. 

A láthatóság kiemelt szempont mindenhol, ahol az idősek és a látássérült emberek gyakran megfordulnak, pl. 

önkormányzat, rendelőintézet, kórház, szemészeti rendelők, osztályok, iskolák. 

A látássérült és a vak emberek igényeit a tapinthatóság, hallhatóság és a láthatóság illetve a 

jól láthatóság szolgálja. 

 

Környezeti tényezők, melyek a látássérült emberek tájékozódását segítik épületeken belül
46 

 Világítás: 
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A világosság azért kiemelkedő szempont a tervezésnél, mert a fényhez való alkalmazkodás 

képessége a legtöbb látássérült esetében gyengül. 

Tükröződés: 

A tükröződő fény az egyik leggyakoribb eleme a magas megvilágítottságnak. A tükröződő 

fény többnyire káprázást okoz, emiatt többnyire akadályozó tényező a környezetben. 

A tükröződés okai általában: 

- Az éles, árnyékolatlan napfény 

- Minden fényes felület 

 Padlóburkolatok: csillogó padlólap, linóleum, lakozott parketta 

 Falburkolatok: csempe, tükör 

 Bútorok és kiegészítők: króm csaptelepek, fényes asztalfelület, pult, stb. 

 

Színek és a láthatóság: 

A látássérülést okozó szembetegségek általában rontják a színlátást, viszont az élénk színek 

észlelése többnyire sokáig fennmarad. Ennek oka, hogy az élénk színek erősebben visszaverik 

a rájuk eső fényt, ezért könnyű észrevenni őket. Az élénk színek felhasználása a környezetben 

tájékoztató lehet, pl. szintkülönbségek jelzésére gyakran alkalmazzák a sárga csíkokat. 

Gyakori, hogy a színeknek csak a mélységét tudják a látássérült személyek érzékelni. 

Számukra a barna, bordó, sötétzöld, sötétkék nem különül el.  

 

 Kontraszt: 

A kontraszthatás alkalmazásával fokozhatjuk a környezet vizuális érzékelését. A világos 

falhoz sötét ajtókeretek, vagy sötét háttéren világos betűk. 

A fehér erősen tükrözi a fényt. 

 

 Távolság: 

A láthatóság érdekében a távolságot méretének növelésével csökkenthetjük, illetve a tárgyak 

méretét a távolság csökkentésével fokozhatjuk. 

 

 Jelzésrendszer: 

A jelzéseket akkor helyezzük el a legjobban egy épületen belül, ha szemmagasságban vannak 

felszerelve. A jelzésrendszer csak akkor lesz jól használható, ha nem csak az elhelyezésére 

fordítunk figyelmet, hanem a méretezést is a távolsághoz igazítjuk. A megfelelően gömbölyű, 
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talpas számokat nem tartalmazó, nem torzított és nem döntött betűk alkalmazása kedvezően 

befolyásolja a láthatóságot. 

Az elhelyezésben a szemmagasságon kívül az is jelentős, hogy a jelzést ne takarja semmi, és 

lehetőleg stabil, nem mozgó felületre kerüljön. 

A gyors értelmezhetőséget szolgálja minden felhasználó számára, ha a feliratokat 

piktogramok egészítik ki vagy helyettesítik. Ez a szempont a látássérült emberek számára 

ugyanolyan jó szolgálatot tesz, mint a siket, diszlexiás vagy értelmi sérült személyek számára, 

ráadásul a magyarul nem beszélő emberek is könnyen tájékozódnak segítségükkel. 

 

 A hallhatóságot és tapinthatóságot szolgáló környezeti tényezők 

A környezet tapintható jellemzői közé tartoznak a vezetősávok. A vezetősávok lehetővé teszik 

az emberek számára az önálló közlekedést egy logikusan kialakított térben, hosszú távolságok 

áthidalásánál különösen jelentősek lehetnek, pl. előcsarnokok, hosszú széles folyosók, stb. 

A vezetősávoknak nem csak az irányokra, hanem a szintkülönbségekre is fel kell hívni a 

figyelmet. Nagyon szerencsés, ha egy rendszeren belül (épület) a fontosabb részeket a 

vezetősávok anyagának megváltozásával is jelezzük, pl. lift, mellékhelyiség, stb. 

Vezetősávban nem lehet bútorokat, oszlopokat, hirdetőtáblákat, növényeket és egyéb 

akadályokat elhelyezni. A vezetősávnak az a lényege, hogy az akadályokat kikerülje, 

lecsökkentse. 

A Belátsz (Beszélő Térkép Látássérültek számára) útvonal-tanácsadó szoftver egy olyan 

útvonalajánló szoftver, amely két tetszőleges budapesti postai cím összekötésével útbaigazít, 

és tartalmazza a fehér bottal közlekedők számára szükséges speciális gyalogos- és 

tömegközlekedési információkat is. 

Az Audio Tájékozódási Segédlet (ATS) fejlesztése 2002. nyarán kezdődött, jelenleg egy 

próbarendszer működik. Az ATS rendszer célja a látássérültek közlekedésének segítése úgy, 

hogy információkat nyújt az őket körülvevő környezetről és a rendszer használójának 

jelenlegi helyzetéről is. 

 

A vak felhasználók egyes speciális informatikai eszközei 

 

A látás, illetve a látás és hallás fogyatékosságának mértékével egyenes arányban növekszik az 

adott ember számára a világháló használatának a jelentősége. A beszélőprogram jelentősen 

lelassítja az olvasási sebességet a látó ember olvasási sebességéhez képest, másrészt 
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látássérült ember a képernyőt nem látja egyszerre, hanem azt részletről részletre, fejben rakja 

össze a nagyított vagy hallott információkból. 

A beszédszintetizátorok, mint a képernyőolvasó programokkal párhuzamosan működő 

szoftverek, a képernyőolvasótól kapott szöveges információt mondják ki szintetizált (gépi) 

úton. 

A Braille-megjelenítők a képernyőn megjelenő szöveges információt alakítják át pontírásúra. 

Piezoelektromos elven működnek, azaz feszültség hatására a pontok helyét a kijelzőn a 

Braille pontrendszernek megfelelően kiemelkedő tüskék jelzik. Magyarországon nagyon 

kevés található belőlük. 

A jegyzetelő-gépek területén két nagy fejlesztési irány létezik, az egyikben az ismert kézi 

számítógépeket (PDA-kat) teszik vakos használatra is alkalmassá (pl. képernyőolvasó 

program segítségével), a másikban pedig olyan célszámítógép fejlesztése folyik, amelyek egy 

kisméretű, egybeépített, monitor nélküli laptophoz hasonlítanak. Utóbbiakon a látássérült 

emberek jegyzeteket készíthetnek, szöveget vagy táblázatokat szerkeszthetnek, 

internetezhetnek, működik rajtuk számológép, telefonregiszter, illetve egyes típusokban GPS-

sel ellátott térképszoftver is. 

Speciális olvasógépekkel a felhasználók a nyomtatott szöveget gombnyomásra tudják 

felolvastatni egy magnóhoz hasonlóan, bármilyen informatikai tudás nélkül. 

A gyengénlátó emberek általában nagyméretű monitorral dolgoznak. Sokan használnak 

különböző képernyőjavító szoftvereket. 

Az olvasótévéket egy monitor és egy ehhez kapcsolódó kamera alkotja, a céljuk, hogy 

számítógép nélkül is nagyított, erősebb kontrasztú és megfelelő színbeállítású képet 

kaphasson a felhasználó egy síkírású dokumentum vagy ábra (pl. könyv, újság, levél, stb.) 

elolvasásához. 

 

Helyzetgyakorlat 

Látássérült/vak ügyfél 

 

A./ Bekötött szemmel jöjjön a terembe, kísérővel (ha az idő engedi, a nap folyamán próbáljon 

tájékozódni egyedül – bekötött szemmel – az épületben). 

Soroljon fel akadályokat, amelyekkel találkozik látássérültként általában napi élete folyamán. 

 mondja el, hogy nem tud pénzt felvenni a bankautomatából; 

 a közlekedési lámpák nem működnek hangjelzéssel, az emberek nem mernek segíteni, 
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 egészítse ki saját tapasztalataival, ötleteivel, milyen további akadályok merülhetnek fel 

egy látássérült ember életében… 

Döntse el agresszíven beszél-e az „irodában”, vagy visszafogottan, már lemondva mindenről, 

vagy saját vérmérséklete szerint. Próbálja megfogalmazni, milyen igényei vannak egy 

látássérült, vak embernek, amikor a hétköznapjait éli – akadálymentes (?) lakásban, utcán, 

közintézményekben, közszolgálati intézményekben… 

 

B./ Közös élményszerzés a „Láthatatlan kiállításon”, ahol a hallgatók megtapasztalhatják, 

hogy a vak ember számára miként érzékelhető a világ. 

 

Helyzetgyakorlat 

Mozgássérült ügyfél 

 

Amennyiben technikailag megoldható, kerekesszékben ülve jöjjön be a terembe – /megalázó-

e segítséget kérni vagy nem?/ (próbáljon kerekesszékkel küszöbökön át, ajtókon, lépcsőn 

közlekedni, villanykapcsolót használni; gondolja át, milyen lehet magas pult előtt Ügyfélként 

segítséget kérni.) 

Menjen az ügyfélszolgálati pulthoz és fogalmazza meg panaszát, hogy: 

 nem tud eljutni az orvoshoz, mert a rendelő nem akadálymentes; 

 nem tudja gyermekét iskolába vinni, mert nem kapott gépkocsi szerzési támogatást és 

a meglévő autóját nincs pénze megcsináltatni; 

 saját tapasztalatai alapján bővítse panaszát… 

Döntse el, agresszívan beszél-e az „irodában” vagy visszafogottan, már lemondva mindenről, 

vagy saját vérmérsékletes szerint. Próbálja megfogalmazni, milyen igényei vannak egy 

kerekesszékben ülő embernek, amikor a hétköznapjait éli – akadálymentes (?) lakásban, 

utcán, közintézményben, közszolgálati intézményben. 

 

1.3.2./ Hallássérültek problémája  

A siket személyek számára a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás, a feliratozás, illetve a hallható 

információk látható jelekké való átalakítása a legfontosabb. Például a hangzó szöveg írott 

formátumban való megjelenítését segítő jegyzőkönyvvezetés. 

A nagyothalló személyek számára a hallható információk erősségének fokozása az egyik 

megoldás. Ilyen eszköz az indukciós hurok vagy a hallásjavító eszközök. Tömegközlekedési 
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eszközökön a siket és nagyothalló személyek számára az információt írásos formában kell 

megjeleníteni. 

A fogyatékosok közül felismerhető a vak és mozgássérült, míg a „láthatatlan fogyatékos” 

kifejezés a siketekre és nagyothallókra vonatkozik. A siketek hallásképtelenségük okán 

lemaradnak az információ-áramlásról és kifejezetten a vizuális kommunikációra 

támaszkodnak. A siketeknél és nagyothallóknál az információéhség leküzdése létfontosságú 

kérdés. Erre különféle vizuális és fizikai módszer jelentheti a megoldást. 

A jelnyelvnek nincs írott változata, ezért nagy az ikonikus – grafológus megjelenítési rendszer 

fontossága a környezeti- kommunikációs akadálymentességnél. A kommunikáció 

alapkövetelménye a siketeknél és nagyothallóknál: láthatóság és partnerség. 

 

Az életből sajnos tudunk negatív példákat is bemutatni a hallássérült emberek mindennapi tevékenységét 

nehezítő helyzetekről: 

Postán az ügyfélkapunál az ügyfél és alkalmazott közötti üveg-térválasztón fej és szemmagasságban húzódik a 

merevítő- vagy biztonsági sáv, az üveg tele van kirakott tájékoztatókkal, szórólapokkal, reklámmatricákkal, így 

az a szemkontaktust és vizuális kommunikációt akadályozza. Hasonló problémákat okoz az iskolai csengő és 

tűzriasztó, mert csak a folyosón van hang- és fényjelző berendezés, osztálytermekben csak hangjelzők vannak. 

 

Találhatunk pozitív példákat ezen a területen, mint például az alábbiak: 

Jeltolmács szolgáltatás területén kiépült a regionális jelnyelvi tolmács-szolgálat. TV-beli parlamenti 

országgyűlés-közvetítésnél alkalmaznak jelnyelvi tolmácsolást, ami a képernyőn „tojásban” látható segíti a 

hallássérült emberek tájékoztatását. Mára már általánossá vált a színházakban a hallókészülék-erősítő hurok 

kitelepítése a nagyothallók számára. 

 

Közszolgáltatások és önkormányzati hivatalok területén nem jellemző a kiépítettség a 

kommunikációs akadálymentesség területén. Például az ügyfélfogadásnál jól jönne a 

kommunikációs segítő, aki legalább középfokú jelkommunikációs tanfolyamot végzett 

alkalmazott lenne és az ügyintézés elkezdésében segítségére lehet siketeknek és 

nagyothallóknak.  

Megoldási lehetőségek lehetnek
29

: jelnyelvi tolmácsszolgálat (jelnyelvi-, orális-, 

írótolmácsolás), multimédiás számítógép; videokonferencia; MSN, építészet és 

környezetalakítás; közlekedés, ügyintézés; e-szolgáltatás, feliratozás; digitális szövegkivetítés, 

egyéni és közösségi hurokerősítők, adó-vevő berendezések, vészjelző berendezések, személyi 

segítés, internet hozzáférés. 

 

Tolmácsolási típusok 
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Jelnyelvi tolmács: 

Az a közvetítő személy, aki kellő ismeretekkel, tudással és képességekkel rendelkezik ahhoz, 

hogy a halló és siket vagy nagyothalló emberek között segítse a zavartalan kommunikációt. 

Ehhez azonos szinten kell ismernie a beszélt és a jelnyelvet, valamint birtokában kell lennie a 

szükséges tolmácsolási ismereteknek. 

 

Artikulációs tolmács (orális tolmács): 

Az a jelnyelvi tolmács, aki a hallássérült kliens igényének megfelelően az információkat 

szájról olvasási kép biztosításával adja át az ügyfél számára. 

 

Relétolmács (kontakttolmács) 

Olyan siket vagy nagyothalló személy, aki a jelnyelvi tolmács kompetenciáival bír, és képes 

siket vagy nagyothalló ügyfelek számára az információt közvetíteni. 

 

A jelnyelv a vizuális kódrendszerek egyik legfejlettebb formája, amelyet főként, de nem 

kizárólag a siketek használnak. Az 1960-as évek óta a szakemberek már önálló nyelvként 

kezelik. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. 

törvény a magyar jelnyelvet a hivatalos nyelv szintjére emelte Magyarországon. 

A siketek már régóta törekednek arra, hogy jelnyelveik hivatalossá váljanak. Elsőként 

Ugandában vált hivatalossá a helyi jelnyelv, már 2000 előtt. Zürich svájci kanton 2005-ben 

ismerte el alkotmányában a jelnyelvet. Szintén 2005 óta az osztrák jelnyelv elismert 

kisebbségi nyelv Ausztriában. Új-Zélandon az új-zélandi jelnyelvet 2006-ban iktatták jogaiba 

az angol és a maori nyelv mellett. 2009 óta a magyar jelnyelv hivatalos nyelv 

Magyarországon, 2011-ben az Alaptörvényben is helyet kapott: A “Szabadság és felelősség” 

fejezet XIX. cikkének (3) bekezdése szerint: „(3) Magyarország védi a magyar jelnyelvet 

mint a magyar kultúra részét.” 

Bizonyított, hogy a jelnyelvnek is van egy sajátos hangtana, alaktana és mondattana. 

Általában az adott nyelv nyelvtani sajátosságai jellemzik a jelnyelvet. Szókincse pontos 

nyelvtani szabályok szerint rendeződik, így annak nyelvjárásai is lehetnek. Tanulásának 

nehézségei összemérhetők a hangzó nyelvekével. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sikets%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1960-as_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Uganda
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%BCrich_kanton&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztria
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Aj-Z%C3%A9land
http://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Maori_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hangtan
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alaktan
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mondattan
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyelvtan
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A jelnyelv nemzetközi, minden országnak van egy sajátos jelnyelve, amelyet elsősorban a 

siketek használnak. Tehát a siketek nem ugyanazt a jelnyelvet használják Németországban, 

mint mondjuk Magyarországon. Igaz, hogy vannak hasonló jelek egyes jelnyelvekben. 

Létezik azonban egy mesterségesen kialakított jelnyelv is, a Gestuno nyelv, amely éppoly 

nehezen tud teret nyerni, mint az eszperantó. 

A kézmozgás lassabb, mint az artikulációs mozgás, de a minden szinten jelen lévő 

egyidejűségnek köszönhetően a jelelés és a beszéd tempója közel azonos, nem ritka eset az 

sem, hogy a jelelés gyorsabb, a normál beszédnél. 

A jelelés szabályai: 

 törekedni kell a jel pontos kivitelezésére,  

 fontos a gesztikuláció, mimika és testtartás.  

A jelelők a jobb megértés érdekében néma artikulációval kísérik jelelésüket. Ennek 

szabályai: 

 a megszokottnál lassabb beszédtempóra van szükség,  

 vigyázni kell, nehogy a túlartikulálás hibájába essünk,  

 mindig a jelelést kísérő beszédről lehet csak szó.  

A jelnyelv éppen olyan verbális kommunikációs eszköz, mint a hangzó nyelv, ezért 

használata nem nevezhető mutogatásnak: egy önálló nyelvről van szó. Nem „mutogatunk”, 

hanem jelelünk! 

Jelnyelvkutatás külföldön és hazánkban  

A jelnyelvkutatás története az Amerikai Egyesült Államokba, az 1960-as évekig nyúlik vissza, amikor William C. 

Stokoe kutatásainak köszönhetően megfogalmazták a legfontosabb érvet: a jelnyelv éppúgy kettős tagoltságú, 

mint bármelyik hangzó nyelv. A nyelvészetben ez a legfőbb érv amellett, hogy természetes emberi nyelvnek 

tekintünk-e valamit. William C. Stokoe arra jött rá, hogy a jelnyelvben is megvalósul a kettős tagoltság 

kritériuma. A jelnyelvben a kézformák, a mozgások, illetve az artikulációs helyek (tehát a tér, amelyben egy jel 

létrejön) számítanak a legfontosabb ilyen komponenseknek, más néven kerémáknak, melyek a hangzó nyelvben a 

fonémák megfelelői. A kézformák, mozgások ugyanúgy nem értelmesek, mint ahogy a hangok a hangzó nyelvben, 

viszont jelentés-megkülönböztető szerepük van: ha egy komponenst megváltoztatunk, ahogy a beszélt nyelvben 

egy hangot megváltoztatunk (pl.: por-bor), akkor ugyanúgy egy egészen más jelentéshez jutunk, vagy esetleg egy 

üres elemhez, amelynek nincs jelentése. Ez volt a legdöntőbb érv, mely a jelnyelv természetes nyelv voltát 

mutatja s ahogyan a hangzó nyelvek fonémakészletében is vannak különbségek és azonosságok, ugyanúgy a 

jelnyelvek kézforma készletében is vannak olyan elemek, amelyek a világ összes jelnyelvében megtalálhatók, de 

olyanok is, amelyek meglehetősen ritkának számítanak. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gestuno_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eszperant%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Artikul%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
http://hu.wikipedia.org/wiki/1960-as_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=William_C._Stokoe&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=William_C._Stokoe&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=William_C._Stokoe&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ker%C3%A9ma&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9ma
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Magyarországon a 90-es évek közepétől több vonalon indult meg a magyar jelnyelv kutatása. Elsősorban a Pécsi 

Tudományegyetemen, (korábban Janus Pannonius Tudományegyetem), valamint az ELTE Elméleti Nyelvészeti 

Programjának keretén belül és az ELTE Magyar Nyelvi Tanszékén. Kezdetben fiatal nyelvészek és egyetemi 

hallgatók foglalkoztak a témával később egyfajta szakmai szemléletfordulás következett be, melynek 

eredményeképpen a PTE-n, az ELTE-n, (kisebb részben Szegeden és Debrecenben is) nem jutott ki úgy hallgató 

a magyar vagy akár az idegennyelv-szakos képzésből, hogy ne lett volna tisztában azzal, hogy a siketek jelnyelve 

teljes értékű, természetes emberi nyelvnek számít, a téma iránt érdeklődők pedig esetleg egy-két speciális kurzust 

is elvégezhettek a siketek kétnyelvűségével vagy a jelnyelv grammatikájával kapcsolatosan
48

. 

 

Helyzetgyakorlat 

 

Nagyothalló/siket ügyfél 

Bedugott füllel érkezzen az „irodába” (ha ideje engedi, a nap folyamán egy kis időt töltsön 

bedugott füllel – társaságban, ill. egyedül; gondolja át, milyen érzéseket él át úgy, hogy nem 

hallja a környezetében folyó beszélgetéseket, zajokat). 

„Némán” beszéljen, (ne adjon hangot, amikor beszél). Először próbáljon szájról olvasni. 

Menjen az ügyfél pulthoz, érdeklődjön a Jeltolmács Szolgálat elérhetőségei iránt. Kérjen 

tájékoztatást, hol kaphat jeltolmácsot, mert szeretné útlevelét megcsináltatni és az 

okmányirodában nem tudták kiszolgálni, mert nem értették és „elzavarták”. 

Értesse meg magát. Kérje ki magának, hogy hülyének nézik általában, csak azért, mert nem 

kap lehetőséget kifejezni magát. 

Miközben beszél, álljon fel, fordítson hátat ügyfelének, mert a telefonszámot úgy keresi. Ön 

háttal áll az ügyfelének: tud-e így szájról olvasni Ügyfele? 

Vagy: a kikeresett telefonszám után nyomja a kezébe az Ügyfélnek a telefont (csupán jó 

szándékból, segítőkészen), hogy beszélje meg ő az ügyét a jeltolmáccsal. 

Gondolja át, mennyi akadályba ütközhetett eddig Ügyfele, amíg ide eljutott (nem hallva a 

környezetéből érkező információkat), a hétköznapi ügyeit nem tudja intézni, mert senki nem 

érti, mit akar és nem is tesznek erőfeszítéseket az emberek, hogy megértsék. Ez milyen 

érzelmeket kelthet az Ügyfelében. Ön mennyire tudja ezt tolerálni? 

 

 

2./ Romák helyzete, problémái 

 

 

2.1./ A cigányság rövid története, kiemelten ennek hazai vonatkozásai  

 

A cigányok/romák őshazája Észak-India nyugati területe – Pandzsab. A romák kiszolgáltatott 

helyzetben voltak már az Őshazában is. Az akkor még a mainál erősebben élő 

http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9csi_Tudom%C3%A1nyegyetem
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9csi_Tudom%C3%A1nyegyetem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janus_Pannonius
http://hu.wikipedia.org/wiki/ELTE
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeged
http://hu.wikipedia.org/wiki/Debrecen
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9tnyelv%C5%B1s%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Jelnyelv_grammatik%C3%A1ja&action=edit&redlink=1
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kasztrendszerben a hierarchia legalján éltek, kiszolgálói voltak minden tekintetben a felettük 

élőknek. A romák/cigányok i.sz. 700 és 1000 között indultak el indiai őshazájukból. Az 

elvándorlás több hullámban történt meg. A cigányok Indiából i.sz. 1000 körül keltek útra. Kb. 

másfél évszázadot tartózkodtak a romák/cigányok Perzsia területén, és innen „széledtek szét” 

Európában. A vándorlás során Örményországba jutottak el, itt találkoztak először a 

kereszténységgel, mely korszakra a jövevényszavaik is utalnak.  

A XIV. század vége óta szórványosan jelentek meg a Kárpát-medencében. Az egyik első 

okleveles említésük 1348-ból, Szerbiából származik, majd 1399-ben Csehországban említik 

ezt a népcsoportot. A szeldzsuk törökök támadásai elöl megint vándorlásba kezdtek
49

.  

A XV. században a cigány/roma népesség jelentős része a Német Birodalom, Svájc, 

Franciaország területére vándorolt tovább. Hildesheim város okirattára 1407-ben jelzi az első 

cigányok érkezését. 1427-ben elérték Párizst. A vándorló népesség életmódja kiváltotta a 

paraszti és városi népesség félelmét, haragját. Korabeli iratok szerint a cigányok zaklatják a 

parasztokat, távollétükben kifosztják házaikat, városokban zsebtolvajként tevékenykedtek. 

Több ország, város területéről kitiltották, üldözték a cigányokat ( pl. Meissenből 1416-ban, 

Meiningenből 1432-ben, Maina-Fankfurtból 1449-ben). Az 1400-as évek végén számos 

országban pl. Svájc törvények szabályozták a cigány/roma népesség életét
50

.  

A XVI. században általánossá vált az erőszakos asszimilációs politika, melynek nyomán a 

cigány csoportok tömegesen áramlottak Kelet-Európába, benne Magyarország számukra 

kevésbé fenyegető feltételeket kínáló területeire.  

A XVIII. század uralkodói és főurai a felvilágosodás jegyében megtiltották a cigányok 

üldözését, és kísérletet tettek a letelepítésükre, integrációjukra kevés sikerrel. II. Frigyes 

porosz király 1775-ben cigány falvakat létesített, II. Frigyes Vilmos pedig besoroztatta a fiatal 

cigány férfiakat.  

A XIX. századtól a Habsburg-uralom alatt a cigányellenes törvénykezés érvénybe lépett 

Magyarországon is. I. Lipót 1701-ben törvényen kívül helyezte a cigányokat.  

Mária Terézia 1749. évi rendeletében kiutasított az országból minden cigányt, aki nem 

telepedett le (mezőgazdasági munkaerőhiányt kívánt pótolni velük), további rendeleteiben is 

cigányság életmódváltásának szükségességét szorgalmazta. A Regulatio Cigarorum néven 

ismertté vált rendeletgyűjtemény letelepítésükről, gyerekeik iskoláztatásáról rendelkezett, 

megtiltotta a vándorlást, a lótartást, útlevelet vezetett be számukra, a megyéket pedig a 

cigányok számára állandó ház kiutalására kötelezte. II. József 1783-ban bevezette a 

Helytartótanács keretein belül működő rövid életű cigányügyi főosztályt. A pozitív 

intézkedések érvényesülését hátráltatta a cigányok merev ragaszkodása a hagyományos 
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életmódjukhoz. Mária Terézia és II. József rendelkezéseit Magyarország és Erdély nagy 

részén sem a hatóságok, sem a cigányok nem vették túl komolyan. Az 1893-ban tartott 

cigányösszeíráskor 275 000 cigányt írtak össze hazánkban.  

A XX. század elején 1908-as angol gyermektörvény, majd az 1944-es nevelésügyi törvény az 

év felére helyben maradásra, iskolalátogatásra kötelezte a vándorló cigány családok 

gyermekeit. A francia kormány 1912-ben vezette be az ujjlenyomatot is tartalmazó azonosító 

igazolványt, mely 1970-ig létezett. 1914-ben Svédország megtiltotta a romák beutazását, mely 

rendelkezés 1954-ig volt hatályban, és ehhez hasonló rendelkezések születtek Norvégiában és 

Dániában is. 1918-tól Hollandia rendőri ellenőrzés alá helyezte a cigánykaravánokat. Az 

1920-as évek végéig szinte minden országban született cigánytörvény, amelyekhez részben az 

1926. évi Bajor Cigány- és munkaügyi törvény szolgált mintaként. Ez a törvény megszorító és 

támogató rendelkezéseket egyaránt tartalmazott
51

.   

16 év feletti, rendszeres munkával nem rendelkezőket munkakerülés címén dologházba vitték, az iskolakerülő 

gyerekeket árvaházba, javítóintézetbe küldték. 

 

Az 1920-as évek szellemi forrongásában kezdődött a cigányság öntudatra ébredésének máig 

tartó folyamata. Csehországban, Európában elsőkét 1921-ben önálló nemzetiségként ismerték 

el a cigányokat. 1923-éban Bulgáriában adták ki az első cigány nyelvű újságot „Jövő” 

címmel. 1925-ben a Szovjetunióban cigány írószövetség alakult, majd 1931-ben kísérleti 

jelleggel létrejött az azóta is működő Moszkvai Cigány Színház
52

. 

Az uralkodó eszme mégsem a progresszív kezdeményezéseké volt ekkor Európában, inkább a 

fajtudományi irodalomé. Németországban hatalomra jutott nemzetszocialisták átmenetileg 

nem foglalkoztak a cigányprobléma faji vonatkozásaival, a cigányokkal szembeni hatósági 

magatartást főként az egyre szigorodó bűnmegelőzési szempontok vezérelték, később vált 

központi elemmé. 1935-től a belügyminiszter megtagadta a német személlyel egybekelni 

szándékozó cigányoktól a házassági alkalmassági bizonyítványt. 1937-től deportálták az első 

cigány csoportokat kényszermunkára Dachauba és Buchenwaldba. 1940 áprilisában 

megkezdődött a német cigányok deportálása, melynek kb. 300.000-500.000 cigány esett 

áldozatul. A háború vége óta eltelt több mint 60 évben az üldözöttek kárpótlásának folyamata 

nem zárult le, melyet részben nemzeti, részben nemzetközi szinten ma is folytatnak. A 

jogosultak svájci, német és osztrák pénzalapokból történő kárpótlását, a jogosultság 

elbírálását és a kifizetéseket a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) genfi irodája 

szervezi
53

. 
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A magyarországi cigányság a XIX. század folyamán kezdett kilépni az etnikai és 

életmódbeli izoláltságból. A reform-országgyűléseken gyakran előkerült a cigánykérdés, 

1848-ig több helytartótanácsi rendelet próbált gátat vetni a vándorcigányok beáramlásának. 

Az 1893-as népszámláláskor mintegy 275 000 cigányt regisztráltak, 40%-uk Erdélyben, 60%-

uk az ország belső vármegyéiben élt. A cigányok helyzete 1918 után keveset változott. 

 

Hazánkban 1931-től a vándoripari engedélyek kiadását korlátozták, tovább nehezítve ezzel a 

cigányság életkörülményeit, hiszen a munkavállalási lehetőségeket tovább szűkítették a 

cigányok számára. Egy 1938-as rendelet szerint minden cigányt gyanús egyénnek kell 

tekinteni. Endre László későbbi államtitkár 1934-es követelése a cigányok koncentrációs 

táborba való zárásáról és a férfiak sterilizálásáról a közvetlen előzményeit és alapját képezik a 

magyarországi romák holokausztjának. 1944 júliusa és 1945 márciusa közötti időben 25-

30.000 ezer cigányt deportáltak hazánkból. Európa szerte félmillió roma esett áldozatul a 

nácizmusnak. A cigányok 70-80%-a a társadalomtól elkülönülten, telepeken élt kóbor 

cigányok sátrakban, míg a letelepedettek vályogkunyhókban. A telepeken erőszakos 

mosdatások, fertőtlenítések folytak, ha bűncselekményt követett el valaki, a rendőrség sorra 

vette a telep lakóit, akik védelem nélkül álltak a hivatalos szervvel szemben. A Magyarországi 

Cigányok Kulturális Szövetsége az ötvenes években a cigány értelmiségiek – pl. László Mária 

- kezdeményezésére alakult meg. Az első hivatalos romaellenes intézkedés 1961-es állam – és 

párthatározat volt, ez és a későbbi határozatok réteg-specifikusan kezelték a romák helyzetét. 

1965-ben indítottak egy, a cigánytelepek felszámolására irányuló programot – az állandó 

keresettel rendelkezők kedvezményes kamatú kölcsönt vehettek fel „CS”(csökkentett komfort 

fokozatú) lakások építésére, illetve régi parasztházak felújítására. Ezáltal megindult a 

cigányság etnikai egyesülése és tudatosulása. Kialakult egy cigány értelmiségi réteg. Az 

1971-ben lefolytatott országos reprezentatív felmérés alapján Kemény István a magyarországi 

cigányságot kb. 300 000 főre becsülte. Az 1980-as évek végére a cigányság helyzete sokat 

javult. Romológia tanszékek szerveződtek, jelentősen megszaporodott a cigánysággal 

foglalkozó publikációk, és a cigány nyelvű kiadványok száma megnőtt. Cigány nemzetiségi 

iskolák jöttek létre a hagyományok őrzése érdekében.  

 

A mára mintegy félmillióra növekedett cigányság modernizációja nem volt elég mély és 

tartós. A cigányok alacsony képzettségű munkavállalói réteg részeseiként első áldozatává 

váltak a 80-as években bekövetkező gazdasági válságnak és tömeges elbocsátásoknak. 2001-
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ben megtartott népszámlálásnál 200 000 fő vallotta magát cigánynak, de egyes becslések 

szerint ennél jóval magasabb a számuk. 

 

2.2./ A romák esélyegyenlőségi problématerületei 

 

Az elmúlt évtizedekben a csökkenő nem roma népességgel szemben létszámuk nő, és a 

demográfiai előrejelzések szerint a következő 50 évben népességen belüli arányuk a jelenlegi 

5%-ról 11%-ra emelkedik. 

Szociális körülményeiket, gazdasági helyzetüket tekintve a romák a magyar társadalom 

leghátrányosabb helyzetű csoportjának meghatározó részét alkotják. Ebbe a csoportba nem 

csak a romák tartoznak, illetve nem minden roma tartozik ehhez a réteghez. 

 

A Roma Befogadás Évtizede (Decade of Roma Inclusion) 2005-2015
 

 

A Roma Befogadás Évtizede kezdeményezést nyolc közép- és dél-európai ország hozta létre. 

Az első olyan törekvést reprezentálja, amikor a partnerek a romák életének megváltoztatásáért 

készek együttes erőfeszítéseket tenni. Az ötlet a 2003-ban Budapesten tartott első magas 

szintű regionális konferencián született meg. Az „Évtized” a résztvevő országok azon 

politikai egyetértésén nyugszik, mely szerint reformokkal és programokkal csökkenteni kell 

az egyenlőtlenségeket a romák számára meghatározó gazdasági és humán területeken, és le 

kell törni a szegénység és kirekesztés ördögi körét. 

A romák részvétele a tervezésben, a döntéshozásban és a megvalósításban egyaránt az 

„Évtized” kulcskérdése. Közösen alakították ki a négy prioritást, melyek: oktatás, 

foglalkoztatás, egészség és lakhatás. Az irányító bizottság szintén meghatározott három 

horizontális témát, ezek: szegénység, diszkrimináció és társadalmi nemek. Minden ország 

elkészítette a fenti témákat átfogó nemzeti akciótervét. 

 

A romák helyzetének problématerületei: 

 

 Tartósan alacsony, illetve nem megfelelő jövedelem. 

 Tartós munkanélküliség. 

 A munka rossz minősége és az illegális munkavégzés. 

 Alacsony iskolázatlansági szint és írástudatlanság. 
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 Kiszolgáltatott családban nevelkedés. 

 Rossz egészségi állapot  

 Halmozottan hátrányos helyzetű lakókörnyezet. 

 Diszkrimináció  

 

A magyarországi romák helyzetéről a Roma Integráció Évtizede Program 2005.-2015
54

. ad 

áttekintést: 

 

1.) Munkaerő-piaci szempontból, a piacgazdasági átalakulás legnagyobb vesztese a 

cigányság. A nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején a 

foglalkoztatáshoz szokott munkaképes korú romáknak több mint a felel veszítette 

el állását, s így valamennyi foglalkoztatási mutatójuk lényegesen rosszabb, mint a 

többségi társadalomé. Foglalkoztatottsági szintjük durván a fele, 

munkanélküliségi rátájuk három-ötszöröse, az egy keresőre jutó eltartottak aránya 

háromszorosa a nem cigány lakosságénak. Munkavállalásukat számos tényező 

nehezíti, így alacsony képzettségi szintjük, a munkaerőpiacon tapasztalható 

diszkrimináció és az, hogy sokan az ország leginkább elmaradottabb térségében 

élnek, ahol a munkalehetőségek egyébként szűkösek. 

 

2.) A megélhetéshez szükséges jövedelemforrást sokuk számára kizárólag a családi 

pótlék és a szociális juttatások biztosítják, ezért a roma háztartások fele él tartós 

szegénységben. A romák alkalmazásának egyik jellemzője a nem bejelentett – 

tehát nyugdíj-, és egészségügyi járulékfizetéssel nem járó- alkalmi munkák 

elterjedése. 

 

3.) A szegénység előfordulása a romák körében 5-10-szeres a nem roma 

lakossághoz képest. Az elmúlt tíz évben ez jelentős mértékben nőtt. 

 

4.) Az iskolázottság területén is jelentős hátrányokkal kell szembenézniük a 

romáknak a nem roma lakossághoz képest. Az alapfokú oktatásban tanuló cigány 

tanulók esetében a lemorzsolódás és a magán tanulóvá minősítés aránya sokkal 

magasabb, mint az országos átlag. A roma tanulók az országos átlagnál 
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drasztikusan kisebb arányban kerülnek érettségit adó középfokú, és felsőfokú 

oktatási intézménybe. 

 

5.) A romák és a nem romák lakhatási elkülönülése 

 

6.) A politikai érdekérvényesítés területén történelmi jelentőségű a Nemzeti és 

Etnikai kisebbségekről szóló 1993. évi LXXVII. törvény. 

 

Ma Magyarországon az egyik legnagyobb probléma a cigányság és a társadalom többi része 

között feszülő ellentét. Ma a legnagyobb létszámú magyarországi kisebbség a cigányság, akik 

nemcsak a létszámuk, hanem társadalmi helyzetük miatt is különleges figyelmet érdemelnek. 

A magyarországi cigányság – amely korábban is tagolt volt – csak statisztikailag tekinthető 

egységesnek, ugyanis három jól megkülönböztethető csoportra oszlik. A romungrók a romák 

77 százalékát teszik ki és az ország északkeleti részein élnek. A roma nyelven és magyarul 

beszélő oláh cigányok aránya 11 százalék körüli. A román nyelven beszélő beás cigányok 

legnagyobb része a dél-dunántúli falvakban él. 

 Manapság „cigánykérdésről“ beszélünk, pedig ez nem cigánykérdés, hanem a magyarországi 

társadalom egyik legfontosabb és legégetőbb problémája. A cigányság helyzetét nemzeti, 

társadalmi ügyként kell kezelni, nem szabad ennek kezelését továbbra is elodázni, de a 

romák helyzetét nem lehet csak szociális helyzetként tekinteni, mert többről van szó, mint 

puszta szociális problémáról. 

 

A rendszerváltást követő években a cigányság helyzete romlott a legnagyobb mértékben. 

Több kormányprogram készült a rendszerváltás óta, érzékelhető változást azonban nem 

hoztak. A hazai cigányság tehát hátrányos helyzetben van Magyarországon az oktatásban, a 

munkaerőpiacon és a kultúrában. 

 

Az alacsony iskolázottság következménye a munkanélküliség, mely a szegénység egyik 

alapvető oka. Jól látható az összefüggés: a foglalkoztatottság szintje az iskolai végzettséggel 

van szoros kapcsolatban, és a cigányság nagy hányadának alacsony iskolázottsága akadálya a 

munkába állásnak.  

A magyar társadalomban igen erősen jelen vannak különféle előítéletek, többek között a 

romákkal szemben is. Ezért a nem romákkal kell kezdeni a "romakérdés" megoldását. Pozitív 

változások előidézésében óriási akadályt jelent maga az előítélet. Elég, ha csak a 
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foglalkoztatási diszkriminációra gondolunk, és máris érthető, hogy amíg minimális az esély 

arra, hogy a vállalkozások széles körben alkalmazzanak cigány munkaerőt, addig nem 

következhet be számottevő és széleskörű javulás az életkörülményeikben sem.  

 

A mai magyar társadalom felfogása szerint a cigányok nem számítanak tág értelmezési 

körben magyarnak, annak ellenére, hogy a cigányok túlnyomó része – körülbelül 65-70 

százalék – magyar anyanyelvű és kettős identitású. A magyar társadalom nagy része 

előítéletesen viszonyul a cigánysághoz. A többségi társadalom előítéletes szemléletének 

gyökeres megváltoztatására van szükség ahhoz, hogy érdemi változások történhessenek. 

 

A romák esélyegyenlőségének megteremtése csak velük közösen munkálható ki, és a 

társadalomban tudatosítani kell, hogy annak elidegeníthetetlen részét képezik a romák. Ha 

javítani akarunk a cigányság helyzetén, akkor a romák jelentős részét körülvevő 

szociokulturális környezet megváltoztatásán is kell dolgozni. Romák nélkül nincs megoldás! 

 

A Nek tv. valamint a kisebbségvédelmi intézmények ( pl. ombudsman) hatására a 

magyarországi cigányság mára politikai tényezővé vált. A kisebbségi önkormányzati 

rendszer hibái ellenére Európában egyedülálló lehetőséget és távlatokat nyitott meg a magyar 

cigányság előtt: 

 lehetőséget adott az önigazgatásra, autonómiára 

 folyamatos, konstruktív intézményes társadalmi párbeszédre ad lehetőséget kisebbség 

és többség között. 

 

Az Európa Tanács fajgyűlölet- és intolerancia-ellenes bizottságának (ECRI) Magyarországról 

szóló jelentése
55

 is kitért arra, hogy szükséges lenne a jogi környezet megteremtése arra, hogy 

a kisebbségek parlamenti képviselete megvalósítható legyen.  

A jelenlegi választási rendszer nem tartalmaz rendelkezést arra, hogy a romák közvetlen 

választással kerülhessenek be a törvényhozásba. A romák képviseletéhez alapvetően az 

szükséges, hogy a romák választhassanak maguknak parlamenti – más pártokhoz nem 

tartozó – képviselőket. Vannak olyan javaslatok, melyek szerint a cigányok parlamenti 

képviseletének választása során a magukat cigánynak vallók (cigány szervezetek 

igazolásával) lehessenek választók. Az ország legyen egy választókerület a roma képviselők 

megválasztásakor. Jelölhessenek képviselőt a cigány önkormányzatok és a több száz cigány 
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civil szervezetek is. A romák politikai szétforgácsoltsága már annyira tragikus, hogy az egyik 

legfontosabb kérdéssé vált a romák szempontjából is.  

 

2.3./ Cigányság és a munkaerő-piaci helyzet 

 

Az ECRI jelentése szerint a másik komoly aggodalomra okot adó jelenség a cigányokkal 

szemben a munkavállalás területén megnyilvánuló hátrányos megkülönböztetés
56

. Míg 

1989-ig a romák munkavállalási aránya majdnem olyan magas volt, mint a nem romáké, ma 

az átlagos munkanélküliségük 60 %, egyes alrégiókban eléri a 80 %-ot, a nagyobbrészt, vagy 

teljesen romák által lakott kisközségekben, infrastruktúrájuktól megfosztott zsákfalvakban 

akár 100 %. Az ECRI véleménye az, hogy a rejtett diszkrimináció is szerepet játszik a 

munkanélküliség alakulásában
57

. A tartós cigány munkanélküliek nagy hányada időközben 

kikerült a munkanélküli ellátásból és a jövedelempótló támogatás rendszeréből is. Az 

átképzési projektek általában nem jutnak el a potenciális roma munkavállalókhoz.  

A cigány népesség területi elhelyezkedése is kedvezőtlen foglalkoztatási szempontból, mert 

bár húsz év alatt egyötödéről kétötödre növekedett közöttük a városlakók aránya, de ez még 

mindig jelentősen alatta marad az országos átlagnak. Az alacsonyabb iskolai végzettség, a 

kistelepüléseken lévő lakóhely sem magyarázza meg teljes mértékben a munkanélküliség 

előfordulásának valószínűségében cigányok és nem cigányok között megfigyelhető 

különbséget, sem a foglalkoztatottak között megfigyelhető bérkülönbséget (Kertesi, 1995)
58

. 

 

A romák szegénységének egyik legfontosabb oka a munkanélküliség.  

A munkanélkülivé válás a cigányságot érintette a legsúlyosabban. Míg 1985-ben 125 ezer cigány 

foglalkoztatott volt, addig 1989-ben már csak 109 ezer, 1993-ban pedig már csak 56 ezer. Ezzel a 

cigányok között a munkahelyvesztések aránya kevesebb, mint tíz év alatt 55 százalékos volt. 

A cigányság foglalkoztatási esélyei részben azért olyan csekélyek, mivel az országos átlagnál 

lényegesen iskolázatlanabbak, illetve lakóhelyüket és tipikus munkahelyeiket tekintve, erőteljesen 

koncentrálódnak az ország válság sújtotta régióban és iparágaiban59.  

 

 

 

 

 

A munkaerőpiachoz kötődés mértéke a rendszerváltás előtt,  

illetve a munkaerő-piacról való kiszorulás mértéke a rendszerváltás után 

( Forrás: Kertesi 2005.) 
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Csoport  Foglalkoztatáshoz szokottak aránya a 

munkaképes korúak százalékában  

A munkaerőpiacról kiszorultak aránya a foglalkoztatáshoz 

szokott munkaképes korúak százalékában  

cigány  nem cigány  cigány  nem cigány  

Férfi  76,1  84,6  37,7  9,7 

Nő  42,5  72,8  41,7  11,8 

Együtt  60,2  78,9  39,1  10,7 

 

Az táblázat adatai alapján jól látható, hogy az 1993-ig bekövetkezett állásvesztések a munkaképes 

korú és foglalkoztatáshoz szokott cigány népesség tekintetében a népesség mintegy 40 %-át 

érintették. Látható továbbá, hogy a felvétel idején munkaképes korú, ám munkával akkor már nem 

rendelkező cigányok korábban kifejezetten magas, a nem cigány népességet jellemzőhöz közelítő 

arányban álltak folyamatos munkaviszonyban. A cigány és nem cigány nők közötti látszólag nagy 

különbség a cigány családokat jellemző magasabb gyerekszámból adódik. Emellett az is látható, 

hogy a nem cigány népességet megegyező kritériumok szerint vizsgálva, az állásvesztések 

ugyanazon időszakban bekövetkezett mértéke a cigányokhoz viszonyítva jóval alacsonyabb, 

mindössze alig 11 %. 

 

A romákat körülvevő előítéletek, elszigeteltség és diszkrimináció a roma közösségeket jobban 

terhelik, mint a nem roma mélyszegénységben élőket.  

 

A cigányság munkaerő-piaci helyzetével kapcsolatban elmondható, hogy a gyárbezárások 

romák tömegeit sodorták munkanélküliségbe. Ez kihatott az életmódjukra, társadalmi 

pozíciójukra illetve jövőbeli kilátásaikra, és általános világképükre is. A cigányok többsége 

nem rendelkezik használható szakképzéssel. A foglalkoztatási diszkrimináció meglehetősen 

elterjedt a cigányokkal szemben Magyarországon. Tetten érni azonban nehéz, ugyanis a 

cigányság többnyire nagyon alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, és annak a 

munkáltatónak, aki valójában a népcsoporttal szembeni ellenérzései miatt nem kíván 

cigányokat alkalmazni, mindenkor alkalmas ütőkártyaként lapul a kezében ez az elutasítást 

megalapozottá tevő tény. A cigány származású munkavállalók kb. 70 %-a segéd- vagy 

betanított munkát végez. Mára a munkaképes korú cigány lakosság kétharmada szorult ki a 

munkaerőpiacról. 

 

 

Az 1993. év végén munkával nem rendelkező, munkaképes korú cigány férfiak aránya az utolsó munkaviszony 

megszűnése előtt folyamatosan ledolgozott évek száma szerint a különböző életkori csoportokban az adott 

életkori csoport százalékában  

( Forrás: Kertesi 2005.)
60 
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A folyamatosan ledolgozott  

évek száma  

15-19  

éves 

korcsoport-

ban 

20-29  30-54  55-59  Összesen 

Legalább  1,5 

év  

21,4 62,9 85,2 91,2  78,4 

5 év  - 27,4 72,8 88,3  59,9 

10 

év  

- 3,6 59,3 84,0  43,5 

20 

év  

- - 23,7 68,1  19,2 

30 

év  

- - 5,3 44,9  6,5 

 

A táblázat adatai az 1993/94-es cigányfelvételből származnak. Ezekből kiderül, hogy az 1989 

és 1993 között állásukat vesztett cigány férfiak az elbocsátásukat megelőzően általában 

hosszú folyamatos munkaviszonnyal rendelkeztek. Kertesi felhívja a figyelmet arra, hogy az 

évtizedek alatt legalábbis részlegesen végbemenő integrációs folyamatot mindössze pár év 

alatt tette szinte semmissé az átalakulás, és okkal feltételezhető, hogy az újbóli integrálódás 

csak hasonlóan hosszú évtizedek alatt sikerülhet. 

A rendszeres munkajövedelem elengedhetetlen feltétele a normális megélhetésnek és 

biztonságos életvezetésnek. A szegénységben élő cigányok egyik legnagyobb problémáját 

megélhetési forrásaik rendszertelensége jelenti. Az általuk végezhető munka a helyi 

társadalomban lebecsülendőnek, megalázónak számít. A támogatásra szoruló cigányok 

megélhetése teljes mértékben másoktól – esetenként mások jóindulatától – függ, a társadalom 

intézményeivel szemben kiszolgáltatottak. A hazai jóléti foglalkoztatási formák pedig éppen 

ezeket a hátrányokat erősítik a rendszertelenül és rövidtávra szóló munkakínálattal, a 

segélyezetti státus fenntartásával és azzal, hogy a felkínált munkák alacsony színvonala az azt 

elvégzők társadalmi megbecsültsége ellen hat.  

  

2.4./ Cigányság és a szegénység 

 

A magyarországi 500-600 ezer roma túlnyomó része mélyszegénységben él, akiknek 

szociális helyzete, kitaszítottsága, versenyképtelensége az elkövetkezendő évek egyik 

legnagyobb kihívása lesz a magyar társadalom számára.  A legnagyobb hazai kisebbségnek, a 

roma közösségeknek a helyzete sok tekintetben más, mint a többi hazai kisebbségé. Gondjaik 

elsősorban nem nyelvi, kulturális jellegűek, esetükben hatványozottan merülnek fel a 

szociális, foglalkoztatási, szakképzési és oktatási problémák. Ezek, összetett jellegükből 
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adódóan a kisebbségi jog keretei között nem oldhatók meg, más típusú állami, társadalmi 

intézkedéseket is igényelnek. 

 

A romák körében a szegények aránya sokszorosa az átlagosnak: a medián jövedelem felénél 

meghatározott szegénységi küszöb mellett 1991-ben a romák 32%-a, a kilencvenes évek 

végén pedig 62%-a tekinthető szegénynek (Gábos és Szívós, 2002)
61

. A cigány népesség 

bizonyos lemaradással követi a többségi társadalom egészének nehezedő anyagi színvonalát, 

leképezi annak társadalmi folyamatait. A cigányság körében is erős társadalmi 

differenciálódás zajlik. Bár a roma társadalom harmadát leszakadás fenyegeti, de legalább 

10%-uk anyagi javak tekintetében kimondottan felemelkedőben van. 

 

A munkanélküliségből adódik a szegénység, mely nemcsak a romákat sújtja, hanem a magyar 

társadalom egy jelentős részét, melybe a romák is beletartoznak. A szegénység többek között 

az alacsony jövedelmet jelenti, mely következtében gyakran a család vagy az egyén számára 

az alapvető szükségletek kielégítése sem lehetséges. A tartós munkanélküliség a 

mélyszegénységet idézi elő, mely során az alacsony életszínvonal következtében emberek, 

családok embercsoportok kerülnek a társadalom perifériájára. Ez az állapot megfosztja a 

szegénységben élőket a teljes társadalmi részvétel lehetőségétől.  

 

A szegénység jelent:  

 jövedelemhiányt  

 jogfosztottságot,  

 kitaszítottságot és kirekesztést,  

 az emberi méltóság lassú elvesztését is.  

 

A tartósan szegénységben élők egészségi állapota is veszélyeztetett, a szegény családok 

gyermekeinek jelentősen korlátozva vannak a fejlődési feltételei, és az iskolai sikertelenség 

egyik előidézője is. A szegénységbe, mélyszegénységben élők szokásai, életmódjuk az anyagi 

nélkülözés következtében generációról generációra öröklődik. A szegénység társadalmi 

korlátokat állít fel az embercsoportok között, és ezek a korlátok szinte átléphetetlenek. 

A szegénységben élők gyerekei is szegénységben élnek, teljesen kirekesztve a jövőből is. A 

gyermekszegénység egyik legsúlyosabb következménye az, hogy – megfelelő iskolázottság 
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híján – a gyerekeket olyan viselkedésbeli, szociális és egészségügyi hátrányok is sújtják, 

amelyek miatt felnőttként is elkerülhetetlenül szegények lesznek.  

A jelenlegi szociális foglalkoztatási programok ezt az állandóságot nem képesek megadni, 

ezáltal arra sem képesek, hogy ezeket az embereket kiemeljék a társadalom alatti lét 

viszonylataiból. A szülők pénzhiány miatti frusztrációját, feszültségét szinte azonosan 

érzékeli a gyermek, hiszen az ő számára a szülő jelenti a legfontosabb orientációs pontot a 

világban történő eligazodáshoz, őket, az általuk adott mintát másolja majd követi. A 

szegregáltan élő gyerekek helyzete csak úgy javítható, ha egyúttal szüleiket is sikerül elérni 

valamilyen programmal, ami segít megteremteni azt a támogató hátteret, ami a gyerekek 

biztonságos és kiegyensúlyozott fejlődéséhez elengedhetetlen. A csak a gyerekeket célzó 

próbálkozások eleve kudarcra vannak ítélve.  

 

2.5./ Cigányság és a közoktatás 

 

Magyarországon a második világháborút követő évekig nem volt általánosan jellemző a 

nyolc osztály elvégzése. A korabeli népszámlálások tanúsága szerint a két világháború között 

a tizen-, és huszonéves korosztályok kb. 10- 20%-a járt ki legalább nyolc osztályt. Ezt az 

alapszintű végzettséget megszerzők arányát tekintve nem volt érdemi különbség a fiuk és a 

lányok között. A férfiak és nők akkor jellemző családi és munkaerő-piaci szerepvállalásában 

mutatkozó különbségek a közép- és felsőfokú oktatásban való részvétel eltérő arányaiban 

tükröződtek.  

A második világháborút követő évtizedekben párhuzamosan nőtt a lányok és a fiúk között 

az alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya a 90%-os szint fölé. Az általános elvégzése 

után a fiúk nagyobb arányban fordultak szakmát adó iskolák felé, míg a lányok közül többen 

kerültek általánosabb képzést és érettségit nyújtó intézményekbe. Így az érettségizők között 

már a 70-es években több volt a nő, mint a férfi. A férfiak között a legdinamikusabb fejlődési 

időszak a 60-as és 70-es évekre tehető, a nők között folyamatos volt az alacsonyabb szintről 

indult növekedés az utóbbi évtizedekben egészen a 80-as évekig.  

Ferge Zsuzsa kutatásai a nyolcvanas években már bizonyították, hogy oktatási rendszerünk a 

társadalmi különbségeket nem csökkenti, hanem konzerválja, sőt még növeli is. 

 

Az első 4 általános iskolai osztályba járó gyerekek aránya 1992-ben országosan közel 4%, 

Budapesten 5%, míg a főváros VIII. kerületében 24% volt. Az általános iskolát végzettek 

arányának növekedési üteme alacsonyabb végzettségi ráta mellett kezdett el lassulni, mint az 
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országos szinten tapasztalható volt. Ha összevetjük az 1993-ban 15-19 éves romák végzettség 

szerinti megoszlását a 20-29 évesekével, a dinamika lassulása mellett egy másik, sok helyen 

dokumentált jelenségnek is a nyomára bukkanhatunk. A cigányok között az országos átlaghoz 

képest sokan voltak olyanok, akik nem fejezték be időre tanulmányaikat, és csak több évvel 

később, például a dolgozók esti iskolájában járták ki mind a 8 osztályt
62

.  

 

Az óvodai nevelés döntő fontosságú a hátrányokkal élő cigány családok gyermekei számára 

annak érdekében, hogy esélyeik a továbbiakban közelíthessenek a normál családok 

gyermekeiéhez.  

A cigány gyermekek óvodai szocializációjának jelentősége, hogy az iskolára való 

felkészülésnek ez a színtere, és egyúttal az olyan alapvető otthoni hiányosságok megismerését 

is lehetővé teszi, mint pl. könyv, ceruza, stb., illetve a később, az iskola által megkövetelt 

nyelvezet elsajátítására is lehetőséget ad. Az óvodai évek elmaradása olyan hátrányokat okoz, 

illetve nem szűntet meg a gyerekeknél, ami ahhoz vezethet, hogy képességbeli 

elmaradottságuk miatt általános iskolai tanulmányaikat eleve csak kisegítő iskolában 

kezdhetik meg. 

A cigány gyermekek óvodai szocializációjának fontosságára Kemény István is felhívta a 

figyelmet, hiszen az iskolára való felkészülésnek ez a színtere, és egyúttal az olyan alapvető 

otthoni hiányosságok megismerését is lehetővé teszi, mint pl. könyv, ceruza, stb., illetve a később, 

az iskola által megkövetelt nyelvezet elsajátítására is lehetőséget ad. 

Az óvodába nem járó cigánygyerekek arányát Kemény 2003-ban az északi régióban találták a 

legmagasabbnak (62,7%), míg a legalacsonyabb a budapesti iparvidéken (44,6%). 

 

A roma gyerekek oktatása, tanítása és képzése csak integrált keretek között folyhat, hiszen 

csak így érhető el az, hogy a hátrányos helyzetű roma gyerekek elkülönítését megszüntesse.  

Nagyon fontos, hogy a pedagógusok képesek legyenek felmérni a cigány gyerekek iskolai 

problémáit, azok okait, és megtalálni vagy legalábbis megkísérelni megtalálni a rendelkezésükre 

álló eszközök közül azokat, amelyek e problémák enyhítésére illetve feloldására leginkább 

alkalmasak. 

Magyarországon az első cigány osztályok létrehozása tulajdonképpen az addig iskolába nem 

járó cigánygyerekek beiskolázásával párhuzamosan történt. 1962-ben már miniszteri 

utasításokban írták elő cigány tanulócsoportok szervezését, melyek száma gyorsan nőtt, 1962-

ben 70, 1963-ban 94, 1973-ban pedig már 181 cigány osztály működött. Ezeknek közös 

jellemzője volt, hogy az oktatás körülményei általánosan rosszabbak voltak a más 
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osztályokban tapasztalhatónál, a tanulókkal szemben támasztott követelmények 

alacsonyabbak voltak, a gyengébb teljesítményt magasabb osztályzatokkal honorálták. Bár 

ezeket az osztályokat átmeneti jelleggel hozták létre, a cigánygyerekek számára gyakorlatilag 

nem létezett átjárás vegyes osztályokba.  

1985-re már sokasodtak az elkülönítés elleni érvek, így minisztertanácsi határozatban 

fogalmazódott meg, hogy ezeket az osztályokat meg kell szüntetni. 

 

A roma gyerekek iskolai problémái főként abból származnak, hogy az iskolák jelenleg 

nincsenek felkészülve az „átlagostól” ilyen módon különböző gyerekek oktatására. 

Lényegében ez a magyarázata annak, hogy míg alsó tagozaton a roma gyerekek többsége még 

viszonylag ambiciózusan tanul és magatartása is elfogadhatónak minősül, felső tagozatra 

egyre több lesz a tanulásban reménytelenül lemaradt, és nevelési szempontból 

„problematikusnak” számító, beilleszkedési zavarokkal küszködő gyerek. 

 

A megfelelő oktatás szerves része a tanuló szülei és az iskola közötti rendszeres kapcsolat, 

de legtöbb esetben nem épül ki az iskola és a roma szülők között a kellő együttműködés a 

gyermekek közös, eredményes nevelése érdekében. Az iskoláknak jutatott fejlesztési, 

integrációs támogatások optimális esetben is csak szükséges, de egyáltalán nem elégséges 

feltételei a deszegregációnak. A leszakadó rétegek társadalmi integrációjához semmiképpen 

sem elegendő a közoktatás törvényi szabályozásának megváltoztatása.  

 

Az Európai Rasszizmus – és Intolerancia – ellenes Bizottság (ECRI) 2003. évi jelentésében
63

 

úgy látta, hogy Magyarországon komoly problémák léteznek a rasszizmussal és 

intoleranciával kapcsolatban. Az ECRI – számos hazai szakértőhöz, és a kisebbségi 

biztoshoz
64

 hasonlóan – felhívta a figyelmet arra is, hogy Magyarországon nagy számban 

léteznek még szegregált roma iskolai osztályok a normál iskolákban, és ami még riasztóbb, a 

roma gyerekeket gyakran irányítják át olyan speciális osztályokba, vagy iskolákba, amelyeket 

elvileg az értelmi fogyatékos gyerekeknek tartanak fenn (Havas-Kemény-Lisko, 2002).
65 

Az integrációnak az együttoktatás a lényege. 

A statisztikák szerint az általános iskolás cigánygyerekek 26 százaléka csaknem teljesen 

romákból álló osztályba jár, és 10 százalékuk olyan helyre, ahol az összes gyerek cigány. Az 

iskolaköteles roma gyerekek 20 százalékát minősítik valamilyen fokban értelmi 

fogyatékosnak, hogy külön, speciális vagy felzárkóztató osztályokban oktassák őket. 



97 

 

Az integrált oktatás elve követendő, de a bevezetés módjában, mértékében, lehetőségeiben 

jelentős nézeteltérések voltak, mivel a nem szakszerű integrálás nagy károkat okozhat egy 

gyermek fejlődésében. 

Az integrált oktatás gondolata egyébként nem új keletű. A háború után, de még az ötvenes 

években is –, sok kistelepülésen enyhe értelmi fogyatékos gyermekek is kijárták az általános 

iskolát, mert olyan védő, támogató környezetben éltek a tanító nénivel, a családdal, az egész 

faluval, hogy el tudták végezni az iskolát, s nem maradtak ki, de ez nem volt általános. A mai 

viszonyok között gyógypedagógus hiányában több kistelepülésen ma is ez a helyzet.  

2.5.1./ Az integráció fogalma  

 

Az integráció, integrálás szó a Magyar értelmező kéziszótár meghatározása szerint „különálló 

részének valamely nagyobb egészbe, egységbe való beillesztését, beolvadását” jelenti, ami 

esetünkben a fogyatékos, akadályozott, azaz speciális nevelési szükségletű gyermekeknek 

vagy fiataloknak a nem fogyatékosok közé való beilleszkedésére vonatkozik. A nevelés – 

oktatásban megvalósuló integráció tehát a speciális nevelési szükségletű gyermekek, fiatalok  

beilleszkedését jelenti a többségi nevelési – oktatási intézményt – legyen az óvoda, általános, 

közép vagy felsőfokú intézmény – látogató gyermekek, fiatalok közé. Szoros összefüggésben 

áll az esélyegyenlőség biztosításával abban az értelemben, hogy mindenki számára nyitottá 

teszi a nevelési – oktatási intézményeket, tekintet nélkül egyesek akadályozottságára, s az 

esetleg tapasztalható nagyon eltérő képességeire a kiemelkedően tehetségestől a gyenge 

adottságúig. A gyógypedagógiában az integráció fogalma régen használatos, hiszen a 

társadalomba való beillesztés mindenfajta gyógypedagógiai tevékenykedés, fejlesztés egyik fő 

célkitűzése. Hagyományosan azonban ezt az integrációt csak az elkülönített speciális nevelési 

folyamat végére tették, azaz a szegregált fejlesztés végeredményeként célozták meg az 

integrálást.  

Az integrációnak kétféle megközelítése: 

Orvosi típusú megkülönböztetés: 

A diagnózis a károsodások, hiányosságok, lemaradások megállapítására, meghatározására 

törekszik, a terápiát szegregáltan végzi, a gyógypedagógusnak a fejlesztésben kizárólagos 

szerepe van.  
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Pedagógiai típusú megkülönböztetés: 

Szociális hangsúlyú megközelítés, a gyermek vizsgálatánál az erősségek, szükségletek 

feltárása a cél, az igényeknek megfelelő személyi, tárgyi feltételekre összpontosít, a terápiát 

integráltan, a többségi pedagógus és a gyógypedagógus együttműködésével végzi. 

 

Az integráció szintjében bekövetkező minőségi különbségek Dr. Csányi Yvonne után a 

fogadás (integráció) és a befogadás (inklúzió) kifejezésekkel értelmezhetőek
67

. A fogadó 

iskolában a sajátos nevelési igényű gyermek csak jelen van, különleges igényeit nem veszik 

figyelembe, beilleszkedését és tanulását nem segítik adekvát módon. A befogadó intézmény 

pedagógusai azonban az egyéni differenciálás talaján az egyéni kibontakoztatás és fejlesztés 

szemléletét képviselik.  A pedagógiai szemléletváltás legfontosabb célkitűzése az integrált 

nevelés és oktatás erősödése anélkül, hogy az elkülönített oktatás és nevelés lehetősége 

megszűnne. 

Az integrált nevelés - oktatás szintjei
68 

Lokális integráció  

Legegyszerűbb változata a helyi (lokális) integráció, ilyenkor csak az épület közös, a 

gyermekek között gyakorlatilag nincs semmiféle kapcsolat. Magyarországon, például, amikor egy 

kisegítős osztály működik az általános iskolában, vagy amikor mozgáskorlátozott gyermekek számára nyílik 

külön csoport egy többségi óvodában. Az integráció lehetősége benne van ezekben a szervezési formában, hiszen 

lehetne közös szabadidős foglalkozásokat kialakítani, rendszeresen ki lehetne emelni egyes gyermekeket akár 

csak valamilyen tevékenységre vagy órára, de viszonylag ritkán élnek evvel a lehetőséggel, s így tulajdonképpen 

ez is a szegregálás egy formája marad, csupán a lakóhelyétől való távolság gondja nem áll fenn.  

Szociális integráció  

 

A következő szint a szociális integráció, amikor a többségi intézményben elhelyezett 

fogyatékos csoportot tudatosan egyesítik a kortársközösséggel az óvodában a foglalkozásokon 

kívüli, az iskolában tanórán kívüli időben. Ezen belül is két fokozat különíthető el. Az egyik 

esetben az együttnevelés időszakos és esetleges: például kirándulások, rendezvények, 

bizonyos tanításon kívüli tevékenységek alkalmával. A másik esetben a csoportok találkozása 

rendszeres, folyamatos. (Pl: mindig együtt zajlik az óvodában a szabad játék, a séta, az étkezés, vagy az 

iskolában a délutáni tanulás idején már nem válik szét a két csoport, szándékosan közös asztaloknál zajlik az 

ebédeltetés, és közös a minden délutáni sporttevékenység.  
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Funkcionális integráció 

Az igazi cél, és egyben a legmagasabb szint a funkcionális integráció, amikor együtt fejlesztik 

a gyermeket az óvodai foglalkozásokon vagy az iskolai tanórákon.  

 

 részleges integráció: a funkcionális integráció egyszerűbb foka a részleges 

integráció, amikor csak az idő egy részében van az adott gyermek vagy csoport 

a többiekkel. (Pl: testnevelés vagy ábrázolás idejére egyes gyermekek rendszeresen 

csatlakozhatnak egy többségi óvodai csoporthoz, vagy egy egyébként elkülönített osztályba 

járó tanuló adott tantárgyat vagy tantárgyakat nem a saját csoportjával, hanem a párhuzamos 

többségi osztályba tanulja) 

 teljes integráció: A legmagasabb és tulajdonképpen az együttnevelés igazi célja 

a teljes integráció, melynek keretében a fogyatékos gyermek a teljes időt a 

többségi óvodában vagy iskolában tölti.  

 

Az integráció megvalósulásában három típust különböztethetünk meg: 

  

 a teljes, szinte kizárólagos integráció (lásd Olaszország), amikor szegregált 

intézmények csak a legsúlyosabb esetek számára maradnak fenn,  

 a második a széles körű integráció, amikor az integrált intézményekkel párhuzamosan 

speciális intézmények is működnek (lásd Nyugat-Európa),   

 a harmadik, amikor az integráció még csak kutatási, fejlesztési, kísérleti szinten van. 

o Magyarországon az integráció területén lassú érési folyamatra van szükség és 

jelenleg kísérleti stádiumban van az integráció. Kísérletezni azzal kell, aminek 

sem a feltételrendszere, sem a várható eredményei nincsenek kimunkálva. Az 

integráció kísérleti stádiuma Európában lezárult. Legfeljebb már csak 

adaptációról, a magyar viszonyoknak való megfeleltetésről lehet szó. ( 

Kereszty Zsuzsa 1996.) 

 

Minden típusban a gyermek áll a középpontban, s csupán módbeli különbség, hogy 

integráltan vagy szegregáltan oktatom-e őt, mert a gyermek érdeke az elsődleges. Az 

integrációt úgy kell megoldani, hogy éppen olyan hatékony legyen, mint a szegregált oktatás, 

hiszen csak így érvényesíthetők az integrált oktatással járó előnyök.  
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Az integráció előnyei: 

 pozitív szociális magatartásmintát közvetít 

 a sajátos nevelési igényű gyermek: 

o könnyebben megtanul együtt élni saját másságával, 

o könnyebben sajátítja el a társadalmi érintkezés megszokott formáit, 

o konfliktuskezelő stratégiákat sajátít el, 

o megtanul harcolni, 

o fejlődik az alkalmazkodó képessége 

o szocializációja magasabb szintet ér el 

 megfelelő motiváció 

o a gyermekek jobban törekszenek képességeik kibontakoztatására és reálisabb 

önértékelés alakul ki bennük 

 a speciális intézményektől távolabb élő gyermekeknek sem kell elszakadniuk 

családjuktól, megszokott környezetüktől a megfelelő fejlesztés érdekében 

 az ép gyermekek: 

o jobban megtanulják, hogyan alkalmazkodjanak társaikhoz, 

o gyakorolják a segítségnyújtást, 

o megértik a másság valódi jelentését, 

o kialakulnak morális értékek – tolerancia, empátia, segítőkészség, 

o elfogadóvá válik, 

o megtanulja az együttműködésmás formáit, 

o saját egészsége, épsége felértékelődik, 

o önismerete, önértékelése erősödik 

Az integráció hátrányai: 

 a sajátos nevelési igényű gyermek: 

o kirekesztődhet, 

o pszichés zavarok léphetnek fel nála, mivel azonnal szembesül másságával 

 az ép gyermek: 

o a sérültség látványa frusztrációs lehet 

A gyermekek között sokszor vannak olyanok, akik rajtuk kívül álló okok miatt mutatnak 

nehézségeket, a hiba tehát nem annyira a képességeikben, mind inkább a szociális 
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hátterükben, vagy a nem rájuk méretezett pedagógiai eljárásokban van. E gyermekcsoportnál 

mutatkozik meg többek között nagyon jól, hogy a határok egyáltalán nem élesek a 

fogyatékosok és a „normál” csoport között. 

 

Az integráció veszélyeit hangsúlyozók érvei között elhangzik, hogy ha egy kis falu osztatlan 

iskolájában maradnak az enyhe értelmi fogyatékosok, sajátos nevelési igényű gyermekek, 

akkor nincs mód speciális oktatásra. 

  

Az integráció támogatói szerint pedagógusok többsége – gyógypedagógus diploma nélkül – 

enyhe értelmi fogyatékos és sajátos nevelési igényű gyermekeket kiválóan tud nevelni 

összevont osztályban. Ez elsősorban az osztatlan osztályokat vezető tanító kompetenciájától 

és személyiségétől függ. Nemcsak a végzettség, hanem a különböző utakon megszerzett 

kompetencia is számít. 

a gyermek szintjének megfelelő program kijelölése, majd ehhez a személyis és dologi 

feltételek biztosítása. A személyi feltételek közül a legfontosabb tényező, hogy – amennyiben 

mód van rá -, kerülik az elkülönítést, vagyis lehetőleg a többségi iskola keretein belül 

szeretnék megtartani a gyermeket. A cél a leválasztás helyett a gyermek kapcsolatainak 

erősítése kortársaival egy olyan iskolában, amelyben a heterogenitás természetes és szívesen 

látott tényező. Az elv nem az, hogy az elkülönítés készít fel a majdani társadalmi integrációra, 

hanem hogy az iskolai integráció kereteiben a gyermek máris a társadalom része legyen. Az 

integráció ilyenformán természetes eszköze a későbbi szociális beilleszkedésnek. További 

érvként szokás felhozni a szegregált oktatás ellen, hogy „a fogyatékossági kategóriák csak 

korlátozott jelentőséggel bírnak a pedagógiai ellátás megtervezése és végrehajtása vonalán”.  

(Hegarty, 1993). Azonos kategórián belül is nagy lehet például az eltérés az intelligencia, a 

tanulási képességek, a személyiségjegyek, a családi háttér stb. szempontjából.  

 

Bunch, Valeo (2004) vizsgálataiban 6 és 18 év közötti integráltan és szegregáltan (szegregált iskolában vagy 

szegregált osztályokban) tanuló gyermekek vettek részt. A szerzõk az interjú kérdéseit négy témakör köré 

csoportosították: barátság, bántó viselkedés, védelem és az integráció-szegregáció elfogadása. A következõ 

táblázat az eredményeiket foglalja össze: 
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Forrás
69 

 

2.6./ A cigányság integrációjának kérdése Magyarországon a rendszerváltástól 

napjainkig  

 

Az egyes kormányzati koncepciók, tervek megfogalmazása során különböző nézőpontokból 

közelítették meg a cigányság felemelkedésének kérdését.  

A fő dilemma: miként kezelje az állam a cigány ügyet: emberi jogi-kisebbségi, vagy 

szociálisfoglalkoztatási kérdésként? Az utóbbi esetben is létezik két megközelítés mód, 

nevezetesen az, hogy az állam egységes szegénypolitikát, vagy romapolitikát folytasson-e, 

azaz a cigányság helyzetének javítását a szociálpolitika általános eszközeivel kísérelje 

megoldani, vagy célzott, csak a cigányság számára elérhető programokat, támogatásokat is 

alkalmazzon? 

 

Két megközelítés ismert: 

 

 Az egységes szegénységpolitika hívei szerint, a hazai roma lakosság körében 

tapasztalható gazdasági, munkaügyi, egészségi problémák nem specifikusan roma 

problémák, hanem a társadalmi szegénység különös megjelenései, ezért nem kell 

külön "roma programokat" megfogalmazni. Sőt, ez kifejezetten káros is, mert a 

kiemelt, pozitív megkülönböztetés ellenérzést kelt a romákkal szemben a társadalom 
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egészében, és sokszor magukban a cigány emberekben is. Továbbá a roma lakosság 

differenciáltsága miatt sem célszerű a támogatásokat etnikai hovatartozáshoz kötni. 

 

 Az önálló romapolitika szószólói szerint a romák szegénysége, munkanélkülisége, 

alulképzettsége és egészségi állapota mind a kialakulását, mind a megoldás esélyeit 

tekintve különbözik a nem-roma szegényekétől, ezért helyénvaló, sőt az egyedül 

eredményre vezető a kifejezetten romákat célzó programok kidolgozása és 

megvalósítása. Ez még akkor is így van, ha a roma lakosság nem kezelhető homogén 

csoportként. 

 

 

A kifejezetten etnikai-kisebbségi megközelítés az 1990-94 közötti kormány cigánysággal 

kapcsolatos politikáját jellemezte. Ehhez az is hozzájárulhatott, hogy ebben az időszakban 

vált tömegessé a munkanélküliség és az elszegényedés a többségi társadalomban is. A 

cigányság helyzetének átfogó javítását célul kitűző első – 1115/1995. (XII.12.)  - 

kormányhatározat óta a magyar kormányok a cigányság problémáit egyszerre kisebbségi és 

szociális kérdésként kezelik. A romapolitika versus szegénységpolitika dilemmát azonban 

egyik kormány sem tudta következetesen feloldani.  Az Európai Unió szervezetei többször is 

foglalkoztak irányelveikben, állásfoglalásaikban a roma kérdés komplex kezelésével, 

iránymutatást adva a tagállamok, így Magyarország romapolitikájához. 

Európai Parlament 2005 –ben TA(2005)0151-es állásfoglalásában rögzítette a romák unióbeli helyzetéről 

alkotott megállapításait, 2008-ban a TA (2008)0035. számon állásfoglalást fogadott el a romákkal kapcsolatos 

stratégiáról, majd 2009-ben a TA (2009)0117 számon kiadott állásfoglalás tartalmazta aromák szociális 

helyzetéről és munkaerő-piaci hozzáférésük javításáról. 

Az Európai Tanács 2007 és 2008-ban kiadott elnökségi következtetéseiben (16616/1/07/REV1, 

11018/1/2008/REV1, 15976/1/2008/REV1 ) foglalkozott a romák társadalmi befogadásával.
70 

Az Európai Bizottság jelentései több esetben fogalmazták meg a faji és etnikai származáson alapuló irányelvek 

végrehajtásáról tapasztalatokat, majd 2010 áprilisában jelent meg Az európai romák társadalmi és gazdasági 

integrációjáról szóló közleménye. 

 

Megfelelően részletezett és kis változásokat is mérni képes információ híján nem lehet 

pontosan számszerűsíteni a cigányság helyzetében a rendszerváltás óta, vagy annál rövidebb 

időszakban bekövetkezett változásokat. Következésképpen a cigányság életkörülményeinek 

javítását szolgáló támogatások hatékonyságát a közgazdasági elemzés hagyományos 

eszközeivel nem lehet megítélni. A támogatások eredményességének számszerűsítéséhez 

szükséges objektív adatok hiánya miatt a támogatások hatékonyságát csak közvetett módon 
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lehetett vizsgálni. A tényleges roma célú felhasználásra, annak ellenőrzésére nem voltak 

kidolgozott módszerek, a cigány társadalmi szervezetek számára különösen átláthatatlan volt 

a programok megvalósítása. A cigányság élethelyzetének érdemi javulását csak sok éven át 

tartó, azonos irányú, összehangolt fejlesztésekkel lehetne elérni. A cigányság 

felemelkedésével kapcsolatos stratégiai feladatok meghatározására további lehetőséget kínált 

az I. Nemzeti Fejlesztési Terv, majd az Új Magyarország Fejlesztési Terv kidolgozása, 

amelyek az Európai Unió és Magyarország fejlesztési együttműködésének 2004- 2006 illetve 

2007-2013 közötti időszakára vonatkozóan fogalmaztak meg kormányzati feladatokat. A 

cigányság, mint célcsoport több helyen is – foglalkoztatás, egészségügy, területfejlesztés, 

oktatás stb. - megjelenik, de szinte kizárólag a már ismert „hátrányos helyzetűek – köztük a 

romák -” megfogalmazásban, a fogyatékosokkal, a nők-férfiak esélyegyenlőségének 

megnevezésével egy sorban. Külön kiemelt roma fejezete a fejlesztési terveknek nincs, ezt a 

prioritást „horizontális” célként kell érvényesíteni az egyes fejlesztési területeken. 

 

A rendszerváltás óta a roma integráció irányításának 7 tárca volt a gazdája. 1995-öt 

követően a kormányok a cigányság felemelkedésének elősegítését már nem tekintették 

kizárólag kisebbségi ügynek. E változtatást azonban nem követte a kormányzati koordináció 

módosulása.  

A rendszerváltást követően megalakult kormány első lépésként 1990-ben – a hazai nemzeti és 

etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátása érdekében – létrehozta a Nemzeti 

és Etnikai Kisebbségi Hivatalt, amelynek döntés-előkészítő, elemző, értékelő és koordináló 

tevékenysége mellett fő feladata a kisebbségi törvény előkészítése volt. 1995-ig a cigányság 

helyzetének javítására irányuló intézkedésekre az egyedi programok voltak a jellemzők. A 

kormány kisebb összegű támogatásaiból, hazai és nemzetközi civil szervezetek adományaiból 

kísérleti programok indultak, ezekből nőttek ki olyan intézmények, mint a Gandhi 

Gimnázium, az első többfunkciós roma közösségi házak, vagy az első kísérleti 

agrárvállalkozások. Az Országgyűlés 1993-ban elfogadta a nemzeti és etnikai kisebbségek 

jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvényt (Nek. tv.)
71

, amely az évek folyamán elsősorban a 

kapcsolódó jogszabályváltozások miatt több alkalommal módosult. A Nek.tv. 61. § (1) 

bekezdés értelmében Magyarországon 13 honos népcsoport, köztük a cigányság minősül 

kisebbségnek. A magyar kisebbségi törvény európai viszonylatban is új intézményeket 

vezetett be (kisebbségi önkormányzatok, nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési 

biztosa). A kisebbségvédelmi eredmények nemzetközi összehasonlítása alapján Magyarország 

az európai élvonalba került. A Nemzeti Kisebbségek Dél-Tiroli Intézetének rangsora alapján 
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Magyarországot csak Belgium, Dánia és Finnország előzi meg. Őket követi Svájc, 

Spanyolország és Magyarország egyaránt 73%-kal. ez mivel magyarázható? 

 

Magyarország azért nem kapott még jobb helyezést ebben az összehasonlításban, mert négy 

kisebbségvédelmi területen további tennivalók voltak: 

• a cigányokkal szembeni megkülönböztetés, 

• az anyanyelvi oktatás, 

• az anyanyelvi tájékoztatás, 

• a politikai képviselet. 

 

Azóta az Országgyűlés elfogadta az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt, amely általános tilalmat fogalmaz meg az 

egyenlő bánásmód követelményének megsértése tekintetében. A törvény több olyan 

diszkriminatív bánásmódot nevesít, amely az Alkotmány 70/A. §-ában csak általános 

tilalomként, ún. generálklauzulában szerepel. Ilyenformán a nemzeti és etnikai kisebbségek 

vonatkozásában is az egyenlő bánásmód megsértéseként érhető tetten - többek között – a 

közvetlen (rejtett) hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, a 

megtorlás, vagy éppen az ezekre adott utasítás is. 

 

A  nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (Nek. tv.) 

szerint az e törvényben megfogalmazott jogok érvényesülését az állam jogszabályok 

alkotásával és pénzügyi támogatási rendszer működtetésével segíti elő. A keretszabályozást 

biztosító Nek. tv-ben megfogalmazott kisebbségi jogok (önszerveződés, érdekképviselet, 

oktatás, kulturális tevékenység, kutatás, tömegtájékoztatás, nemzetközi kapcsolattartás, 

társadalmi integrációs feladatok) érvényesülésének segítéséhez különböző pénzügyi 

támogatási formák kapcsolódnak. A kisebbségi feladatok ellátására a Nek. tv. megfelelő 

keretet biztosított a résztvevő szervezetek számára, azonban a kihirdetését nem követte a 

célok és a feladatok ütemezését és azok megvalósításához szükséges források nagyságrendjét 

meghatározó egységes kisebbségi stratégia kialakítása.  

A kisebbségek pénzügyi támogatási rendszerét sajátos kettősség jellemezte és jellemzi ma 

is:  

 Egyrészt a rendszer a költségvetési törvényekben konkrét összegű, normatív, az 

önkormányzati működést szolgáló támogatáson keresztül garantálja a Nek. tv-ben 

megfogalmazott jogok érvényesülését.  
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 Másrészt a mindenkori költségvetések olyan előirányzatokat határoztak meg, 

amelyekből a kisebbségi közösségek támogatást igényelhetnek, pl. kisebbségi színház, 

tankönyv, oktatás, könyvtár fenntartás, tárgyi emlékek gyűjtése stb. 

 

A nemzeti és etnikai kisebbségek támogatásában a Nek. tv. hatályba lépését követően – 

folyamatosan erősödő és egyre növekvő – kiemelt szerep jutott a roma kisebbség 

támogatásának, felzárkóztatásának, a társadalomba történő teljes beilleszkedésének, melynek 

következtében a nemzeti és etnikai kisebbségi kérdések és feladatok egyre jobban ötvöződtek 

a szociálpolitikai kérdésekkel. 

A többi kisebbséggel szemben a cigány népesség helyzetének kezelése az etnikai mellett főleg 

szociális megközelítést igényelt, a legnagyobb kisebbség problémáira tehát a Nek. tv. nem 

kínált megoldást.  

A Nek. tv. elfogadása óta több mint egy évtized telt el. Elfogadásának időpontjában fennálló 

jogalkotói elképzelés felismerhetően az említett intézményrendszer létrehozására helyezte a 

hangsúlyt, némileg háttérbe szorítva a működés feltételeinek részletes kimunkálását. 

Időközben közjogi és társadalomszociológiai értelemben is megérett a magyar demokrácia 

arra, hogy a törvényhozó a nemzeti és etnikai kisebbségeknek a közjogi státuszát a tárgykörre 

irányuló szabályozás átfogó módosításával korszerűsítse.  

 

A 2000-es évek elejére egyértelműen bizonyosságot nyert, hogy a kisebbségi önkormányzatok 

megalakulása kapcsán a jogi szabályozás tetten érhető hiányossága súlyos visszaéléseket tett 

lehetővé. Az intézményesített kisebbségi önkormányzati rendet megkerülve, azt kiüresítve 

olyan illegitim tendenciák bukkantak fel, amelyeket a jog eszközével is kezelni kellett. A 

kialakult helyzetmegítélést illetően széles körű egyetértés jött létre a parlamenti pártok között, 

amelyet az Országgyűlés a kisebbségeket érintő jogszabályok felülvizsgálatának 

szükségességéről szóló 30/2003. (III. 27.) OGY határozatának
72

 meghozatala is bizonyít. E 

határozatban az országgyűlés – kifejezvén a nemzeti és etnikai kisebbségek iránti felelősségét 

és elkötelezettségét – felkérte a kormányt, hogy vizsgálja felül a Nek. törvényt, valamint a 

kisebbségi önkormányzatok választásának anyagi jogi szabályozását és a választási eljárásról 

szóló 1997. évi C. törvényt. A szabályozás korszerűsítésére a kisebbségi önkormányzati 

képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes 

törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvénnyel került sor. 
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2.7./ A cigányság helyzetének javítását célzó átfogó intézkedési tervek 

 

A cigányság helyzetének javítására irányuló intézkedések fokozatosan alakultak ki.  

1995-ig egyedi programok voltak a jellemzők. 1995-ben megszületett egy rövid távú 

kormányprogram. 1997. júliusára elkészült az első középtávú intézkedéscsomag, amely a 

cigányság társadalmi integrációjához szükséges feladatokat határozta meg. Ezt további 

kormányhatározatok követték egészen 2005-ig. Az ebben a formában elfogadott, a cigányság 

társadalmi-gazdasági integrációját előmozdítani hivatott intézkedési csomagok (középtávú 

programok) 2-3 évente ismétlődtek. A középtávú programokat általában éves akció tervekre 

bontották. A kormányhatározattal elrendelt intézkedéscsomag volt a kormányzati irányítás 

azon eszköze, amelyet a mindenkori kormányok a cigányság helyzetének javítására a 

legalkalmasabbnak tartottak.  Ugyanakkor az is figyelemre méltó, hogy egyetlen kormány 

sem vállalkozott arra, hogy „időt állóbb” szabályozási formában, például jogszabályban 

kötelezze el magát a kérdés megoldása mellett.  

A kilencvenes évek végén hosszú távú stratégia kidolgozása kezdődött meg. A stratégia 

elfogadására azonban akkor nem került sor.  

 

A rendszerváltás óta kialakult a cigányság érdekvédelmi, érdekképviseleti rendszere, 

jóllehet a kisebbségek, közte a cigányság parlamenti képviselete még mindig nem megoldott.  

Az eddigi kormányok romapolitikáinak közös jellemzője, hogy a végrehajtás koordinálására 

tárcaközi bizottságokat hoztak létre. Ezeknek ugyanakkor jelentősebb közigazgatási hatáskört 

nem adtak. 

 

A cigányság képviselete és részvétele a koordinációs testületekben az Országos Cigány 

Önkormányzat elnökén, illetve az általa delegált személyen keresztül történt. 2006-tól a Roma 

Integrációs Tanács létrehozásával kibővült a cigányság közvetlen képviselete hét taggal, 

akiket az illetékes miniszter a roma közösségek képviseletét ellátó szervezetek javaslatára kért 

fel a Tanács tagjának. A kormányok a cigányság helyzetének javítása érdekében hozott 

intézkedési tervek végrehajtásának finanszírozását a tárcák feladatává tették, de nem 

követelték meg a források nevesítését. Az így kialakult finanszírozási rendszer nemcsak 

sokcsatornássá, de áttekinthetetlenné is vált. A roma népesség életkörülményeinek javítását 

finanszírozó rendszer nem felelt meg a korszerű, átlátható közpénzgazdálkodás 

követelményeinek. 
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A roma integrációt szolgáló támogatásokat a mindenkori költségvetési törvények tartalmazzák 

nevesített, vagy nevesítetlen formában.  

A támogatásoknak a következő típusait célszerű megkülönböztetni: 

o a költségvetési törvényben nevesítetten a cigányság integrációját célzó, nem a 

kisebbségi 

o jogszabályok alapján járó támogatások; 

o a nemzeti és etnikai kisebbséget együttesen szolgáló költségvetési források; 

o a hátrányos helyzetű rétegeket (köztük a romákat is) érintő pénzeszközök; 

o nemzetközi szervezetektől származó többnyire pályázatok útján szerzett 

források. 

o A cigányság helyzetének javítására fordított források jórészt ma is - a 

költségvetési előirányzatok szerkezete, illetve az egyes programok jellege 

miatt - csak becsléssel állapíthatók meg. 

 

A magyarországi cigányság helyzetének javítására és felemelkedésére fordított támogatások a 

rendszerváltás óta megsokszorozódtak, a támogatási rendszer, a támogatási programok 

egyre komplexebbé váltak. Ezzel a változással azonban nem tartott lépést a támogatások 

tervezésének, végrehajtásának, monitoringjának a rendszere. A kormányzati koordináció 

hagyományos eszközei pedig nem voltak alkalmasak az átfogó kormányzati programok 

hatékony menedzselésére. Az Európai Uniótól kapott támogatások révén a közvetett módon a 

cigányság helyzetének javítására fordítható források ismét megtöbbszöröződnek. Ezek 

hatékony felhasználása a támogatási rendszer és a kormányzati koordináció ismételt 

átgondolását teszi szükségessé. 

 

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben
73

 a cigányság, mint célcsoport több helyen is –

foglalkoztatás, egészségügy, területfejlesztés, oktatás stb. - megjelent, de szinte kizárólag a 

már ismert „hátrányos helyzetűek, köztük a romák” megfogalmazásban, a fogyatékosokkal, a 

nők férfiak esélyegyenlőségének megnevezésével egy sorban. Külön kiemelt roma fejezete a 

fejlesztési tervnek nem volt, ezt a prioritást „horizontális” célként kellett érvényesíteni az 

egyes fejlesztési területeken. Ez azt jelenti, hogy valamennyi a cigányság élethelyzetének 

javítása szempontjából lényeges program esetében törekedni kellett arra, hogy azok valóban 

hozzájáruljanak a cigányság integrálódásához.  

Maga az ÚMFT a következőképpen fogalmazott: 
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„Olyan fejlesztéseket támogatunk, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetű rétegek, mindenekelőtt a romák 

kirekesztettségét, és biztosítják e csoportok egyenlő hozzáférését a forrásokhoz. Ahhoz, hogy a fejlesztések 

ténylegesen eljussanak a romákhoz, a hozzáférést segítő célprogramokat, eljárásokat, hálózatokat kell 

működtetni. Előtérbe kell helyezni azokat a támogatási formákat, amelyek nem általános pályázati úton 

valósulnak meg. A fejlesztéseket úgy kell megvalósítani, hogy azok ne növeljék a szegregációt és a problémák 

koncentrálódását, valamint ne fokozzák a romákkal szembeni előítéletet. Hatékony koordinációs és monitoring 

rendszerre van szükség, amely összehangolja e fejlesztéseket, indikátorokat dolgoz ki, és külön vizsgálja a romák 

részvételét a fejlesztésekben.” 

 

Lényeges szemléletmódbeli elmozdulás volt érzékelhető abban, hogy „nem általános 

pályázati úton” hirdették meg a fejlesztési források elnyerését, valamint olyan indikátor-

rendszer működtetését feltételezte az ÚMFT, amely kifejezetten a romák elérését és 

részvételét ki tudja mutatni. Igen fontos a fenti idézetnek az indikátorokra vonatkozó része is, 

hiszen egy horizontális prioritás teljesülését csak akkor lehet nyomon követni, ha egyértelmű 

indikátorok vannak. A nemzeti fejlesztési tervek, illetve az ezek alapján kidolgozott operatív 

programok önmagukban nem voltak alkalmasak arra, hogy a cigányság felemelkedését 

szolgáló intézkedéseket, a hozzájuk rendelt támogatásokat és az elvárt eredményeket 

rendszerbe foglalják. Ennek egyik legfontosabb szakmai oka továbbra is az volt, hogy a 

programok céljaikban tartalmazták a cigányság felemelkedésének kiemelt támogatását, 

azonban a támogatások célzottságának növeléséhez, illetve a célba érés méréséhez szükséges 

objektív indikátorokat – a korábban említett adatfelvételei nehézségekre való hivatkozással – 

általában nem alkalmaztak. 

  

A megoldandó probléma komplexitása, a munkaerő-piaci helyzet, a munka világának 

változása miatt a roma programok keretében megvalósuló projektek csak többszereplős 

formában tudnak igazán hatékonyak lenni. Az oktatást, a foglalkoztatást, társadalmi és 

gazdasági integrációt célul kitűző projektek csak települési önkormányzatok, védett 

munkahelyet biztosító civil szervezetek, a romák érdekeit szem előtt tartó roma szervezetek, 

oktatási intézmények stb. közös munkájával lehetnek eredményesek. 

 

A megyei munkaügyi központ tapasztalata szerint a célzottan roma programok indítása 

nehéz, hiszen a cigány származású emberek egy része az irányukban megnyilvánuló 

diszkrimináció miatt csak akkor mondja magát romának, ha ahhoz gazdasági érdeke fűződik. 

A tapasztalatok alapján célszerű a társadalompolitikai intézkedéseket egymástól elhatárolni, 

Vannak esetek, amikor előnyösebb célcsoportként általánosságban a hátrányos helyzetű – 
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köztük roma – lakosságot, más esetekben – pozitívan megkülönböztetve – célzottan és 

kizárólag a romákat megjelölni. pl. BAZ megyei terület. 

 

Napjaink roma integrációjának egyik központi gondolata, hogy maradjon a családban a 

gyerek, motiválni kell erre a szülőt. Magyarországon a cigány gyermekek 34 százaléka az 

általános iskolát sem végzi el, Európában ez az átlag 68 százalék. A földrészen a romák 80 

százalékának nincs egészségügyi biztosítása, Magyarországon 95 százalékuknak van. Az 

általános iskolát elvégző roma gyerekek 25 százaléka tanul tovább, de 80 százalékuk nem 

szerzi meg a szakképesítést igazoló dokumentumokat. 

 

Az Európai Unióban és a környező országokban élő összesen 10-12 milliós roma népesség, 

noha nyilvánvalóan nem homogén közösség, mindenütt szenved a mélyszegénységtől, a 

munkanélküliségtől, a diszkriminációtól és a szegregációtól, és bár az EU-s és a tagállami 

intézmények is már kilencvenes évek óta küzdenek ezek ellen, jól ismert tény, hogy eddig 

nem értek el áttörő sikert.  

A 2011. első félévi magyar EU-elnökség időszaka alatt, illetve azt közvetlenül megelőzően 

az unió számos intézménye foglalkozott a romák társadalmi integrációjának kérdésével. 

Magyarország EU-elnöksége alatt saját kezdeményezéseként állt a roma keretstratégia 

megvalósításának élére. Ennek a megállapodásnak az az üzenete, hogy a romáknak is részt 

kell venniük a saját felzárkóztatásukban. A dokumentumban egyebek mellett vállalták, hogy 

100 ezer romát "vonnak be a munka világába", 10 ezerrel több roma fog végezni a 

középiskolákban, az eddiginél több roma fog az egyetemekről  kikerülve végzettségének 

megfelelő munkakörbe kerülni azonban a konkrét intézkedések kidolgozása ezt követően 

várható. Helyzetüket segítheti a szociális földprogram is, amelyre a korábbinál több pénzt 

fordít a kormányzat.  

Három fontos dokumentum született Magyarország EU-elnöksége időszakában a stratégia 

ügyében. Az Európai Parlament márciusban nagy többséggel jelentést fogadott el, az Európai 

Bizottság áprilisban "lefektette a stratégia alapjait", majd négy miniszteri tanácsi formáció 

tárgyalta azokat a következtetéseket, amelyeket végül az Európai Tanács június végén 

elfogadott. A stratégia négy fő területet ölel fel: a lakhatás, az oktatás, a foglalkoztatás és az 

egészségügyi ellátás kérdését.  
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A cigányság segélyezésére mindaddig szükség lesz, amíg nem sikerül őket tartósan 

visszavezetni a munka világába. A segélyezésnek rendszeresnek és tartósnak kell lennie, hogy 

ez a családok helyzetét anyagilag legalább annyira megerősíthesse, hogy ne szoruljanak rá a 

gyerekek munkába állítására, őket semmilyen jövedelemszerző tevékenységbe ne 

kényszerüljenek bevonni, és ezáltal a gyerekek tehermentesítődjenek és energiáikat teljes 

mértékben a tanulásra összpontosíthassák.  

A segélyek ugyan rendszerességet valóban jelentenek, ám a munkavégzés rendszerességének 

hiánya még ezzel együtt is új értékrend kialakulását eredményezi, a munkavégzéshez 

szükséges fegyelem és szabálytartás hiánya miatt. A jelenlegi szociális foglalkoztatási 

programok ezt az állandóságot nem képesek megadni, ezáltal arra sem képesek, hogy ezeket 

az embereket kiemeljék a társadalom alatti lét viszonylataiból. A szülők pénzhiány miatti 

frusztrációját, feszültségét szinte azonosan érzékeli a gyermek, hiszen az ő számára a szülő 

jelenti a legfontosabb orientációs pontot a világban történő eligazodáshoz, őket, az általuk 

adott mintát másolja majd követi. A szegregáltan élő gyerekek helyzete csak úgy javítható, ha 

egyúttal szüleiket is sikerül elérni valamilyen programmal, ami segít megteremteni azt a 

támogató hátteret, ami a gyerekek biztonságos és kiegyensúlyozott fejlődéséhez 

elengedhetetlen. A csak a gyerekeket célzó próbálkozások eleve kudarcra vannak ítélve.   

 

A magyarországi segélyezési és támogatási rendszer önkormányzati szintű decentralizációja 

nem váltja be a hozzáfűzött reményeket.
 

A jelenlegi rendszer a települések közötti 

egyenlőtlenségeket fokozza, ugyanis a kistelepüléseken nincsenek megfelelő eszközök a 

közcélú foglalkoztatás megszervezéséhez.  
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VI. fejezet 

 

Az önkormányzatok esélyegyenlőség előmozdítását szolgáló rendelkezései 

 

1./ Az önkormányzat esélyegyenlőségi politikájának kialakítása 

 

A kilencvenes évek elején elfogadott szociális és önkormányzati törvények a szociális 

segélyezés és szociális ellátások megszervezését a települési önkormányzatok 

feladatkörébe utalták. A települési önkormányzatok pénzbeli (pl. rendszeres szociális segély, 

lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély) természetbeni (pl. közgyógyellátás), illetve 

humán szolgáltatás jellegű ellátásokat működtetnek (pl. házi gondozás, családsegítés, 

adósságkezelési tanácsadás). Az önkormányzatok által nyújtott ellátásokat egyrészt a központi 

költségvetés finanszírozza különböző normatívákon, támogatásokon keresztül, másrészt az 

önkormányzat saját bevételeiből fedezi ezen ellátásoknak a költségeit. 

 

A decentralizáció előnye, hogy a települési önkormányzatok közelebb vannak a 

rászorulókhoz, jobban fel tudják mérni a helyi igényeket, és pontosabb információkkal is 

rendelkeznek. A rendszer hátránya azonban, hogy az egyes ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz 

való hozzájutásban egyenlőtlenségek keletkeznek. A települések ugyanis különböznek 

jövedelemtermelő képességükben és a rászorulók arányában is, ráadásul általában ott 

alacsonyak az önkormányzat saját bevételei, ahol nagyobb a rászorulók aránya. Ugyancsak az 

egyenlőtlenségeket erősítő tényező, hogy bizonyos szolgáltatásokat nem lehet 

költséghatékonyan működtetni kistelepüléseken. Ez leginkább a személyes gondoskodást 

nyújtó szolgáltatások esetén (házi gondozás, étkeztetés, családsegítés) jelent problémát, ahol 

még 2001-ben is csak az önkormányzatok 30%-a működtette, mind a három, a törvények által 

kötelezőként előírt szolgáltatást.  

Összességében tehát a lakóhely jelentősen befolyásolja az egyének szociális ellátásokhoz való 

hozzáférését. Emiatt célszerű lenne újra  gondolni az önkormányzatok szerepét a szociális 

ellátásban, meghatározva azoknak a juttatásoknak és ellátásoknak a körét, amelyhez minden 

állampolgárnak egyenlő eséllyel kell hozzáfért biztosítani.  

Az egyes önkormányzatok jelentősen eltérnek egymástól - a település eltérő mérete, 

adottságai, stb. okán -, ezért saját, a helyi adottságokat figyelembe vevő politikát alakítanak 
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ki. Mindemellett szükséges, hogy a térségi társulások tagjai egyeztessék esélyegyenlőségi 

politikájukat az összehangolt cselekvés, a nagyobb hatékonyság érdekében. 

Az esélyegyenlőségi politika főbb szintjei: 

 Kötelezettségvállalás egy átfogó egyenlőségi politika megalkotása iránt 

 Helyzetelemzés és konzultáció 

 Egyenlőségi célkitűzések felállítása 

 Információs rendszerek kiépítése és a célkitűzések monitorozása 

 A célok elérése és rendszeres felülvizsgálata 

Az esélyegyenlőségi politika követése a különböző szereplők együttműködését kívánja meg: 

az önkormányzat vezetésétől a képviselő testületen és bizottságokon keresztül a végrehajtó 

szintig. Az önkormányzat általános esélyegyenlőségi politikája mellett kiemelt részterületeken 

is érdemes megfogalmazni az egyes önálló önkormányzati esélyegyenlőségi részpolitikákat (a 

közpolitika kialakítás során, a munkáltatói szerepkörben, a közvetlen szolgáltatás során, az 

intézményfenntartói szerepkörben és a pályázatok során).  

Az esélyegyenlőségi politikának, a helyzetfelméréstől a monitorozásig minden szinten, ki kell 

terjednie az egyes hátrányos helyzetű csoportokra. A különböző célcsoportok hátrányai 

strukturálisan különbözőek, így egy általános, minden csoportra kiterjedő politika, az egyes 

csoportokra kidolgozott, a különböző speciális problémákat, helyzeteket figyelembe vevő 

részpolitikák nélkül nem hatékony és nem vagy csak kis mértékben járul hozzá az 

esélyegyenlőtlenségek csökkenéséhez. 

Az Ebktv az egyenlő bánásmód követelményét részletesen szabályozza, az esélyegyenlőség 

előmozdítását viszont keret-jellegű szabályokkal szolgálja.  

Ennek végrehajtását több szinten elkészített esélyegyenlőségi terv segítheti, végrehajtása 

folyamatosan csökkentheti az egyes érintett csoportok hátrányait: 

 települési esélyegyenlőségi terv 

 közoktatási esélyegyenlőségi terv 

 munkahelyi esélyegyenlőségi terv 

 Integrált Városfejlesztési Stratégia szegregációs fejezete 

 egyéb esélyegyenlőséget segítő programok, jó gyakorlatok 
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A települések eltérő jellege érzékelhető a „tervekkel való ellátottság” vizsgálatakor, Míg a 

megyei jogú városokban és a fővárosban nagyon csekély arányban nem rendelkeznek a fenti 

tervekkel, addig a községek tekintetében ez az arány meghaladja az 50%-ot. Az is 

megfigyelhető, hogy ahol van terv, ott többféle terv megalkotására is sor kerül: a legkisebb 

arányban antiszegregációs tervvel rendelkeznek a települések, a legáltalánosabb a közoktatási 

esélyegyenlőségi terv megléte.  

 

A települési esélyegyenlőségi program elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok 

helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. 

Az önkormányzati esélyegyenlőségi program tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és a 

települési önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósításuk 

forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését 

Az Ebktv. tartalmazza a Köztársasági Esélyegyenlőségi Program elkészítésének 

kötelezettségét, de ezt a rendelkezést 2006-ban hatályon kívül helyezték. 

   

Az Ebktv-ben rögzített esélyegyenlőség eszközei között az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény két új intézményt hozott 

létre: munkahelyi szinten az esélyegyenlőségi tervet és települési önkormányzati szinten a 

helyi esélyegyenlőségi programot. 

 

Munkahelyi Esélyegyenlőségi Terv elfogadása kötelező, ha az Ebktv. 63. § (4) bekezdése 

szerint: 

 Az ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szervek (pl. Kórházak, 

oktatási intézmények), 

 A többségi állami tulajdonban álló jogi személyek (pl. Szerencsejáték Zrt.). 

 

 Az esélyegyenlőségi terv által érintett csoportok: 

 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
75

 70/A. § -a öt kiemelt 

hátrányos helyzetű munkavállalói csoportot sorol fel ( A terv a helyi viszonyoknak 

megfelelően más csoportokra is kiterjedhet.)  

o a nők, 

o a negyven évnél idősebb munkavállalók, 

o a romák, 

o a fogyatékos személyek, 
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o a két vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók vagy tíz éven 

aluli gyermeket nevelő egyedülálló munkavállalók
76

. 

 

Az esélyegyenlőségi terv tartalma kiterjed az adott csoport foglalkoztatási helyzetének 

elemzésére (pl. bér, munkakörülmény, szakmai előmenetel), a munkáltatónak az 

esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, arra az évre megfogalmazott céljaira és az ehhez 

szükséges eszközökre ( pl. képzési terv, foglalkoztatást elősegítő programok), a fogyatékos 

személyek akadálymentes munkahelyi környezetének megteremtésére, a munkáltató 

szervezetén belüli, az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével kapcsolatos 

eljárási rend meghatározására. 

 

Az esélyegyenlőségi terv szerkezete
77

: 

 

 Általános rész 

o tartalmazza a tervet elfogadó szervezetet,  

o azt az időszakot, amelyre a terv vonatkozik,  

o etikai alapvetéseket 

 

 Helyzetfelmérés 

o jelenlegi helyzet feltárása 

 érintett csoportok meghatározása, 

 a hátrányos helyzetű csoportok arányának meghatározása 

 a hátrányok szerinti csoportosítás 

 

 Konkrét célok kitűzése 

o alapcél: hátrányos megkülönböztetés megszüntetése és az esélyegyenlőség 

biztosítása 

o konkrét célok: a felmérés során feltárt hátrányok megszüntetése 

 

 Konkrét eszközök, intézkedések az egyes célcsoportok érdekében 

o a különböző területeken, különböző csoportokra vonatkozó hátrányok kezelését 

szolgáló intézkedések és programok 

 eddigi hátrányos helyzeteket okozó eljárások megszüntetése 
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 egyes célcsoportok bizonyos tevékenységben való magasabb arányú 

részvételének elősegítése 

 konkrét intézkedési programok meghatározása 

 Az egyenlő bánásmód elveinek megsértése esetén szükséges eljárás 

Azok 

1.1./ A települési esélyegyenlőségi program megalkotása  

 

A jelenleg hatályos szabályozás szerinti kötelezettség 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény (továbbiakban: Ebktv.) 2010. május 1-jén hatályba  lépett63/A. §-a rendelkezik a 

helyi esélyegyenlőségi programról. Az Ebktv. 63. § (5) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el. Európai Uniós fejlesztési 

támogatások odaítélésének egyre gyakoribb feltétele helyi esélyegyenlőségi program 

készítése. 

 

A 2010-es költségvetési törvény előkészítésekor módosították az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló antidiszkriminációs törvényt. A változtatás egyik 

célja az esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitika érvényesülése volt, mely az önkormányzatok 

számára azt jelentette, hogy 2010. július 1-től közel nyolcszáz önkormányzat pályázati úton 

csak akkor juthatott forrásokhoz, ha egy esélyegyenlőségi szakértő által támogatott 

esélyegyenlőségi tervvel rendelkezett, de február 15-én, egy országgyűlési módosító indítvány 

eredményeként csak 2011-től érvényes a rendelkezés.  

2011. január 1-től minden településnek esélyegyenlőségi szakértőt kell bevonnia a helyi 

esélyegyenlőségi program elkészítésébe. 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 fent jelzett rendelkezéseket a 2010. július 1-

jét követően meghirdetett pályázatokra kellett alkalmazni.  

Az Ebktv. alapvetően három társadalmi csoportot vagy három társadalmi problémát kell 

nevesíteni: 

 a roma lakosság társadalmi integrációját,  
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 a fogyatékossággal élők támogatását,  

 valamint a nők és férfiak helyzetének a kérdését.  

Természetesen a helyi esélyegyenlőségi tervek bármilyen más társadalmi csoportra 

reagálhatnak, az a lényeg, hogy a helyi szükségleteknek megfelelően készüljenek. 

A helyi önkormányzatnak, valamint a többcélú kistérségi társulásnak öt évre szóló helyi 

esélyegyenlőségi programot kell elfogadnia , melyet 2 évente át kell tekinteni és szükség 

esetén felül kell vizsgálni.  

A helyi esélyegyenlőségi programban: 

 elemzik a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását; 

 meghatározzák az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet 

fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint a szociális 

helyzetre; 

 megállapítják a célok megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett 

ütemezését.  

 a települési önkormányzat a következő évben a program teljesítéséről éves jelentést 

fogad el 

 

Az Ebktv. 2010. április 30-áig hatályos 63. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzat 

helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen élő hátrányos 

helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét 

elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, 

foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre.  

A helyi esélyegyenlőségi program tartalmazza a célok megvalósításának forrásigényét és 

végrehajtásuk tervezett ütemezését; a települési önkormányzat a tárgyévet követő év június 

30-ig ütemterve teljesítéséről éves jelentést fogad el. Ha a helyi önkormányzatok vagy az 

önkormányzati társulás az Ebktv. 63. § (5) bekezdés szerinti esélyegyenlőségi programot 

fogadott el, akkor a programot a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 

szempontjairól szóló 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hepr.) 

felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint 2011. június 30-ig kellett felülvizsgálni és 

módosítani, vagy új esélyegyenlőségi programot kiadni.  
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1.1.1./Esélyegyenlőségi szakértő  

 

Az esélyegyenlőségi szakértő véleményét csatolni kellett az elfogadott esélyegyenlőségi 

programhoz, annak áttekintéséhez, valamint felülvizsgálatához.  

A szakértői működését az esélyegyenlőségi szakértői tevékenység végzéséről és annak 

feltételeiről, a szakértő működéséről szóló 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet
78

 határozza 

meg. A szakértő feladatainak ellátásához a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi 

társulás segítséget nyújt.   

 

A szakértő feladata:  

 elkészíti  a szakértői helyzetelemzést,   

 elkészíti az elfogadott helyzetelemzés alapján az intézkedési tervjavaslatot.  

A szakértő a helyzetelemzés során a település, a többcélú kistérségi társulás és – az adott 

közfeladat társulási formában történő ellátása esetén – más társulás, illetve a megye 

sajátosságaihoz igazodó módszerrel megállapítja, hogy a településen, a társulásban részt vevő 

településeken, illetve a megyében élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a 

mélyszegénységben élők, romák, fogyatékos személyek és nők, a teljes lakossághoz 

viszonyítva milyen foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi 

mutatókkal rendelkeznek és ezek alapján az adott település, a társulás, illetve a megye milyen 

esélyegyenlőtlenségi problémákkal küzd. A helyzetelemzés elkészítése során az 

esélyegyenlőségi szakértő felhasználja a Központi Statisztikai Hivatal, a Foglalkoztatási 

Szolgálat, a település, a társulás, illetve a megye rendelkezésére álló nyilvántartások 

anonimizált adatait, valamint más rendelkezésére álló nyilvántartásokat.  

 

Az elfogadott helyzetelemzés alapján a szakértő intézkedési tervjavaslatot készít az 

esélyegyenlőtlenségek csökkentésére, valamint az elfogadott helyi esélyegyenlőségi 

programot abból a szempontból véleményezi, hogy az alkalmas-e az esélyegyenlőtlenségek 

csökkentésére. A helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás feladata, hogy kéri a 

szakértő kijelölését a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól (a továbbiakban: FSZH).  

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (továbbiakban: FSZH) a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 

szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői 

Névjegyzékkel összefüggő feladatok ellátása során, s mint ilyen, vezeti a Névjegyzéket.  
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A Névjegyzék naprakész adatait az FSZH a honlapján (www.afsz.hu) teszi közzé. Az FSZH a 

helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez és felülvizsgálatához a helyi önkormányzat 

vagy a többcélú kistérségi társulás kérelmére jelöl ki szakértőt, a kérelem FSZH-hoz való 

beérkezését követő nyolc munkanapon belül.  

 

Esélyegyenlőségi szakértő lehet, aki rendelkezik felsőfokú végzettséggel vagy felsőfokú 

szakképesítéssel, a külön jogszabályban meghatározott képzésben vett részt és rendelkezik a 

külön jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal, továbbá büntetlen előéletű, 

valamint nem áll az esélyegyenlőségi szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól 

eltiltás hatálya alatt.  

 

Nem jelölhető ki szakértőként:  

a. a helyi önkormányzat - többcélú kistérségi társulás esetén bármely önkormányzat - 

polgármestere, alpolgármestere, képviselő-testületének, közgyűlésének tagja, jegyzője, 

bizottságának külső tagja, továbbá az önkormányzat által közszolgálati, 

közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott 

személy, 

b. az a) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója, és 

c. akitől tárgyilagos szakvélemény készítése nem várható el. 

A szakértőt szakértői tevékenységéért az FSZH-val kötött szerződés alapján illeti meg díjazás. 

Azon települések esetében, amelyeknél 2011. január 1-jétől kötelező az esélyegyenlőségi 

szakértő igénybe vétele, fenti időpontot megelőzően is lehetőségük lesz szakértőt kérni az 

FSZH-tól. Amennyiben szabad szakértői kapacitás áll rendelkezésre, a Hivatal a kijelölésnek 

eleget tesz.  

A szakértői helyzetelemzés ismeretében a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi 

társulás helyzetelemzést és a helyi esélyegyenlőségi programot elfogadja. 

 

1.1.2./ Speciális szabályok társulási formában ellátott feladatok esetében: 

 a többcélú kistérségi társulás esélyegyenlőségi programja tekintetében a társulási 

megállapodásban rögzített feladatok tekintetében kell feltárni a problémákat és 

meghatározni a szükséges intézkedéseket 

http://www.afsz.hu/
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 ha a települési önkormányzat valamely közszolgáltatást többcélú kistérségi társulási 

megállapodás alapján lát el, az adott közszolgáltatásra vonatkozó helyzetelemzést és 

intézkedéseket a települési önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának nem 

kell tartalmaznia.  

 ha a települési önkormányzat valamely közszolgáltatást többcélú kistérségi társulási 

megállapodástól eltérő társulási megállapodás alapján lát el, azon közszolgáltatás 

tekintetében a helyi esélyegyenlőségi programot a társulásban részt vevő valamennyi 

település lakosságára vonatkozóan, a társulásban érintett településekkel a társulási 

tanácsban egyeztetett tartalommal kell elkészíteni. 

Ezt követően a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás az Egyenlő 

Bánásmód Hatóság honlapján és saját honlapján a helyi esélyegyenlőségi programot, valamint 

a szakértő által készített véleményt közzéteszi. 

 

1.1.3./ A települési esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai: 

 

1./ A települési esélyegyenlőségi programban a nők és férfiak esélyegyenlőtlenségének, a 

mélyszegénységben élők, romák esélyegyenlőtlenségének, valamint a fogyatékos személyek 

esélyegyenlőtlenségének csökkentésére irányuló intézkedések csak akkor mellőzhetők, ha 

egyértelműen megállapítható, hogy 

a) ilyen esélyegyenlőtlenség nincs jelen, vagy 

b) az ilyen esélyegyenlőtlenség a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi 

társulás hatáskörébe tartozó intézkedésekkel tovább nem csökkenthető. 

 

A nők és férfiak esélyegyenlőtlenségének csökkentésénél különös tekintettel kell lenni 

a) a társadalmi problémák nemek szerinti értelmezésének, a nemek eltérő szükségletei 

ismeretének és elismerésének hiányára, 

b) a nők gazdasági függésére, kiszolgáltatottságára, 

c) a nőket érő erőszakra, 

d) arra, hogy a reprodukciós jogok sérülésének elkerülése érdekében van-e megfelelő 

tájékoztatás és hatékony segítségnyújtás a településen a családtervezés, anya- és 

gyermekgondozás területén, 

e) a nők közéletben, gazdasági életben való aránytalan részvételére. 
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A mélyszegénységben élők, romák esélyegyenlőtlenségének csökkentésénél különös 

tekintettel kell lenni 

a) a foglalkoztatási, egészségügyi, szociális helyzet tekintetében 

aa) a saját fenntartású intézményekben való foglalkoztatottság növelésére, 

ab) a szűrőprogramokon történő részvételi arány növelésére, az egészségügyi 

szolgáltatások elérhetőségének javítására, valamint a gyermekek 

alultápláltságának csökkentésére, 

b) a lakhatási szegregáció tekintetében 

ba) a területi szegregáció mértékére, 

bb) a megfelelő minőségű közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosítására, 

bc) a lakosság integrációját támogató közösségfejlesztő programokra, 

bd) a tervezett beavatkozások és a településfejlesztési dokumentumok 

összhangjára, 

c) a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek közoktatási esélyegyenlősége 

tekintetében 

ca) az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció 

mértékére, 

cb) az intézmények között az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérésekre, 

cc) a tanulók iskolai eredményességében mutatkozó eltérésekre, 

cd) a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek óvodai ellátására. 

 

A fogyatékos személyek esélyegyenlőtlenségének csökkentésénél különös tekintettel kell 

lenni 

a) a közszférában és a versenypiacon a fogyatékos személyek teljes lakossághoz 

viszonyított arányuknak megfelelő mértékű foglalkoztatására, 

b) az egészségügyi ellátások elérhetőségére, 

c) az egészségügyi ellátórendszer és rehabilitációs intézmények közti 

információáramlásra és együttműködésre, 

d) a szociális szolgáltatások szerepére a fogyatékos személyek rehabilitációjában, 

e) a közoktatási intézmények elérhetőségére, hozzáférhetőségére, 

f) az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében 

fa) az önkormányzati közszolgáltatásokat nyújtó épületek 

akadálymentesítésére, 
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fb) az önkormányzati közszolgáltatások információs és kommunikációs 

akadálymentesítésére,  

fc) az építésügyi hatóságok felkészültségére az akadálymentesítés építészeti 

szempontjainak vizsgálatában, 

fd) a helyi tömegközlekedés akadálymentesítésére. 

 

2./ Az intézkedési tervben meghatározott intézkedések célja különösen: 

a) a lakhatási és oktatási szegregáció felszámolása, integrált lakókörnyezet kialakítása, 

b) a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok képzettségi és foglalkoztatottsági 

szintjének növelése, 

c) az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatása, 

d) a közszolgáltatásokhoz, egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő 

esélyű hozzáférés megteremtése, 

e) az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése a helyi önkormányzat 

döntéshozatalában, az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az 

önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében, 

f) a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítése a döntéshozatalban 

és a közügyek irányításában. 

Az egyes intézkedésekhez kapcsolódóan meg kell határozni a végrehajtás felelősét, határidejét 

és a költségek forrását. 

 

3./ Felülvizsgálat 

Felül kell vizsgálni a helyi esélyegyenlőségi programot, 

a) ha a helyzetelemzés alapjául szolgáló adatok lényegesen megváltoztak, és emiatt az 

intézkedési terv átdolgozása szükséges, 

b) az elfogadását, vagy az a) pont szerinti felülvizsgálatát követő két év elteltével. 

A felülvizsgálatnak ki kell terjednie 

a) arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, 

b) a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére. 

A felülvizsgálatra az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékből kijelölt, a helyi 

esélyegyenlőségi program előkészítésében közre nem működött esélyegyenlőségi szakértő 

tesz javaslatot. A helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás a felülvizsgálati 

javaslat alapján 

a) módosítja a helyi esélyegyenlőségi programot, 



123 

 

b) új helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 

 

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.  

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke, illetve a többcélú 

kistérségi társulás esetében a társulási tanács elnökének kérelmére megvizsgálja, hogy a helyi 

önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás rendelkezik-e az Ebktv. rendelkezéseinek 

megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal, és ezt a tényt a kérelem beérkezését 

követő negyvenöt munkanapon belül hatósági bizonyítvánnyal igazolja. A kérelemhez 

csatolni kell a szakértői véleményt. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a hatósági 

bizonyítványokat a honlapján közzéteszi. A helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi 

társulás az Egyenlő Bánásmód Hatóság és a saját honlapján közzéteszi a helyi 

esélyegyenlőségi programot, valamint az esélyegyenlőségi szakértő által készített véleményt.  

1.1.4./ Az esélyegyenlőség szabályozásának módosítása 

Az esélyegyenlőség szabályozásának módosítása várhatóan 2011. őszi ülésszakon kerül az 

Országgyűlés elé.  

A jogszabály-módosítás szükségességének okai: 

1./ A jogszabály módosításának közpolitikai célja az egyenlő bánásmód követelménye 

megsértésének megállapítása céljából lefolytatandó vizsgálat iránti kérelem benyújtásának 

határidejére vonatkozó rendelkezés beiktatása, a bizonyítás megkönnyítése, valamint az 

Egyenlő Bánásmód Hatóság ( továbbiakban: EBH) ügyteher-mennyiségének csökkentése. 

 

2./ A jogszabály-módosítás további célja, hogy a jelenleg hatályos törvényben szereplő 

ellentmondásokat feloldja. A hatályos szabályozás egy – névjegyzékben szereplő – 
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esélyegyenlőségi szakértő bevonását tartalmazza mind az előkészítés, mind az áttekintés, 

mind a véleményezés, mind a felülvizsgálat tekintetében, amely nem biztosítja a függetlenség 

követelményének érvényesülését. A szakértő azt az esélyegyenlőségi programot véleményezi, 

amelynek megalkotásában részt vett. A törvénymódosítási javaslattal egyidejűleg készített el 

ki? az előterjesztést a törvény végrehajtási rendeleteinek módosításáról. Ennek tervezetében 

szereplő javaslat szerint szétválasztásra kerül az esélyegyenlőségi program előkészítésébe 

bevont esélyegyenlőségi mentor szakértők, az önkormányzatok esélyegyenlőségi szakértői 

feladatokra felkészített tisztségviselői, illetve a véleményezési jogkörrel rendelkező, 

névjegyzékben szereplő esélyegyenlőségi szakértők köre. Ezzel a háromszintű szakértői 

rendszerrel biztosítható lenne a szakértői szerepek szétválasztása, a mentor szakértők, a 

tisztségviselők, illetve a véleményezési jogkörrel rendelkező esélyegyenlőségi szakértők 

feladatainak elhatárolása a függetlenség biztosítása érdekében. 

 

3./ Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény (Ebktv.) jelenlegi szabályozása alapján az egyenlő bánásmód követelménye miatti 

eljárás akkor indítható meg, ha a jogsértés a törvény hatálybalépése után következett be, vagy 

akkor éppen folyamatban volt, nem tartalmaz objektív, vagy szubjektív határidőt az eljárás 

megindítása iránti kérelem benyújtására.  

Mivel az Ebktv. 2004-ben lépett hatályba, eljárás indítható akár 7 évvel ezelőtt bekövetkezett jogsértés miatt is.  

Ez sok esetben jelentős problémát jelent az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének 

bizonyításánál, mivel az eltelt idő hossza megnehezíti a tanúk, illetve bizonyítási eszközök 

felkutatását, azok, valamint a jogsértés körülményeinek objektív vizsgálatát, értékelését és 

mérlegelését, hátrányosan befolyásolva ezáltal a bizonyítás sikerességét.  

A módosítás elősegítené, hogy eljárás csak olyan határidőn belül legyen kezdeményezhető, 

amelyen belül még nagy eséllyel fellelhetők a tényállás felderítését minél teljesebb körben 

segítő bizonyítékok, valamint a tanúk helytálló és objektív vallomást tudnak tenni. 

  

A módosítás települési esélyegyenlőségi tervre vonatkozó szabályozási elemeiben: 

 

 Az új koncepció szerint az önkormányzattól független esélyegyenlőségi mentor 

szakértő és az elkészült esélyegyenlőségi programot véleményező, névjegyzéken 

szereplő, az önkormányzattól szintén független esélyegyenlőségi szakértő bevonására 

van szükség a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítéséhez. A háromszintű 
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szakértői rendszerrel biztosítható a szakértői szerepek szétválasztása, a mentor 

szakértők, a tisztségviselők, illetve a véleményezési jogkörrel rendelkező 

esélyegyenlőségi szakértők feladatainak elhatárolása a függetlenség biztosítása 

érdekében. A fent kifejtett rendelkezés módosításának alternatív lehetősége, hogy a helyi 

esélyegyenlőségi program előkészítésében továbbra is az önkormányzattól független esélyegyenlőségi 

mentor szakértő vesz részt, az elkészült program véleményezését azonban a megyei kormányhivatalok 

esélyegyenlőségi szakértői végzik. Ennek az az előnye, hogy a kormányhivatalok azt is nyomon tudják 

követni, hogy a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódó intézkedési tervekben foglaltak az ott 

leírt módon kerülnek-e végrehajtásra. 

 

 Az Ebktv. 63/A§ (8) bekezdésével kapcsolatban megfogalmazza a javaslat az Egyenlő 

Bánásmód Hatóság esélyegyenlőségi programokkal kapcsolatos hatáskörének 

módosítását.  

 

 A pályázni kívánó önkormányzatok számára felesleges adminisztrációs terhet jelent, 

hogy a helyi esélyegyenlőségi program meglétéről hatósági bizonyítványt kell 

beszereznie, így ennek elhagyása indokoltnak tűnik. 

Az Ebktv. 63/A§ (8) bekezdés utolsó mondata helyett a hatóság a hatósági bizonyítvánnyal rendelkezők 

listáját csak a honlapján teszi közzé. Ha az önkormányzatok számára a pályázás feltétele továbbra is a 

hatósági bizonyítvány megléte maradna, akkor az Ebktv. 63/A§ (6) és (7) bekezdését indokolt lenne 

kiegészíteni azzal, hogy csak akkor részesülhet támogatásban, ha rendelkezik hatósági bizonyítvánnyal. 

„ … csak akkor részesülhet, ha … az e törvény rendelkezéseinek megfelelő hatályos esélyegyenlőségi 

programmal és az azt igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik. 

  

A helyi önkormányzatoknak, valamint a többcélú kistérségi társulásoknak - a külön 

jogszabályban meghatározott szempontok figyelembevételével - öt évre szóló helyi 

esélyegyenlőségi programot kell elfogadni.  

A helyi esélyegyenlőségi programban feltárt problémák komplex kezelése érdekében 

szükséges intézkedéseket. 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.  

 

1.2. Közoktatási esélyegyenlőségi program 

Az Oktatás és Kulturális Minisztérium (OKM) egyebek mellett a közoktatásról szóló 1993. 

LXXIX. törvény 89. §-a értelmében írandó települési közoktatási esélyegyenlőségi 
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intézkedési terv kapcsán különösen a közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség 

előmozdítását kívánja ösztönözni. 

 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlősége előmozdításának 

elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl, olyan támogató lépések, 

szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják 

iskolai sikerességüket. Ennek érdekében kell minden településnek megtervezni és 

végrehajtani a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét.  

 

Fenntartói (pl. többcélú kistérségi, mikrotérségi, intézményfenntartó, stb.) társulásoknak a 

társulásban résztvevő települési önkormányzatok összességére vonatkozóan egyetlen, 

Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet szükséges készíteniük. A 

közoktatási intézményeknek a települési, társulási intézkedési tervben rájuk vonatkozóan 

tervezett feladatok megvalósítását Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Intézkedési 

Tervben kell kidolgozniuk. A települési és az intézményi intézkedési tervek tartalmára 

vonatkozó minimális elvárásokat az ún. program sablonok rögzítik.  

 

Azon nem állami, nem önkormányzati közoktatási intézményeknek, amelyek fenntartói nem 

igényelnek kiegészítő állami normatívát, Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi 

Intézkedési Tervet szükséges készíteniük, minden egyéb esetben az intézményre az adott 

intézmény feladat-ellátási helye szerinti település/társulás közoktatási esélyegyenlőségi 

intézkedési terve vonatkozik. A Települési, társulási és intézményi intézkedési tervek 

elkészítéséhez a 40%-os hh arányú általános iskolával rendelkező intézmények részére az 

OKM szakértőt biztosít. 

 

A közoktatás-fejlesztési projektek, illetve kiegészítő támogatások odaítélésének egyre 

gyakoribb feltétele közoktatási esélyegyenlőségi program készítése. Alapvető feltételként 

szükséges szabni a közoktatás-fejlesztési projektek támogatásához illetve a kiegészítő 

támogatások odaítéléséhez a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség és az 

esélyegyenlőtlenség csökkentése érdekében folytatott esélyteremtő tevékenység tervszerű 

dokumentálását települési (illetve, más fenntartó esetén fenntartói) közoktatási 

esélyegyenlőségi programok, intézkedési tervek kidolgozásával és megvalósításával. 
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A helyi önkormányzat közoktatási esélyegyenlőségi program intézkedési tervének 

tartalmaznia kell a tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. 

 

Horizontálisan érvényesítendő szempont a közoktatás-fejlesztésben, az esélyegyenlőség és az 

egyenlő hozzáférés biztosításának elve.  

 

Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani:  

 minden infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatása esetén a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási helyzetére a 

beruházásban, fejlesztésben érintett településen (illetve adott esetben a fenntartói, 

kistérségi, mikrotérségi, stb. társulásban), annak közoktatási intézményeiben.  

 

 az érintett intézmény, intézmények oktatásszervezési gyakorlatának áttekintésére, 

illetve az intézmények tanulói összetételének összehasonlítására, és annak 

vizsgálatára, hogy érvényesül-e a településen (illetve adott esetben a fenntartói-, 

kistérségi-, mikrotérségi-, stb. társulásban) a diszkriminációmentesség, 

szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és 

társadalmi integrációjának támogatására. 

 

  

 az egyenlő bánásmód követelményére és a szegregációmentességre, mint 

esélyegyenlőségi alapfeltételre, mely alapján mind a településen működő, azonos 

típusú intézmények, mind azok tagiskolái, feladat-ellátási helyei között, mind az 

intézményeken belül, az azonos évfolyamok tanulócsoportjai között érvényesülnie 

kell: a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya közötti különbség legfeljebb 

25% lehet. 

 

A közoktatási intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervek kötelező tartalmi elemei: 

helyzetelemzés és akcióterv.  

 

 A helyzetelemzés vizsgálja az intézmény nevelési és oktatási tevékenységének 

feltételeit, az intézmény tanulói összetételét, és kiemelten a hátrányos (HH), 

halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) és sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók 

arányának kiegyenlítettségére vonatkozó adatokat. Célja annak a megállapítása, hogy 
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az intézmény mennyire befogadó oktató-nevelő intézmény, illetve tudja-e biztosítani 

az említett tanulók ellátását. 

 

 A helyzetelemzést követően általánosan meg kell határozni azokat a konkrét célokat, 

amelyeket az akcióterv alapján az intézményben szeretnének megvalósítani, és 

elsősorban a szegregáció mentesség, az egyenlő bánásmód elvének megvalósulása, és 

az esélyegyenlőség megteremtése a cél. Az intézkedés hatását rövid távon (1 év), 

középtávon (3 év) és hosszú távon (6 év) is ellenőrizni kell a megfelelő indikátorok 

segítségével. Az akciótervben minden esetben meg kell jelölni a kötelezettség- és a 

felelősségvállalókat, akik a végrehajtásban és a koordinációban részt vesznek. A 

tantestület minden tagjának ismernie kell a programot és részt kell vennie annak 

végrehajtásában. 

 

Fontos, hogy a program készítésénél legyen konzultáció, majd később visszacsatolás 

(például, ha a település cigány kisebbségi önkormányzatával felvették a kapcsolatot, akkor 

mondják el nekik, hogyan építették be a javaslataikat). 

A kész esélyegyenlőségi programot záradékolni kell, amelyben a tantestületnek el kell 

fogadnia azt. 

 

A közoktatási esélyegyenlőségi tervet nagyon sok szempontot figyelembe véve kell 

megalkotni.  

 

Az esélyegyenlőségi terv valamennyi alkotóeleme kidolgozásakor fontos
79

: 

 

1/ valós adatok szerepeljenek benne, amelyeket a törvényi szabályozás által előírt módon 

igazolni tudnak, 

2/ reális képet adjon az adott intézményről az adatatok feldolgozása alapján, és az  

akciótervben megfogalmazott vállalások is reálisak, megvalósíthatók legyenek, 

3/ a fenntartó által a tervben megfogalmazottak végrehajtása a záradékolást követően 

kötelező az intézményre nézve, a felelősök elmarasztalhatók a teljesítés elmaradása esetén. 

 

A közoktatási terv helyzetelemzésének tartalmi elemeit a következő szempontok alapján 

lehet csoportosítani. 
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1./ Biztosítottak, illetve (egyenlő mértékben) elérhetők az alábbi közszolgáltatások a 

településen (társulásban) élők számára: 

a.) Közoktatási szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok, melynek 

keretében bemutatásra kerül a gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés és 

gondozás, fejlesztő felkészítés, nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a 

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, és a gyógytestnevelés helyzete a 

településen, illetve a társulás területén levő intézményekben. 

b.) Gyermekjóléti alapellátások keretében indokolt a gyermekjóléti szolgáltatás, 

gyermekjóléti szolgálat, amennyiben van, akkor a bölcsődei ellátottság, a családi 

napközi és a házi gyermekfelügyelet bemutatása. 

c.) Gyermekjóléti szakellátások keretében azokon a településeken, ahol törvényi 

kötelezettségnek megfelelően vagy önként vállalt feladatként működik családok 

átmeneti otthona, annak bemutatása, értékelése. 

d.) Közoktatási intézményi feladatok körében szükséges bemutatni az óvodai nevelés , 

az általános iskolai oktatás, valamint az alapfokú művészetoktatás megvalósulási 

formáit és mutatóit. 

 

Amennyiben az adott szolgáltatás ellátatlan, nem elérhető (vagy a társulás települései számára nem egyenlő 

mértékben elérhető), intézkedési tervet kell készíteni a közszolgáltatás ellátására, a település (társulás) lakói 

számára e szolgáltatások elérhetőségének biztosítására, melynek egyik racionális megoldási lehetősége a 

társulási együttműködések kialakítása az ellátatlan közszolgáltatások biztosítása érdekében. 

 

2./  A településen (társulásában) biztosítottak-e a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyerekek óvodáztatásának és iskoláztatásának feltételeinek bemutatásán belül az alábbi 

területeket kell vizsgálni: 

 

Amennyiben a feltételek még nem vagy csak részben adottak, beavatkozási tervet (akcióterv) kell készíteni 

melyben szükséges évenkénti intézkedéseket bemutatni, mérhető indikátorokkal.  

A településen (társulás területén) lakó, óvodai nevelésben nem részesülő (3-5 éves) gyermekeknek, illetve tanulói 

jogviszonnyal nem rendelkező, nappali iskolarendszeren kívüli tanköteles korú gyerekeknek és gondviselőiknek a 

családsegítő szolgálat vagy más illetékes szervezet szakemberének/szakembereinek rendszeres családlátogatás 

során történő felkeresése segíthet, szükség lehet a helyi kisebbségi önkormányzat, vagy civil szervezet segítőinek 

bevonására. Környezettanulmány készítése, melynek különösek ki kell terjednie az óvodáztatást/iskoláztatást 

akadályozó tényezőkre. 

A rendszeres iskolába járás alóli felmentésre, illetve magántanulóvá nyilvánításra vonatkozó gondviselői 

kérelmek felülvizsgálata válhat szükségessé az illetékes iskola képviselője és külső szakemberek bevonásával.  
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 Át kell tekinteni, hogy biztosított-e a településen (társulás területén) minden 

halmozottan hátrányos helyzetű gyerek számára, hogy óvodába járjon, és érvényesül-e 

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX tv. 65.§ (2) paragrafusa? 

o A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, 

illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a 

jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda 

esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda - 

beleértve a kijelölt óvodát is - köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki e törvény 24. §-

ának (3) bekezdése alapján köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye a körzetében található (kötelező felvételt biztosító óvoda). A kijelölt óvoda [30. § (4) 

bek.], ha nem látja el a kötelező felvételt biztosító óvoda feladatait, csak helyhiány miatt 

tagadhatja meg a gyermek felvételét. A kötelező felvételt biztosító óvoda - ha a gyermek 

betöltötte a harmadik életévét - nem tagadhatja meg a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek, továbbá annak a gyermeknek a felvételét, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvény 41. §-a alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásának 

igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. 

 

Amennyiben a településen (a társulás valamely településén) nincs elégséges számú óvodai férőhely, segíthet a 

problémán pl. az iskolabusz alkalmazása, vagy a közlekedés egyéb módon történő támogatása, a családok 

személyes felkeresése ösztönző hatás érdekében, kifejezetten az óvodai beiratkozást megelőzően, és annak 

időszakában. 

 

 Vizsgálni kell, hogy kiegyenlített-e a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a 

település (társulás) általános iskolái, tagintézményei, telephelyei között (nem tér el 

több mint 25%-ban egymástól), elkerülendő a szegregációt?  

 

Amennyiben a település vagy a társulás területén működő általános iskolák, azok tagintézményei, telephelyei 

között nem kiegyenlített a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya, fel kell tárni a szegregáció 

létrejöttének okait, melyben egyebek közt vizsgálni kell a társuláson belüli és azon kívülre irányuló tanulói 

ingázást, az egyes települések egymáshoz mért távolságát, elérhetőségét, valamint az érintett települések 

lakossági összetételét. 

 

 Szükséges áttekinteni, hogy meghaladja-e a helyben lakó gyermekek körében a sajátos 

nevelési igényűvé minősített (továbbiakban SNI) és a pszichés fejlődés zavarai miatt a 

nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, 

dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar – a 

továbbiakban részképesség zavarokkal küzdő) gyermekek és tanulók többi tanulóhoz 
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viszonyított együttes aránya a mindenkori országos átlagot (vagyis jelenleg több 7%-

nál)?  

Amennyiben az SNI és részképesség zavarokkal küzdő tanulók együttes aránya a településen lakó gyermekek, 

tanulók körében 7%-nál nagyobb, ill., amennyiben az enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített tanulók 

aránya meghaladja az 5%-ot, tervszerű, komplex beavatkozás szükséges az arányok csökkentésére. Megoldást 

jelenthet az ellátásfejlesztés (szociális munkások, családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, védőnők, orvosi ellátás) 

kiemelt figyelemmel a telepszerű, leromlott állapotú lakóhelyekre, lakóövezetekre. Preventív célú óvoda- és 

iskolafejlesztési program a pedagógiai munka modernizációja, az integrált oktatás, esélyteremtés érdekében 

hatékony eszköz lehet. Eredményes fejlesztési irány lehet továbbá az együttnevelésre javasolt SNI gyermekek, 

tanulók integrált oktatásának biztosítása. 

 

 Vizsgálni kell, hogy van-e jelentős (25%-ot meghaladó) eltérés a település (társulás) 

azonos típusú intézményeiben a lemorzsolódási és továbbtanulási mutatókban? 

 

Amennyiben a település (társulás) intézményei között jelentős eltérés van a lemorzsolódási, vagy továbbtanulási 

mutatókban, az érintett intézmények komplex fejlesztését szolgáló programok tervezése szükséges az oktatás 

színvonalának növelése, és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének biztosítása 

érdekében. A probléma kezelésére hatékony intézkedés lehet a gyermekek, tanulók egyéni adottságaihoz igazodó 

pedagógiai módszertanok adaptálásának támogatása a törésmentes továbbhaladás biztosításának céljából. Az 

átlagtól lemaradók esetében a szakszolgálatok és szakmai szolgáltatók igénybevételével megvalósított komplex 

vizsgálatok és egyéni fejlesztési programok kidolgozásának támogatása, az optimális fejlesztés feltételeinek 

biztosítása szintén eredményes eszköze lehet a hátrányok leküzdésének. Az iskolafokok közötti átmenet 

elősegítése, a lemorzsolódás megelőzése, a sikeres továbbhaladás és a tanulók utánkövetésének megvalósítása 

érdekében intézményi együttműködések (pl. mentorálás) támogatása és biztosítása szükséges. 

 

 Meg kell jeleníteni a közoktatási esélyegyenlőségi tervben, hogy van-e jelentős (25%-

ot meghaladó) eltérés a pedagógiai munka hatékonyságát mérő országos 

vizsgálatok (kompetencia mérések) intézményenkénti eredményeiben az országos 

átlaghoz képest, illetve a település (társulás) azonos típusú intézményei között? 

Amennyiben az országos kompetencia-mérések iskolai eredményeiben bármelyik iskolában alulteljesítés 

tapasztalható az országos átlaghoz képest, akkor az érintett intézmények komplex fejlesztését szolgáló 

programok tervezése szükséges. 

Amennyiben a település (társulás) egyik iskolájában sem térnek el jelentős mértékben az országos 

kompetenciamérés eredményei az országos átlagtól, de az iskolák közötti eltérések mértéke jelentős, ugyancsak a 

beavatkozás tervezése szükséges az élenjáró iskolához képest alulteljesítő iskolákban. 

A probléma fennállása esetén a kompetencia-mérések eredményeit, tapasztalatait megvitató tantestületi-, 

intézményközi-, kistérségi fórumokon való megvitatása segítheti a folyamat megváltozását, valamint szakmai 

munkaközösségek szervezésének támogatása és biztosítása az országos eredményektől való szignifikáns eltérések 

okainak feltárása és a beavatkozási lehetőségek meghatározása érdekében.  
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 Vizsgálni kell, hogy van-e hiányosság és jelentős eltérés a település intézményeiben, 

illetve az azonos típusú intézmények között a rendelkezésre álló humánerőforrás és 

szakos ellátottság tekintetében? 

 

Amennyiben a szakrendszerű oktatásban a nem szakos tanári (vagy a műveltségi területnek megfelelő képesítésű 

tanítói) végzettségű pedagógusok is részt vesznek, továbbá, ha az intézmények között jelentős eltérés mutatkozik 

a szakrendszerű oktatásban a pedagógusok képzettségében és végzettségében (beleértve a továbbképzéseket is), 

indokolt konkrét intézkedések megtétele, melyeket évenként mérhető módon kell szabályozni. 

 

 Van-e jelentős eltérés a település (társulás) intézményeiben, illetve a település 

(társulás) azonos típusú intézményei között az infrastrukturális feltételek 

tekintetében?  

 

Amennyiben a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak nem teljesülnek minden 

intézményben, ill. jelentős eltérés van az infrastrukturális feltételekben az intézmények között, akkor megfelelő 

intézkedések meghatározása és ezek évenkénti felülvizsgálata szükséges. (példa: Az egyik épületben van 

szükségtanterem, a másikban nincs, vagy van ugyan mindkettőben, de az egyikben a tanulóknak csak 10 %-a 

tanul szükségtanteremben, a másikban viszont 40 %-a.)  

 

 

 Fontos áttekinteni, hogy igényelnek-e kiegészítő normatív vagy egyéb 

támogatásokat (pl. integrációs- és képesség-kibontakoztató felkészítés támogatása, 

gyógypedagógiai oktatás-nevelés, nemzetiségi/roma kisebbségi oktatás normatívája)? 

 

Amennyiben nem vettek igénybe minden lehetséges kiegészítő normatívát és támogatást, vagy azokat nem a teljes 

körű igényjogosultság alapján igényelték, illetőleg az igényjogosultság feltételei adminisztratív hiányosságok 

miatt nem adottak, mindenképpen szükséges ennek áttekintése a maximális pénzügyi támogatási lehetőségek 

kiaknázása érdekében. 

 

 Át kell tekinteni, hogy milyen tevékenységek, szolgáltatások, fejlesztések dokumentált 

megvalósítására fordították a kiegészítő forrásokat? 

 

A különböző támogatások és normatívák igényjogosultjainak számbavételét meg kell tenni, az igényjogosultság 

megállapításához szükséges adminisztratív feltételeket meg kell teremteni, melyhez szükség esetén igénylési 

tervet kell készíteni a kiegészítő források jog-, és szakszerű felhasználására, és annak hatékony felhasználására. 

 



133 

 

 Vizsgálni kell a közoktatási esélyegyenlőségi tervben, hogy a település (társulás) 

közoktatási intézményei egyenlő (funkciójuknak, létszámuknak megfelelő) arányban 

részesülnek-e a fenntartói hozzájárulásokból, illetve az egyéb anyagi és 

természetbeli támogatásokból? 

 

Ha az egyes, azonos típusú intézmények többlettámogatása (fenntartói hozzájárulás, egyéb anyagi és 

természetbeni juttatások) egy főre vetítve 10%-nál nagyobb mértékben tér el egymástól, és ez által az a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyenlő hozzáférésének sérülését eredményezi (pl. ha a kevésbé 

támogatott iskolában nagyobb az arányuk), beavatkozás tervezése szükséges. 

A vonatkozó költségvetési dokumentumokban (rendeletek, határozatok, stb.) is meg kell jeleníteni a támogatási 

programban megfogalmazott beavatkozások anyagi fedezetét. 

 

3./ Oktatási esélyegyenlőség érvényesülésének vizsgálata az egyes közoktatási 

intézményekben: 

 

 Kiegyenlített-e a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a különböző 

évfolyamok egyes osztályaiban, tanulócsoportjaiban – beleértve a tagozatos vagy 

emelt szintű oktatást is (nem tér el több mint 25%-ban egymástól)? 

 

Ha az egyes évfolyamok osztályaiban/csoportjaiban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 25%-nál 

magasabb arányban eltér a többi osztályban/csoportban tanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

arányától, beavatkozási tervet kell készíteni. Az oktatásszervezési tervet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell 

a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kiegyenlített arányú elhelyezésére az egyes évfolyamok osztályaiban a 

tanulók oktatási sikerességének biztosítása, az oktatási feltételek egyenlő biztosítása érdekében felmenő 

rendszerben.  

  

 Amennyiben az intézmény sajátos nevelési igényű tanulók oktatását is biztosítja, 

rendelkezésre állnak-e a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához szükséges, 

jogszabályban meghatározott feltételek (szakos ellátás, osztályösszevonások, 

személyi- és tárgyi feltételek, kötelező felülvizsgálatok)? 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók minőségi oktatásához szükséges minimum intézkedés a jogszabályi 

és szakmai előírásoknak megfelelő feltételek teljes körű biztosítása. 
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 Meghaladja-e az intézményben az SNI és részképesség zavarokkal küzdő tanulók 

együttes aránya a 7%- ot, ill., az enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített 

tanulók aránya az 5%-ot?  

 

Ha az SNI és részképesség zavarokkal küzdő tanulók együttes aránya az intézmény tanulói körében 7%- nál 

nagyobb, ill., amennyiben az enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített tanulók aránya meghaladja az 5%-

ot, tervszerű, komplex beavatkozás szükséges az arányok csökkentésére. 

Az SNI tanulók szakértői felülvizsgálatának kezdeményezését, szülői tájékoztató programok szervezését 

mindenképpen indokolt megindítani, majd a felülvizsgálatot követően általános tantervű oktatásba visszahelyezni 

javasolt tanulók visszahelyezési és patronálási programjának megvalósítása, „visszahelyezési” normatíva 

igénylése segítheti a hátrányok minél hatékonyabb leküzdését. A hátrányokat megelőzni preventív célú óvoda-

iskola átmeneti program fejlesztésével lehetséges, melyben a két intézménytípus együttműködése elengedhetetlen. 

Az integrált oktatás módszertani területeinek alkalmazása segíti az intézkedések sikerét a tanórai és tanórán 

kívüli tevékenységekben, és az intézményi alapdokumentumokban is meg kell jeleníteni. 

 

4./ A vizsgált intézményben biztosított a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

eredményes oktatása 

 

 Meghaladja-e az intézményben a lemorzsolódás (évismétlés, hiányzások, 

magántanulók) mértéke az azonos intézménytípus országos átlagát? Rosszabbak-e a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási mutatói az iskolában tanuló 

diákok általános továbbtanulási adatainál? 

 

Ha az intézmény lemorzsolódási arányai az országos átlagnál magasabbak, vagy továbbtanulási mutatói 

alacsonyabbak az azonos iskolatípus országos átlagánál, illetve amennyiben az iskola halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulóinak továbbtanulási mutatója az érettségit adó képzési formákba 20%-nál nagyobb mértékben 

eltér (alacsonyabb) az intézményi átlagtól, az intézmény megelőző és támogató tevékenységek fejlesztését 

tartalmazó tervet készít a lemorzsolódás megakadályozása érdekében, ill. a továbbtanulás elősegítésére.  Ennek 

eszközei lehetnek: az egyéni fejlesztési terv alkalmazása, pedagógiai módszertani fejlesztés, a pályaorientációs 

programok, a középiskolákkal való együttműködési programok megvalósítása (közös mentorálás). A hátrányok 

leküzdését szolgáló módszerek hatékonyságát növelheti a kommunikáció és együttműködés a szülőkkel és segítő 

szolgáltatásokkal, társadalmi partnerekkel. 

 

 Van-e eltérés az intézményben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a nem 

hátrányos helyzetűek között a tanórán kívüli programokon való részvétel 

tekintetében? 
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Amennyiben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részvétele a tanórán kívüli programokban eltér az 

átlagtól, intézkedések megtétele szükséges a hozzáférés javítása, részvételük biztosítása érdekében.  

 

 Részesülnek-e az intézményben tanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanulók az 

iskolán kívüli segítő programokban? 

 

Ha az intézményben tanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részvétele az iskolán kívüli programokban 

nem elégséges, intézkedéseket kell tenni a segítő programokban való részvétel bővítésére, a programok 

népszerűsítésére mind az érintett diákok, mind a pedagógusok és szülők körében. (Arany János Program, 

Útravaló program, fenntartói és civil kezdeményezések, stb.) 

 

5./A vizsgált intézményben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatásának 

feltételei megfelelően biztosítottak 

 

 Megfelelő-e az intézményben a szakos ellátottság? Rendelkezésre állnak-e képzett 

segítő szakemberek? 

 

 Megfelelőek-e az oktatás infrastrukturális feltételei az intézményben? 

Kiegyenlítetten biztosítottak-e az intézményen belül (tagiskolák, feladat-ellátási 

helyek, osztályok között) az oktatás feltételei? 

 

 Az intézmény milyen mértékben alkalmaz korszerű, inkluzív pedagógiát, 

differenciáló módszertant és a kulcskompetenciákat fejlesztő programokat a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatásának megvalósítása 

érdekében? 

 

Amennyiben az intézmény pedagógiai programjának, és az oktatás gyakorlatában az egyes évfolyamok egyes 

tanulócsoportjaiban alkalmazott programoknak, módszereknek a vizsgálatából kiderül, hogy az intézmény nem 

alkalmaz a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének eredményességét segítő korszerű 

pedagógiát, intézkedés megtétele szükséges a szemléletváltást és az alkalmazott módszertan megújítását 

elősegítő fejlesztés érdekében. Ehhez nyújthat segítséget a pedagógus továbbképzések igénybevétele a 

hiányterületeken, módszertani adaptáció megtervezése és megvalósítása a tantestület aktív bevonásával, a 

tanórai gyakorlat megváltoztatása (szükség szerint mentori támogatás igénybevételével), valamint a pedagógiai 

program átdolgozása (szükség szerint szakértői támogatás igénybevételével. 
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 Van-e rendszeres kapcsolat, együttműködés az intézmény környezetében működő 

társadalmi és szakmai szereplőkkel (szülők, fenntartó, helyi önkormányzat, cigány 

kisebbségi önkormányzat, családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, szociális és 

egészségügyi partnerek, civil szervezetek) a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

iskolai sikerességének érdekében? 

 

Ha az intézmény és a társadalmi, szakmai partnerek közötti kapcsolat alkalomszerű, az együttműködés nem elég 

hatékony, rendszeresen működő, átfogó célokat megjelölő és egyedi eseteket megbeszélő egyeztető fórum 

létrehozása és működtetése szükséges. A társadalmi partnerek (egyeztető fórum) bevonása szükséges továbbá az 

esélyegyenlőség növelése érdekében tervezett intézkedések, programok véleményezésébe, nyomon követésébe és 

értékelésébe. 

 

1.3./ Munkahelyi esélyegyenlőségi terv 

 

Az Ebktv., valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII. törvény ( továbbiakban: 

Mt) szabályozása alapján az 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató állami, vagy 

önkormányzati intézményeknek, valamint az állami, illetve önkormányzati többségi 

tulajdonban álló gazdasági társaságoknak munkahelyi esélyegyenlőségi tervet kell 

készíteniük.  

 

Az esélyegyenlőségi terv tartalma:  

 a munkáltatóval munkaviszonyban álló munkavállalói csoportok bérének, 

munkakörülményeinek,  

 szakmai előmenetelének,  

 képzésének,   

 a gyermekneveléssel és a szülői szereppel kapcsolatos kedvezményeinek elemzését,   

 a munkáltatónak az esélyegyenlőségre vonatkozó,  

 az adott évre megfogalmazott céljait,  

 a célok eléréséhez szükséges eszközöket (különösen a képzési, munkavédelmi, 

valamint a munkáltatónál rendszeresített, a foglalkoztatás feltételeit érintő bármely 

programokat).  

 a fogyatékos személyek akadálymentes munkahelyi környezet megteremtését biztosító 

külön intézkedésekről,   
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 a munkáltató szervezetén belüli, az egyenlő bánásmód követelményének 

érvényesítésével kapcsolatos eljárási rendről.  

 

Amennyiben a szervezet a jogszabály által a tervkészítésre kötelezett körbe sorolható, a terv 

hiánya esetén, illetve az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, jogsértő gyakorlat 

folytatása kapcsán az Egyenlő Bánásmód Hatósága bírságot szabhat ki. Ez együtt járhat s 

szervezet számára folyósítandó közpénzek folyósításának meghatározott időre történő 

felfüggesztésével. Bármely uniós pályázatnál, illetve a nyertes pályázati projektek 

végrehajtásánál a horizontális célokkal kapcsolatos követelmények vizsgálatának keretében a 

közvetítő szervezet vizsgálhatja a projektszervezet. 

 

Az esélyegyenlőség biztosítását és előmozdításának eszközei lehetnek: 

 belső szabályzatok, iránymutatások alkalmazása   

 tematikus munkahelyi tréningek.  

Ezek a megoldások segíthetik a munkáltatókat abban, hogy a vonatkozó jogszabályi 

követelményeknek megfeleljenek, azonban nagy hátrányuk, hogy a legtöbb esetben az ilyen 

szabályzatok, iránymutatások és tréningek a munkáltató egyoldalú döntésén alapulnak, és 

azok kidolgozásában, a tematika meghatározásában a munkavállalók, és különösen a 

hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok véleménye nem tükröződik, amely gyakran 

rontja a hatékonyságot. Mindezeket figyelembe véve az Mt. által bevezetett esélyegyenlőségi 

terv intézménye megfelelő alternatívát jelenthet a munkáltatóknak, illetve személyzeti 

vezetőknek, hogy az esélyegyenlőséghez kapcsolódó célokat megvalósítsák. A munkáltató és 

a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezettel, és (szakszervezet hiányában) az 

üzemi tanáccsal együttesen fogadhatja el a munkahelyi esélyegyenlőségi tervet fogadhat el. 

Az esélyegyenlőségi terv kizárólag határozott időre szólhat és ebben olyan munkáltatói 

intézkedések és programok rögzíthetőek, amelyek a hátrányos helyzetű csoportok 

esélyegyelőségének előmozdítását célozzák.   

Az Mt. csupán példálózó jelleggel sorolja fel, hogy mely munkavállalói csoportok tekinthetők 

hátrányos helyzetűnek.  

 

Az esélyegyenlőségi terv szerkezetileg két részből áll.  
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 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.  

 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.  

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.  

  

 

1.4./ Antiszegregációs terv
80 

 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) része az Antiszegregációs Terv (AT), melybe 

a városnak fel kell tüntetnie azon területeket/szegregátumokat, ahol az alacsony státuszú 

lakosok( aktív korú, 8 általános iskolai osztálynál nem magasabb végzettségű, és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkező lakos) arány minimum 50 %. Az AT a településen 

található szegregátum(ok) helyzetét és az ezen terület(ek)en tervezett beruházásokat 

tartalmazó dokumentum.     
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Az anti-szegregációs tervben kijelölt szegregátumok térbeli lehatárolása azonos módon 

történik a funkcióbővítő, illetve szociális típusú akcióterületek lehatárolásához: utcák által 

(esetleg termeszétes határral) meghatározott tömböknek kell alkotniuk egy összefüggő 

területet.  

 

Az IVS részét képező anti-szegregációs terv készítése minden IVS-t készítő város számára 

kötelező, tehát nem csak azok számára, melyek szociális típusú városrehabilitációs programot 

szándékoznak indítani, vagy ilyen programra jogosultak. Az anti-szegregációs tervben a város 

összes szegregátumát meg kell határozni, tehát nemcsak azokat, melyekkel kapcsolatban 

2007-2013 között a városnak fejlesztési tervei vannak. Az AT-nek célszerű kitérnie a 

szegregátumok kialakulására vonatkozó leírásokra, arra, hogy kik laknak ott, honnan kerültek 

oda, mióta élnek ott, milyen átjárások vannak a helyi és városokon kivüli vidéki 

szegregátumok között. Ezek ismerete nélkül a szegregátumok felszámolását, az ott élők 

helyzetét javító cselekvési programok sem valósíthatók meg. 

 

Azt vizsgálni kell, hogy a városban történő jelenlegi és jövőbeni fejlesztéseknek, mind az 

uniós támogatásokhoz kapcsolódók, mind egyéb fejlesztéseknek van-e szegregációt növelő 

hatása. A szegregátumok lehatárolásához a szociális segélyezési adatok leválogatását 

városrészekre és szegregátumokra nem kell elvégeznie az önkormányzatoknak, az anti-

szegregációs terv többi része változatlanul érvényes.  

Az elfogadott IVS-eket tekintve elmondató, hogy az önkormányzatok többsége az AT 

elkészítését olyan kötelező feladatnak tekintette, amely nélkül nem fogadható el az IVS, a 

tervekben jelzett problémákat, feladatokat igyekeztek általánosan és lehetőleg mindenféle 

elkötelezettség nélkül megfogalmazni. (jó példaként említeném viszont pl. Karcag város 

anyagát, ahol az AT nem külön mellékletként, hanem az IVS-be építve jelenik meg, jelezve 

azt, hogy a szegregációval kapcsolatos problémák megoldása, kezelése szerves része a 

városfejlesztési stratégiának) Az önkormányzatok egy része a szegregációval kapcsolatos 

problémákat alapvetően romaügynek tekinti, feltételezve azt, hogy ha a településen nem 

élnének romák, akkor nem is lennének szegregált lakóterületek. Tény, hogy a szegregáció 

elsősorban a települések roma lakosságát érinti, azonban nem lehet és nem szabad 

„romaüggyé” tenni a leépült lakóterületek problémáit. 

 

A szociális városrehabilitáció nyugat-európai gyakorlatában alapvetően fontos a helyi 

partnerség kialakítása, a különböző helyzetű csoportok közötti párbeszéd feltételeinek a 
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megteremtése, az érintett lakóterületeken élők bevonása a programok kialakításába és 

megvalósításába. Az antiszegregációs terveket készítő hazai városok többsége erre kevés 

figyelmet fordított, a leirt programok és intézkedések megvalósítását kizárólag saját 

intézményeinek és néhány, a helyi szociális, oktatási, vagy munkaerő-piaci szolgáltatásokban 

részt vevő civil szervezet bevonásával képzelte el. Kevés város ismerte fel azt, hogy a 

szociális célú városrehabilitációs projekteknek egyidejűleg legalább három egymással szoros 

kölcsönhatásban levő feladatot kell megvalósítani: 

 

- a célterületeken élő lakossági csoportok integrálása a település társadalmi szerkezetébe 

(az oktatási intézményekben megjelenő szegregáció visszaszorítása, a helyi 

közösségek érdekérvényesítő, érdekmegjelenítő és együttműködési képességének 

fejlesztése, stb.) 

- a célterületeken élők integrálása a munkaerőpiacra, 

- a célterületek fizikai megújítása, a lakás-és életkörülmények javítása, a környezet 

minőségének javítása, az infrastruktúra fejlesztése, 

 

Az eddig elkészült tervek többsége a lakóterületek fizikai megújítását tartotta elsődleges 

feladatnak és kevés figyelmet fordítottak a fenntarthatóságra.  

Fontos lett volna, ha az anti-szegregációs tervekben megjelennek azok a konfliktusok, illetve 

a konfliktusok kezelésére vonatkozó javaslatok és intézkedések, amelyek a szegregátumokban 

és a szegregátumok közvetlen szomszédságában élők között alakultak ki több városban.  

 

Néhány alföldi városnál, mint sajátosan magyar szociális krízisterületek jelennek meg a 

tanyákból álló, a városokhoz tartozó külterületek. A szociális városrehabilitáció hagyományos 

eszközeivel nem is lehet igazán kezelni a városoktól távolabbi, de közigazgatásilag a 

városokhoz tartozó lakóterületeken élőket sújtó problémákat, talán a tanyákkal kapcsolatos 

problémák kezelése külön kormányzati program kialakítását igényelné. Ugyanilyen nehezen 

kezelhető problémának tűnik a közigazgatásilag a városokhoz tartozó, de a város központjától 

gyakran 10-15 km távolságra levő, elmaradott infrastruktúrával rendelkező falusias jellegű 

településrészek helyzetét, ahol a lakosság az alapvető szolgáltatások és intézmények hiánya  

mellett szembe kell, hogy nézzen a térbeli-társadalmi kirekesztés más megnyilvánulásaival is: 

munkahelyek hiánya, az iskolai oktatás gyenge színvonala, kizáródás a helyi közéletből.  
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A szociális krízisterületek lehatárolása a 2001-es KSH-s adatok alapján több város esetében is 

nehézséget okozott a központi adatok pontatlansága miatt.  

 

A szegregátumokban élőket jelentős környezeti és környezet-egészségügyi problémák is 

sújtják, a környezet minősége, a környezeti problémák és kockázatok, illetve azok 

felszámolását szükséges az IVS-ekben, és az AT-kben bemutatni ( pl:tervezett lakás felújítási, 

lakásépítési programoknál gazdaságossági, energiahatékonysági és környezet-egészségügyi 

szempontokat érvényesítés).  

 

A feltérképezett krízisterületek jellemzői alapján az alábbi típuscsoportokat lehet felállítani: 

 

 A városok belső területein létrejött, egy-egy utcára vagy lakóépületre, háztömbre 

kiterjedő szegregátumok, a belső városi területekre beékelődött „szegregációs 

szigetek”. 

  

Mind a nagyobb, mind a kisebb városok belső lakóterületein megtalálhatók azok a 

lakóépületek, háztömbök, amelyeknek leromlása a felújítások, átalakítások elmaradása miatt 

következett be, az itteni rosszabb minőségű lakásokban pedig alacsonyabb státuszú családokat 

tudtak csak elhelyezni. Ezeknek a területeknek a leromlása összefüggésben van azzal, hogy az 

elmúlt évtizedekben a városok lakásgondjaik enyhítését elsősorban a panelházas lakások 

építésével kívánták megoldani, a régebbi építésű belvárosi lakóépületek felújítása, a lakások 

korszerűsítése elmaradt. (pl.: Pécs, Szigetvár, Bonyhád) 

 

 Ipari üzemek közelében, eredetileg az ott dolgozók részére létrehozott 

munkástelepek, bányászkolóniák. 

 

Ezeknek többsége a II. világháború előtt épült, általában a települések ipari területeihez 

közel. Eredeti céljuk a gyárakban, ipari üzemekben dolgozó munkások minél nagyobb 

számban történő letelepedésének elősegítése volt, ezért kialakításuk során háttérbe szorultak 

a minőségi szempontok. Az ipari tevékenységek leépülése, megszűnése, az eredeti lakosok 

elköltözése után ezek a lakások a városok szociális bérlakás állományának részévé váltak. 

Felújításukra, az ipari tevékenység okozta környezeti károk felszámolására a helyi hatóságok 

kevés gondot fordítottak. (pl.: Pécs, Szekszárd) 
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 Az 1960-as évektől a településeken az ott letelepedő roma családok részére 

kialakított telepek, illetve a számukra kijelölt lakóterületek. 

 

Főleg az 1960-as évektől a cigányok szervezett letelepítésének egyik formája volt az, hogy 

részükre a városokon, falvakon belül – többnyire azok szélén, gyakran szeméttelephez, 

legelőhöz közel - olyan területeket jelöltek ki, ahol az állam, az OTP, a helyi tanács, vagy a 

munkahely támogatásával felépíthetik házaikat, illetve lakóépületeket vásárolhatnak.  Így 

alakultak ki a cigánytelepek, cigányutcák, („Dankó Pista utcák”), cigánysorok, ahol a - 

települések többi részétől elkülönülten - a mai napig homogén cigány közösségek élnek. (pl.: 

Barcs, Paks, Pécs, Kaposvár)  

 

 Az 1950-es évek után épített lakótelepeken belül kialakult szegregált lakóterületek 

 

A városokon belül lejátszódó szegregációk nem hagyták érintetlenül a lakáshiány 

megoldására az 1950-es évek után építetett lakótelepeket sem. A rendszerváltás után azoknak 

a lakótelepeknek, lakótelepeken belüli lakókörzeteknek a társadalmi és fizikai leépülése 

gyorsult fel, ahol már azt megelőzően is tapasztalni lehetett az alacsonyabb státuszú csoportok 

koncentrálódását. (pl.: Pécs, Szigetvár, Komló) Miközben az eredetileg is jobb pozíciójú, 

illetve az 1980-as évek után már a piaci igényeknek megfelelően épített lakótelepek meg 

tudták őrizni státuszukat, tapasztalni lehet azt is, hogy újabb lakótelepek, illetve azokon belüli 

utcák, tömbök kerülhetnek a szegráció által veszélyeztetett lakóterületek közé.  

 

 Lakóházakká átalakított, korábban katonai vagy ipari célokat szolgáló 

ingatlanok, valamikor ideiglenesen létrehozott épületekből álló lakóterületek. 

 

Az elmúlt évtizedekben a lakáshiány megoldására a helyi hatóságok jó néhány olyan, 

eredetileg nem lakás céljára szolgáló ingatlanban alakítottak ki szükséglakásokat, amelyeket 

később sem szüntettek meg és a mai napig szerepet játszanak a halmozottan hátrányos 

helyzetű családok elhelyezésében. (pl.: Pécs: Somogyi Béla u., ahol egy régi katonai 

épületben került sor lakások kialakítására, Előd u., ahol egy istállóépületben alakítottak ki 

munkásszállót, majd szükséglakásokat, Edison utcai barakktelep, Komló: felvonulási 

épületekben kialakított lakások a Sportvölgyben és Szállásfalun) 
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 Közigazgatásilag a városhoz tartozó, de a városközponttól távoli, falusias jellegű 

településrészek, városszéli tanyák, puszták, városokhoz csatolt községek 

 

A városokhoz tartozó, de a városok belső területeitől távoli településrészek (puszták, tanyák, 

korábban önálló falvak) ahol magas a munkanélküliek és az időskorúak aránya, az 

infrastruktúra fejletlen, hiányoznak az alapvető szolgáltatások, az itt található lakásállomány 

rosszabb minőségű falusi lakásokból, régi cselédlakásokból, a megszűnt 

termelőszövetkezetek, állami gazdaságok erősen leromlott állapotú szolgálati lakásaiból áll. 

(pl. Bonyhád: Tabód és Tabódszerdahely, Tamási: Szemcse-puszta, Kecsege-puszta, 

Kadarkút: Vótapuszta, Hódospuszta, Tolna: Tolna-Szigeti tanyák). 

 

 A városok külső területein, hétvégi telkeken, fabódékban, lakókocsikban, elhagyott 

ipari, vagy mezőgazdasági épületekben a lakáspiacról és az önkormányzati lakás 

ellátórendszer legalsó szegmenséből is kiszorult hajléktalanok által létrehozott 

illegális  lakóhelyek. ( pl.: Pécs, Megyeri nagyhíd alatti ipari terület vagy Fűzes ) 

 

 

1.5./ Jó gyakorlat  bemutatása– „ Nőkre szabott város” 

 

Szentendre számára, mint 26.000 fős város, nem könnyű a lényegesen eltérő igények 

összehangolása, legyen szó akár nőkről, akár férfiakról, idősekről vagy gyerekekről. 

Korábban, míg a lakosságszám 7000-8000 fő között mozgott, nagyobb volt az egymásra 

figyelés. Jelentős nehézséget okoz az is, hogy mivel Szentendre Budapest agglomerációjában 

helyezkedik el, a főváros sokak számára jelent munkahelyet és ennek következménye, hogy 

az érintettek csak hétvégén tartózkodnak huzamosabb ideig a városban, kizárva magukat ezzel 

a közéletben való tájékozottságból és részvételből. Ezért Szentendréhez való kötődésük nem 

megfelelő mértékű, nem tudnak azonosulni a várossal. Az újonnan bevezetett programokkal 

az a városvezetés célja, hogy ezt a problémát egyrészt kiküszöböljük, másrészt a már 

kisgyermek korban elkezdett lokálpatrióta-tudat kiépítésével meg is előzze. A nők esetében 

kiemelten fontosnak tartják a városhoz való kötődés erősítését, hiszen egy nő ott telepszik le, 

ahol valóban biztonságban érzi magát. A számukra kínált programokkal a várost kívánják 

vonzóbbá, biztonságosabbá, „marasztalóvá” tenni, olyan előnyöket kínálva, amelyet máshol 

nem, vagy csak részletekben találhatnak meg. Mindemellett a nőkre szabott projektet 

példaként kívánja a városvezetés állítani más települések számára is, hogy a nőkre való 
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odafigyelés, jelenlétük erősítése ne kuriózum, hanem természetes folyamat legyen. 

Szentendre hisz a társadalmi összefogás értékmegőrző, értékfejlesztő szerepében, ezért 

fontosnak tartja az olyan, már bevált gyakorlatok bevezetését, amely a lokálpatrióta tudatot, a 

városhoz való kötődést erősíti. Mivel Magyarországon a nők és férfiak között még mindig 

nem alakult ki a tényleges esélyegyenlőség, Szentendre fontosnak tartja azt, hogy a 

„Szentendreiek vagyunk” program nőkre szabott lehetőségeivel megőrizze, hosszú távon 

pedig növelje az „őshonos” szentendreiek helyben tartását.  

A nőbarát intézmények létesítésénél fontosnak tartják azt, hogy a kismamák számára 

biztosítani tudják a soron kívüli ügyintézést, megfelelő átalakítással megoldották a hivatali 

épületekbe babakocsival való bejutást, a pelenkázók és játszósarkok kialakításával pedig 

megkönnyítették a hivatali ügyintézésre való várakozást. Sajnos kevés helyen fordítanak 

figyelmet arra, hogy egy kisgyermekes nőnek sokszor nehézséget jelent az ügyintézés, a 

bevásárlás, a közlekedés. Ezért is helyeztek nagy figyelmet az épületek nőbarát átalakítása 

mellett a női parkolók létrehozására (pl. Pest Megyei Könyvtárnál, Lázár cár téren, Kert 

utcánál stb.), hiszen a vásárlás utáni bepakolást, a babakocsik, gyermekholmik elrakását 

segítik a szélesebb parkolóhelyek. Mindemellett a női jelenlét erősítése – nők által készített 

művek kihelyezése (Ligeti Erika szobra), közterek elnevezése kiemelkedő városi nőkről 

(Modok Mária tér), az Anyatejes Világnap rendszeres megszervezése – felhívja a figyelmet az 

egyenlőtlenség problémáira, az egyenlő bánásmód fontosságára. 

A tevékenységek 2007 óta folyamatosan zajlanak, és a pozitív visszhangnak köszönhetően 

egyre több a bevont és érintett személy. A 20 programponthoz köthető események (Nőkre 

szabott város; Babautalványok kiosztása; Talentum-ösztöndíj; Ingyenes tankönyv a helyi 

iskolákba járó szentendrei elsős diákoknak; Ingyenes városi múzeumlátogatás a helyi 

diákoknak; Városfejlesztő egyesület létrehozása; Városkönyv, zöld e-mail, közérdekű zöld 

telefonszám; Városháza házhoz jön; Adómegtakarításból járdaépítés, játszótérépítés; Mecénás 

Díj; Civil Díj; Vállalkozói Fórum; Nemzeti ünnepek helyi iskolák által való szervezése) 

mindig az adott tevékenység helyszínén zajlanak.  

 

A „Nőkre szabott város” gyakorlata a következő lépéseket takarja: 

 Közbiztonság erősítése – térfigyelő kamerák elhelyezése, megfelelően kivilágított 

parkolók, olyan járdák létrehozása, ahol babakocsival is könnyen lehet közlekedni, 

szélesebb parkolóhelyek létrehozása 
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 Egészségmegőrző programok szervezése – női betegségek szűrése, vagy a szűrés 

helyszínéig való eljutás erősítése; női napok szervezése, pl. Anyatejes világnap, Városi 

Nőnap stb., HPV oltás 

 Női jelenlét erősítése – női művek felavatása (Ligeti Erika szobor), jelentős városi 

nőkről közterek elnevezése (Modok Mária tér), esélyegyenlőségi nap, jövőbeni cél a 

Civil rendeletben meghatározott Nők Tanácsa felállítása (a város területén élő lányok, 

asszonyok érdekképviseletére létesült szervezet, melynek tagjait a Szentendrén 

működő civil szervezetek, valamint az Önkormányzat által delegált – az 

Önkormányzati intézményekben dolgozó – hölgyek alkotják.) 

A bécsi és párizsi minta alapján kidolgozott „Nőkre szabott város” program, amely 

kifejezetten női szempontból közelíti meg a városi gyakorlatot, Magyarországon újdonság, és 

amely hazánkban egyedülálló volt, melynek elemeit a jó kezdeményezés nyomán több hazai 

település is átvett.  

 

A „Nőkre szabott város” program egy egyedülálló, zárt csomag, hiszen bár egyes részei (pl. 

HPV oltás) más településen is megtalálhatóak, egy ilyen, a nők igényeihez illeszkedő csomag 

máshol még nem került kidolgozásra és alkalmazásra. A példával nem csak a helyiek, hanem 

az országban lévő összes település figyelmét felhívta a város vezetése arra, hogy milyen 

hiányosságokat, hátrányokat tapasztalhat egy nő napjainkban, legyen szó akár közlekedésről, 

akár ügyintézésről, akár csak a mindennapokról, és ezek kiküszöbölésére megvalósult 

projektekkel példákat is kínálva. A program nemcsak egy fellángolást, hanem egy új 

szemléletmódot is jelent. 2009-ben Szentendrén minden infrastrukturális fejlesztésben 

megjelentek a nőbarát program elemei. A városban családok és a gyermekek szerepe 

különösen fontos, ugyanis Szentendre 26.000 fős lakosságából 6.000 fő gyermek. A program 

során végzett tevékenységet, elért eredményeket– női parkolók, pelenkázók, gyereksarkok 

kialakítása, női jelenlét erősítése. 

A jó gyakorlat megvalósításának hatékony eszköze a lakosság bevonása. Ehhez 

elengedhetetlen a tájékoztatás, a folyamatos információáramlás, vélemény-egyeztetés, 

melynek egyik módja a szóbeli tájékoztatás a különböző témákban megtartott lakossági 

fórumokon. A szóbeli kommunikáció másik fontos része az, amikor programokat a szélesebb 

közönség elé viszik, azaz nem csak helyi, hanem országos szinten is ismertetik őket. A 

„Nőkre szabott város” fejezet által kínált programmal a cél volt, hogy máshol sem 

kuriózumként, hanem természetes életformaként kezeljék az erősödő női jelenlétet.  
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A tájékoztatás másik hatékony módja az írásbeli kommunikáció, ennek kiemelkedő eszköze a 

Város honlapja, mely a folyamatos karbantartásnak, frissítésnek köszönhetően naprakész 

információkat tartalmaz, valamint a Szentendre és vidéke hetilap, amely cikkeiben rendszeres 

tájékoztatást ad a fontos és aktuális eseményekről, történésekről. Említést érdemel a 

szentendrei „Városi Házirend” is, amely egy olyan együttélési szabályokat tartalmazó füzet, 

ami röviden, közérthető nyelven tartalmazza a város lakóira vonatkozó legfontosabb 

„együttélési” szabályokat (pl. parkolási lehetőségek, kapcsolat a Polgármesteri Hivatallal, 

adók, kedvezmények, hulladékszállítás, égetés, „Nőkre szabott város” program bemutatása 

stb.). Ezek a programok mind tényleges problémákra adtak/adnak választ, így a lakosság 

részéről pozitív volt a visszajelzés. Az önkormányzati igazgatás területén sok programpont 

egyedi és újszerű, sőt, a „Nőkre szabott város” nem csak Szentendrén, hanem 

Magyarországon is egyedülálló, mivel bár egyes részei más településeken is megtalálhatóak, 

egy ilyen jellegű zárt, kifejezetten nőkre szabott projekt máshol még nem készült el. Ehhez a 

körülmények kialakítása, szervezeti hátterének kialakítása volt megoldandó feladat. A csomag 

mindenképpen elindított egy pozitív folyamatot, amelynek kapcsán a lakosság több 

bizalommal fordul a városvezetés és a közigazgatás felé. A helyi identitás kialakítása 

elkezdődött, amelyet bizonyít az is, hogy a 2010-es Városimázs felmérésben a 2009-es 

harmadik helyről a másodikra került a város egy új, a lakók által kommunikált 

megállapítással: „Szentendrén élni is jó”.  A helyiek körülbelül 80%-a érintett a 

programokban, hiszen egyrészt nagyon sok a kis – és sokgyermekes család városban, 

másrészt pedig sok az olyan személy, aki aktívan szeretne tenni a város fejlődéséért. 

Elmondható, hogy a helyiek - akár szervezetként, akár magánemberként-, mindenképp 

pozitívan fogadták az Önkormányzat „nyitását”. Tapasztalható, hogy sok esetben nagy 

odafigyeléssel de kis költséggel is jelentős pluszt nyújthat a városvezetés a lakóknak – pl. 

kismamáknak pelenkázó sarkok kialakítása-, de mindemellett számos olyan lehetőséget is 

kínálunk, amelyek nagy költséget és nagy odafigyelést is igényelnek (pl. HPV oltás). 

Természetesen a gyakorlat eredményeinek eszmei értéke jóval számottevőbb, mint az anyagi 

ráfordításoké. A program megtakarítást nem jelent az Önkormányzat költségvetésében, de 

hosszú távon erkölcsileg mindenképp megtérülő befektetés, mivel a lakosság igényei állnak a 

középpontban, ők a kezdeményezettek. 
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