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Vezetői összefoglaló 

 

A Magyar Országgyűlés 2003-ban fogadta el az Európai Unió és a hazai 

társadalom elvárásait tükröző 2003. évi CXXV. törvényt az egyenlő bánásmódról és 

az esélyegyenlőség előmozdításáról.  

Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozásig nem szerepelt 

kiemelten az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevétele projektek tervezésében, 

ill. közösséget érintő programok kialakításában. Ez a csatlakozással módosult: az 

esélyegyenlőség érvényesítése - a régi tagállamokhoz hasonlóan - Magyarországon is 

a fejlesztéspolitika alapvető szempontja. Az esélyegyenlőségi szempontok 

értelmezése és alkalmazása új kihívás a települési döntéshozók és a települési 

aktorok számára. 

Olyan feladatról van szó, amellyel kapcsolatban hazánkban eddig nagyon 

kevés tapasztalat volt. Hogyan lehet úgy megfelelni az esélyegyenlőség 

szempontjainak, hogy ez kézzelfogható segítséget jelentsen a nőknek, romáknak, 

valamint a fogyatékossággal élőknek, és a konkrét célok gyakorlatba átültetése 

hasznára váljon Szentendre társadalmának. 

Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték! Segít elérni azt a 

célunkat, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó 

minőségű szolgáltatásokra - függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy 

fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. Szentendre 

Települési Esélyegyenlőségi Terve ahhoz kíván gyakorlatias segítséget, ötleteket 

adni, hogy ezt a közös célt hogyan tudjuk elérni, ill. minél eredményesebben 

megvalósítani.   

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény vezette be az esélyegyenlőségi terv 

fogalmát. Ezzel módosították a Munka törvénykönyvének rendelkezéseit is, többek 

közt a 70/A § beemelésével. Szentendre Város Önkormányzata 2005-ben fogadta el a 

Hivatal esélyegyenlőségi tervét. Ez az új szabály azt mondja ki, hogy a munkáltató és 

a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet – ennek hiányában az üzemi 

tanács – együttesen, meghatározott időre szóló esélyegyenlőségi tervet fogadhat el. 
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Létrehozása esetén azonban nagyon fontos és szükséges, hogy a terv elkészítésében 

együttműködés alakuljon ki a munkáltató és a munkavállalói érdekképviselet között. 

A törvény 5 hátrányos helyzetű csoportot emel ki, amelyekre különös tekintettel 

kell lenni a települési esélyegyenlőségi terv elkészítése során. Ezek a következők: 

1. nők,  

2. 40 évnél idősebb munkavállalók,  

3. romák,  

4. fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek,  

5. két vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelő, vagy tíz éven aluli gyermeket 

egyedül nevelő munkavállalók.  

Miben legyünk egyenlők? 

• Egyszerű egyenlőség – mindenkit ugyanaz illet 

• Életfeltételek egyenlősége – mindenki számára azonos feltételeket 

• Egyenlő esélyek – elkerülhetetlen, tőlük független társadalmi körülményekből 

adódó hátrányok kompenzálása 

Mit tegyünk az egyenlőségért? 

• Haszonelvű gondolkodás – minden személy ugyanannyit ér, a hasznosságot kell 

maximalizálni, hasznos az, ami a legtöbb ember érdekeinek megfelel. 

• Jóléti elképzelés – az egyének (szubjektív) jóléti szintjének következetes 

kiegyenlítése 

• Erőforrások kiegyenlítése  - a puszta esélyegyenlőség nem elégséges, mert nem 

kompenzálja a veleszületett egyenlőtlen adottságokat, előnyben részesítés 

szükséges 

• Képességek egyenlősége – a saját élet vezetésére, irányítására való képességben 

legyen egyenlőség 

 

Mindenek előtt hathatós érvekkel csökkenteni kell az állam 

munkahelyteremtő szerepével kapcsolatos illuzórikus várakozásokat: az 

esélyteremtő államnak a valódi munkahelyteremtőkkel, a vállalkozásokkal, 
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civilekkel, a szociális gazdaság fenntartóival kell megkötni a törvények 

érvényesüléséhez szükséges kompromisszumokat.  

Az igazi változás garanciája – a pénzügyi feltételek biztosítása mellett – a 

feladatmegosztás az önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások, helyi 

közösségek, maguk az érintett csoportok, valamint családok és egyének között. 

A probléma társadalmi elfogadottságának javítása a másik fontos feltétel, az 

ehhez szükséges érzékenyítést – a fogékonyság erősítését – gyerekkorban kell 

kezdeni. Az oktatásnak és képzésnek kulcsszerepe van, a központi, minisztériumi 

szerepvállalástól a legalsóbb szintekig, tárcák és intézmények közötti 

együttműködést feltételezve. A gyerekek a másság elfogadására nevelhetőek – 

természetesen olyan nevelők segítségével, akik maguk is ezt az elvet vallják.  

Mindemellett egy kiegyensúlyozott, folyamatos, szakmailag felkészült média-

megközelítésre van szükség, ami segít a női-férfi esélyegyenlőség eseteinek 

megismerésében, a sztereotip gondolkodás árnyalásában, megváltoztatásában. Ez 

elengedhetetlen ahhoz, hogy társadalom nagy része fontos, sürgős megoldást igénylő 

problémának tekintse a nemek között esélyegyenlőtlenséget, amelynek fontosságáról 

ma még a nők sincsenek igazán meggyőződve. A nők ezzel kapcsolatos 

érdekérvényesítő képessége meglepően alacsony, más társadalmi csoportokkal 

versenyezve – ami Magyarországon elkerülhetetlen–, rendre háttérbe szorulnak, 

gyakran duplán, azaz egy adott csoport (romák, fogyatékkal élők stb.) nőtagjaként is. 

A leghatékonyabb eszköz a személyes érintettség kibontása, amely leginkább 

a résztvevőkre szabott interaktív képzéseken, rendezvényeken valósítható meg.  

 

Szentendre Esélyegyenlőségi Tervének egyes konkrét cselekvési tervei három 

alappilléren nyugszanak: 

1. A meglévő jogi szabályozásról szóló ismeretek terjesztése, a törvény 

hatályának kiterjesztése, lehetséges szankcióinak kidolgozása és alkalmazása.  

2. A téma történetét, adatait, tényeit, a probléma megoldatlanságának 

következményeit érzékenyítésre alkalmas módon közlő oktatás-képzés 

szerepének erősítése. Különösen fontos a változtatás a kisgyermekeket oktatók 
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és a döntésbefolyásolók esetén. Megfelelő kurzusok, tréningek, tananyagok 

fejlesztése és terjesztése. 

33..  A vállalkozói és civil szféra bevonása érdekeltségük tudatosításával.    
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I. Általános célok, etikai elvek 
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A dokumentum elfogadása többek közt azt a célt is szolgálja, hogy 

ráirányítsuk a figyelmet a munkahelyi és a „városi” esélyegyenlőség fogalmának 

fontosságára 2007-ben, az esélyegyenlőség évében.  

Ebben a dokumentumban jelennek meg azok az etikai alapvetések, amelyeket 

a felek/a dokumentum készítői/felkért javaslattevői fontosnak tartanak 

megerősíteni.   

 

Az EU szociális dimenziója 

Európai politikák A közösségi társadalompolitika motivációi 

• Közös politika (vám-, kereskedelem-, agrár-, 
regionális, monetáris és pénzügyi politika) 

• Közösségi politika (szociális, 
környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi, adó 
politika) 

• Speciális politika (foglalkoztatáspolitika) 

• Európa versenyképességének erősítése 

• Foglalkoztatottsági szint növelése 

• Hatékonyság és termelékenység növelése 

• Visszahúzó hatások mérséklése 

• Emberek, áruk, eszmék szabad áramlásának 
biztosítása 

• Területi különbségek mérséklése 

Amire nem vonatkozik a közösségi 
szociálpolitika 

Amire vonatkozik a közösségi szociálpolitika 

• Szociális biztonsági rendszer 

• Szociális védelem  

• Társadalmi gondoskodás (adókból, segélyek) 

• Társadalombiztosítás (hozzájárulásokból, 
öregségi és munkanélküli) 

• Szociális és jóléti szolgáltatások 
 

• Munkavégzéshez kapcsolódó kérdések 
– Társadalmi párbeszéd – Egységes 

Európai Okmány (1987) 
– Társadalmi-gazdasági kohézió 
– Esélyegyenlőség – Szociális Charta 

(1989), Maastricht 
– Foglalkoztatáspolitika 

• Bel- és igazságügyi együttműködés - 
Maastricht  

– rendőrségi együttműködés 

• Menekültügy, a vízum- és bevándorlás-
politika – Amszterdam 

• Társadalmi befogadás - Lisszabon 
– Szegénység letörése 

 

Esélyegyenlőség az EU-ban 

Az esélyegyenlőség az elsődleges joganyagban: 

• Római Szerződés (1957) 

• Amszterdami Szerződés (1997) 2., 3., 13., 136.,137., 141. cikk 

• Lisszaboni Tanács (2000) 

A társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem követelményei 

Alapszerződés (1):  



 9 

2. cikkely - a férfiak és nők egyenlőségének megerősítése 

3. cikkely - a Közösség minden tevékenységével az egyenlőtlenségek megszüntetését, 

a férfiak és nők közötti egyenlőség támogatását célozza 

13. cikkely - a Tanács az Európai Parlamenttel egyeztetve megfelelő intézkedéseket 

tesz a nemek, a rasszok vagy etnikai, vallási, ill. hitbéli hovatartozás, a 

fogyatékosság és a szexuális orientáció szerinti diszkrimináció ellen 

Alapszerződés (2):  

136. cikkely - a Közösség és a Tagállamok az alapvető szociális jogokat szem előtt 

tartva, céljuknak tekintik a foglalkoztatás támogatását, az élet- és 

munkakörülmények javítását és a munka világában a kirekesztés 

letörését. 

137. cikkely - a nők és férfiak között a munkaerőpiaci lehetőségek és a 

munkakörülmények egyenlőségét szolgáló intézkedések 

előkészítése 

 141. cikkely - a Közösségen belül a férfiakat és nőket egyenlő munkájukért egyenlő 

díjazás illeti meg. 

 

Magyarország esélyegyenlőségi politikája 

 

Jogszabályok 

• 1949. évi XX. tv. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról  

• 1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről  

• 1992.évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről  

• 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról  

• 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 

• 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról  

• 1998.évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról  

• 2003.évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról  

Kormányzati intézmények 

• Egyenlő Bánásmód Hatóság (2005-) 

• Országos Nőképviseleti Tanács (1999-) 
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• Cigányügyi Tárcaközi Bizottság (1999-) 

• Országos Fogyatékosügyi Tanács (1999.jan.-) 

• Romaügyi Tanács (2002.okt. -) 

• Társadalmi Kirekesztés Elleni Bizottság (2004-) 

• ICSSZEM (2004.okt.-) 

– Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Főosztály 

– Roma Integráció Főosztály 

– Fogyatékosügyi Főosztály 

Nemzeti Programok 

Nemzeti Cselekvési Terv a Társadalmi Összetartozásért 

Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv 

NSRK  (2007-13)  

 

Az esélyegyenlőség mint horizontális elvárás 

 

A Strukturális Alapokra vonatkozó szabályozás (1260/1999/EK rendelet) 

kiemel két olyan horizontális elvárást, amelyet minden projekt tervezése és 

végrehajtása során figyelembe kell venni: az esélyegyenlőséget és a 

környezetvédelmet. Az esélyegyenlőség mint "horizontális elvárás" tehát azt jelenti, 

hogy a megvalósítandó projekteknek hozzá kell járulniuk az esélyegyenlőség 

biztosításához. Az esélyegyenlőség érvényesítése olyan Európai Uniós követelmény, 

amelyet minden projektnek teljesítenie kell - és amely a pályázat értékelésénél is 

nagy súlyt kap. 

 

Az esélyegyenlőség biztosítása horizontális elvárás: minden egyes támogatott 

projektnek hozzá kell járulnia a nők, romák, valamint a fogyatékossággal élők 

esélyegyenlőségének javításához, függetlenül a projekt jellegétől és témájától. 

 

Az esélyegyenlőség két területen erősíthető: 

1. saját szervezeten belül 
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A szervezeten belül azzal tudja érvényesíteni az esélyegyenlőséget, ha figyel arra, 

hogy nagyobb esélyt kapjanak ezen célcsoportok a munkavállalásra és az 

előmenetelre.  

2. az általa a támogatásból nyújtott szolgáltatás és más tevékenység során.  

A szolgáltatás nyújtása során arra kell törekedni, hogy a célcsoportok tagjai: 

 minél nagyobb számban kapjanak információt szolgáltatásairól, 

 minél nagyobb számban részesüljenek a szolgáltatásaiból és más 

tevékenységéből, 

 versenyképességét, helyzetét, életkörülményeit érdemben javítsák a pályázó 

szolgáltatásai, 

 személyre szabott, speciális igényeket kielégítő szolgáltatásokat kapjanak. 

Alapvető elvárás a projektekkel szemben a diszkrimináció-mentes működés: a projekt 

tervezése és végrehajtása során sem a szervezeten belül, sem pedig a projektbe bevont 

célcsoport tagjai közül senkit nem érhet hátrány azért, mert rendelkezik valamilyen 

tulajdonsággal. Ilyen tulajdonság lehet különösen a nem, az életkor, az etnikai 

hovatartozás, betegség vagy fogyatékosság vagy a szociális helyzet. A diszkrimináció 

tilalma mellett a projektnek valamennyi rendelkezésre álló eszközzel és újszerű 

megoldással elő kell segítenie azt, hogy javuljon az érintett célcsoportok hozzáférése a 

projekt által biztosított szolgáltatásokhoz. Ezt jelenti az esélyegyenlőség érvényesítése, 

így ezeket az eszközöket és megoldásokat kell részletesen kidolgozni a pályázatban - az 

útmutató segítségével. 

 

Társadalmi csoportok, amelyek esélyegyenlőségét biztosítani kell 

 nők 

 roma emberek 

 fogyatékossággal élő emberek: aki érzékszervi, így különösen látásszervi, 

hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy 

egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően 

korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív 

részvétel során (lásd az 1998. évi XXVI. törvény 4. §-át). 
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Az esélyegyenlőség szempontjainak "át kell hatnia" az egész városfejlesztési 

politikát: a projektek, ötletek megfogalmazásától az utóértékelésig. A 

projektgazdának mindennapi szervezeti működésében, és a projektmegvalósítás 

során egyaránt figyelembe kell vennie az esélyegyenlőségi szempontokat. 

 

Miért fontos és hasznos az esélyegyenlőség érvényesítése? 

 

Néhány társadalmi csoport, így különösen a célcsoportokba tartozók 

számtalan hátrányt szenvednek el mindennapi életük során. Mindannyiunk érdeke, 

hogy javuljon ezeknek az embereknek az élete. A demográfiai változások, a 

foglalkoztatás növelése, a képzettségbeli hiányosságok orvoslása, a vállalkozások 

versenyképességének javítása ugyanis csak a társadalmi szolidaritás megerősítésével 

érhető el.   

Az esélyegyenlőség biztosítása előnyökkel jár a gazdasági vállalkozások, civil 

szervezetek számára egyaránt. Egy gazdasági vállalkozás, vagy nem profitorientált 

szervezet számára hosszú távon előnyt, értéket jelent az, ha munkavállalói a 

legkülönbözőbb társadalmi csoportokból kerülnek ki.  

Változóban van a szolgáltatások fogyasztóinak magatartása. Egyre többen 

veszik tekintetbe azt is, hogy az általuk választott terméket, szolgáltatást kik, milyen 

körülmények között, hogyan állították elő. Nem szívesen vesznek igénybe olyan 

szolgáltatást vagy terméket, amelyről tudják, hogy a környezet károsításával, az 

emberi-munkavállalói jogok figyelmen kívül hagyásával állították elő. Ráadásul az 

érintett csoportok a társadalom jelentős részét képviselik, így jelentős piacot is 

jelentenek, amelyet ma még sokkal könnyebb elérni tudatos stratégiával.   

Az esélyegyenlőség biztosítása továbbá az alábbi gyakorlati előnyöket jelenti: 

 A projekt teljesíti az esetleges EU-s és hazai támogatások odaítéléséhez szükséges 

esélyegyenlőségi elvárásokat. 

 Erősíti és kiegyensúlyozottabbá teszi a projektet, ha az komplexen foglalkozik a 

helyi közösség, célcsoport vagy szektor széles körű esélyegyenlőségi 

szükségleteivel. 
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 Sokkal könnyebb és hatékonyabb az esélyegyenlőségi módszereket kezdettől 

fogva szem előtt tartani, tervezni és alkalmazni, mint később utólagosan beépíteni 

a projektbe. 

 Az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevétele hosszabb távon is 

fenntarthatóvá teszi a projektet. 

 A projekt példaként szolgálhat más pályázók számára a helyes és követendő 

esélyegyenlőségi gyakorlat vonatkozásában. 

 A projekt megvalósítása során kifejlesztett képességek, megszerzett tapasztalatok 

segítséget adhatnak más projektek megvalósításához, további támogatások 

megszerzéséhez is. 

Az esélyegyenlőség érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem a pályázónak 

is hosszú távú érdeke, hiszen növeli a szervezet versenyképességét. 
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II. Helyzetfelmérés 
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A dokumentum elkészítése előtt fel kell tárni az aktuális viszonyokat. Sikeres 

programok csak a valós állapotok, igények ismeretéből indíthatók ki. A 

helyzetfelmérés során kiderül, hogy mely területeken milyen az egyes 

célcsoportokba tartozók aránya, hol vannak azok a helyek, ahol a városban/a 

szervezetben elfoglalt arányukhoz képest jóval kevesebben jelennek meg. A felmérés 

során törekszünk a minél szélesebb társadalmi párbeszédre. 

 

Az egyes célcsoportok jellemzői 

 

A nők 

A nők a mai magyar munkavállalók jelentős részét teszik ki, hátrányos 

helyzetük a munkaerőpiacon nem kérdéses. A 2001. év adataival összehasonlítva, a 

férfiak munkanélküliségi rátája minden korcsoportban csökkent, a nők esetében 

azonban nőtt. A nők közt megfigyelhetően magasabb a felsőfokú képzettségűek 

aránya, mégis átlagosan mintegy 20%-al keresnek kevesebbet férfi társaiknál.  

Az alacsonyabb bérek mellett az elhelyezkedés és az állás megtartása is 

nehezebb számukra. Míg a fiatal, magasan képzett nőknek nagyon jók az esélyeik, 

addig a kisgyermekes anyák már nehezen jutnak álláshoz. Össze kell hangolniuk a 

családi kötelezettségeiket a munkahelyi elvárásokkal, ami sokszor a munkáltató 

nemtetszésével találkozik. Az idősebb nőket a negyven év fölötti korosztály általános 

elhelyezkedési nehézsége ugyancsak sújtja. Magasabb a nők aránya a részmunkaidős 

foglalkoztatásban is. 

Fontos, hogy a nőket rugalmas lehetőségekkel segítsük, hogy családjukban és 

munkahelyükön is helyt tudjanak állni.   

 

2. A negyven év feletti munkavállalók 

 

A negyven év feletti munkavállalóknak szinte mindig nehezebb elbocsátás után 

új állást találniuk. Ez legfőképp az alkalmazottakra vonatkozik. A vezetők 

könnyebben találnak munkát. Sokszor igazságtalanul és diszkriminatív módon 

hangzik el az a megállapítás, hogy a negyven év felettiek nem tudnak lépést tartani a 
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fiatalokkal, nem olyan magas a termelékenységük. Hiszen nagy részük hosszú évek 

tapasztalatával, gyakorlatával áll a háta mögött. A negyven év felettiek körében 

alacsonyabb a nyelvtudás és a számítógépes ismeretek szintje is. Így mindenképpen 

nagy hangsúlyt kell fektetni a képzésben, továbbképzésben való részvételükre. 

A negyven év feletti munkavállalók fizikai állapota is változó. Érdemes a 

munkáltatónak nagyobb hangsúlyt fektetni ezen korosztály egészségügyi 

szűrővizsgálatainak, egészséges munkakörülményeinek megteremtésére, 

támogatására. Ugyancsak sajátossága ennek a csoportnak, hogy közeledik a 

nyugdíjazásuk ideje, így segíti őket a különböző kiegészítő nyugdíjbiztosítási 

programok bevezetése, a nyugdíjas korba való átmenetet segítő programok. 

 

3. Roma identitású személyek 

 

Az 1990. évi népszámlálás adatai alapján a roma népesség száma 142.683 fő, a 

2001. évi népszámláláskor 189.984-en vallották magukat roma nemzetiségűnek. 

Szakértői és roma szervezetek becslései alapján 450.000 - 600.000 roma ember él 

Magyarországon. Demográfiai becslések alapján a népességen belüli arányuk nő. A 

roma fiatalok mindössze 77%-a tudja befejezni az általános iskolát és a 

felsőoktatásban való részvételük jóval alacsonyabb, mint a nem roma népességé. 

Munkaerő-piaci szempontból a piacgazdasági átalakulás legnagyobb vesztese a roma 

népesség. A rendszerváltást követően a munkaképes korú romáknak több mint a fele 

veszítette el állását, ezért minden munkaerőpiaci mutatójuk sokkal rosszabb, mint a 

nem roma lakosságra vonatkozó adatok. Foglalkoztatottsági szintjük mintegy a fele, 

munkanélküliségi rátájuk három-ötszöröse, az egy keresőre jutó eltartottak aránya 

háromszorosa a nem roma lakosságénak. Az iskolázatlan és szakképzetlen romák 

számára az elsődleges munkaerőpiac alig kínál kereső foglalkozást, és még az 

alkalmi munkavállalás területén is hátrányban vannak. 

Jelenleg a roma identitás nyilvántartására szigorú keretek közt van lehetőség, a 

legnehezebben leküzdhető hátrány többek közt a velük szembeni előítélet, ami ellen 

a munkaáltató az egyenlő bánásmód minden területen történő tiszteletben tartásával 

tehet. Érdemes a romák nem nemzetiségükből fakadó hátrányaira koncentrálni, ilyen 
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probléma például az általános szegénység, a családos helyzet, és az alacsony 

képzettség. Érdemes olyan képzéseket biztosítani a munkahelyen, amelyek az 

alacsonyan kvalifikált munkaerőt általában segítik, ugyancsak érdemes a családi 

támogatások, lehetőségek kibővítése.  

 

4. Fogyatékkal élő személyek 

 

A fogyatékossággal élő emberek esetében a legnagyobb problémát a 

munkaerőpiaci esélyegyenlőség megteremtése jelenti. A KSH 2002-ben végzett 

vizsgálata alapján a 656 ezer munkavállalási korúnak minősülő tartós egészségi 

problémát jelző személy közül kevesebb, mint 95 ezren voltak jelen a 

munkaerőpiacon, ebből is közel 10 ezren munkanélküliként. A tartós egészségi 

problémával, fogyatékossággal élő emberek munkaerőpiaci lehetőségei erősen 

behatároltak, tíz érintettből mindössze egy dolgozik, a foglalkoztatottakon belül 

pedig e csoport kevesebb, mint 1/5-ét alkalmazták speciális (ún. védett, támogatott) 

munkahelyen. A fogyatékkal élő személyek számára alapvető fontosságú a 

munkájuk ellátásában akadályozó akár fizikai akár eljárásbeli tényezők lebontása, az 

egyenlő hozzáférés biztosítása. 

 

Az esélyegyenlőség megvalósításának költségei 

 

Az esélyegyenlőség biztosítása a legtöbb esetben nem jár többletköltséggel: 

csupán szemléletváltást, rugalmasságot, nagyobb figyelmet igényel a szervezet 

vezetősége, illetve alkalmazottjai részéről. Egyes esetekben az esélyegyenlőséget 

szolgáló tevékenységek még közvetlen állami támogatásra is számíthatnak. 

Más esetekben viszont fizikai beruházás, műszaki fejlesztés lehet szükséges az 

esélyegyenlőség elveinek való megfeleléshez. Ezekben az esetekben az 

esélyegyenlőség megvalósítása többletköltséget jelent. 

Az esélyegyenlőségi szempontok idejekorán történő figyelembevétele 

lehetőséget ad arra, hogy már a projekt megkezdése előtt megnevezésre kerüljenek a 
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szükséges fejlesztések, és így a pénzügyi tervezéskor már számolni lehet az 

esélyegyenlőség biztosítása kapcsán felmerülő költségekkel. 

 

Az esélyegyenlőség megvalósítása egyes esetekben ugyan többletköltséget 

jelenthet, de ezek a költségek beépíthetőek a projekt költségvetésébe, így csak az 

önrész erejéig terhelik a pályázót. Az esélyegyenlőség érvényesítését segíti, ha a 

projektgazda él a munkaerőpiacról kiszoruló személyek foglalkoztatását segítő 

kedvezményekkel. 
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Melléklet 1: Helyzetfelmérési adatlap 

 
A helyzetfelmérés adatai a _____-as évet tükrözik  
1. A munkáltatónál __________ fő munkavállaló van alkalmazásban. Ezek _______%-
a nő, ______%-a 40 évnél idősebb korú, _______%-a roma identitású, _______%-a 
fogyatékkal élő vagy megváltozott munkaképességű, _______%-a gyermekes 
munkavállaló. Az állandó határozatlan idejű szerződéssel dolgozók száma _______ 
fő, a határozott ideig tartó szerződéssel dolgozók száma _______ fő.1[2]  

A. A határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók közt magasabb 
arányban szerepelnek a ______________. 

B. A részmunkaidőben dolgozó munkavállalók közt magasabb/alacsonyabb 
arányban szerepelnek a ______________. 

C. A távmunkában dolgozó munkavállalók közt magasabb/alacsonyabb 
arányban szerepelnek a ______________. 

D. A támogatott foglalkoztatásban dolgozó munkavállalók közt 
magasabb/alacsonyabb arányban szerepelnek a ______________. 

2. A munkakörülmények területén: 
A. A munkaerő-felvételi eljárásban résztvevők közt magasabb/alacsonyabb 

arányban szerepelnek a ______________ . 
B. Az elutasított jelentkezők közt magasabb/alacsonyabb arányban szerepelnek a 

___________. 
C. A belépő munkavállalók közt magasabb/alacsonyabb arányban szerepelnek a 

___________. 
D. Az előléptetett munkavállalók közt magasabb/alacsonyabb arányban 

szerepelnek a ___________. 
E. A visszaminősített munkavállalók közt magasabb/alacsonyabb arányban 

szerepelnek a ___________. 
F. A munkáltatói felmondással/felmentéssel távozó munkavállalók közt 

magasabb/alacsonyabb arányban szerepelnek a ___________. 
G. A munkavállalói felmondással/kilépéssel távozó munkavállalók közt 

magasabb/alacsonyabb arányban szerepelnek a ___________. 
H. A prevenciós szűrővizsgálatokon részt vevő munkavállalók közt 

magasabb/alacsonyabb arányban szerepelnek a ___________. 
3. A  képzések területén: 

A. A betanító képzésben részt vevő munkavállalók közt magasabb/alacsonyabb 
arányban szerepelnek a ___________.  

B. A továbbképzésben részt vevő munkavállalók közt magasabb/alacsonyabb 
arányban szerepelnek a ___________.  

C. A szakmai továbbképzésben részt vevő munkavállalók közt 
magasabb/alacsonyabb arányban szerepelnek a ___________.  

D. A felsőfokú továbbképzésben részt vevő munkavállalók közt 
magasabb/alacsonyabb arányban szerepelnek a ___________.  

E. A nyelvi továbbképzésben részt vevő munkavállalók közt 
magasabb/alacsonyabb arányban szerepelnek a ___________.  
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F. A számítógépes továbbképzésben részt vevő munkavállalók közt 
magasabb/alacsonyabb arányban szerepelnek a ___________.  

G. A többnapos konferencián, tanulmányúton részt vevő munkavállalók közt 
magasabb/alacsonyabb arányban szerepelnek a ___________.  

4. A juttatások területén: (ha a juttatások azonos mértékben járnak, nem kell 
részletezni) 

A. Az étkezési hozzájárulásban részesülő munkavállalók közt 
magasabb/alacsonyabb arányban szerepelnek a ___________. 

B. Az utazási hozzájárulásban részesülő munkavállalók közt 
magasabb/alacsonyabb arányban szerepelnek a ___________. 

C. A lakhatási támogatásban/lakáskölcsönben részesülő munkavállalók közt 
magasabb/alacsonyabb arányban szerepelnek a ___________. 

D. A kiegészítő magánnyugdíj, magán-egészségbiztosítási juttatásban részesülő 
munkavállalók közt magasabb/alacsonyabb arányban szerepelnek a 
___________. 

E. A telefon, Internet, otthoni számítógép juttatásban részesülő munkavállalók 
közt magasabb/alacsonyabb arányban szerepelnek a ___________. 

F. Az üdülési csekkben részesülő munkavállalók közt magasabb/alacsonyabb 
arányban szerepelnek a ___________. 

G. Az könyv/szakkönyvjuttatásban részesülő munkavállalók közt 
magasabb/alacsonyabb arányban szerepelnek a ___________. 

H. Az egyéb juttatásban (ruhapénz stb.) részesülő munkavállalók közt 
magasabb/alacsonyabb arányban szerepelnek a ___________. 

5. A munkavállalók iskolai végzettsége, pozíciója 
A. Az alacsonyabb végzettségű munkavállalók közt magasabb/alacsonyabb 

arányban szerepelnek a ___________. 
B. A magasabb végzettségű munkavállalók közt magasabb/alacsonyabb 

arányban szerepelnek a ___________. 
C. Az idegen nyelvtudással rendelkező munkavállalók közt 

magasabb/alacsonyabb arányban szerepelnek a ___________. 
D. A számítógép-kezelői ismeretekkel rendelkező munkavállalók közt 

magasabb/alacsonyabb arányban szerepelnek a ___________. 
E. A vezető beosztású munkavállalók közt magasabb/alacsonyabb arányban 

szerepelnek a ___________. 
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III. Célkitűzés 
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A kitűzött célok a felmérés során feltárt hátrányok megszűnését szolgálják. Az 

esélyegyenlőségi tervben az egyes konkrét helyzetek, és az ezek megváltoztatására 

megfogalmazott intézkedések jelennek meg.  

A konkrét célok alkalmazkodnak a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia 

kitűzött céljaihoz. A kitűzött célok a felmérés során feltárt hátrányok megszűnését 

szolgálják. Az esélyegyenlőségi tervben az egyes konkrét helyzetek, és az ezek 

megváltoztatására megfogalmazott intézkedések jelennek meg. 

Az alábbiakban a dokumentumra nézve kötelező esélyegyenlőségi 

követelményeket három részben fogalmazzuk meg: 

Törvényi kötelezettségek: támogatási szerződés nem köthető azzal a 

pályázóval, aki nem teljesíti e területre előírt törvényi kötelezettségeit. 

 Akadálymentesítési kötelezettség: Az 1998. évi XXVI. törvény szerint 2005. 

január 1-jéig akadálymentessé kellett tenni valamennyi közhasználatú épületet. 

 Esélyegyenlőségi terv: Az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató 

költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek 

kötelesek esélyegyenlőségi tervet elfogadni (2003. évi CXXV. törvény 36. §-a). 

2. Esélyegyenlőségi követelmények a projektgazda szervezetében 

A munkakörnyezet tekintetében 

Hogyan segíti munkavállalóit abban, hogy munkájuk mellett eleget tudjanak tenni 
gyermekneveléssel kapcsolatos kötelezettségeiknek? Biztosít-e gyermekgondozási 
szolgáltatásokat (óvoda, bölcsőde) alkalmazottainak? 

Kaptak-e felkészítést a projektben részt vevők az esélyegyenlőség érvényesítésével 
kapcsolatban? Van-e az esélyegyenlőséggel foglalkozó munkatársa? Munkatársai 
közül vett-e már részt valaki esélyegyenlőséggel kapcsolatos képzésben? 

Lehetővé teszi-e teljes munkaidőben dolgozó munkavállalói számára, hogy 
választásuk szerint rugalmas munkaidőben, részmunkaidőben vagy távmunkában 
dolgozzanak? Ha igen, munkavállalói közül hányan élnek ezzel a lehetőséggel? 
Hogyan kívánja a jövőben elősegíteni azt, hogy többen dolgozzanak rugalmas 
foglalkoztatási formában? Felmérte-e már, hogy alkalmazottai közül hányan 
szeretnének élni ezzel a lehetőséggel? Felmérte-e ennek a lehetőségeit, esetleges 
akadályait? 

A munkavállalók felvétele során - az álláshirdetésekben, az állásinterjúkban, illetve a 
döntésnél - hogyan garantálja azt, hogy ne történhessen diszkrimináció? Milyen 
gyakorlatot, belső döntési mechanizmust (kivizsgálás, fegyelmi eljárás, békéltetési 
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eljárás) alkalmaz, illetve kíván kialakítani arra az esetre, ha valamelyik alkalmazottja 
azt állítja, hogy munkája során diszkrimináció érte? 

Alkalmaznak-e, illetve vállalják-e a pályázatban a törvényi kedvezménnyel élve 
hátrányos helyzetű - pályakezdő, gyes-ről visszatérő nő, 50 év feletti stb. - 
munkavállalók alkalmazását? 

Rendelkezik-e a szervezet olyan dokumentummal, belső szabályzattal ("Viselkedési 
Kódex"), amely a diszkrimináció tilalmával és az esélyegyenlőség biztosításával 
foglalkozik? Van-e olyan fórum a szervezeten belül, amelyhez fordulhat a 
munkavállaló ilyen esetekben? 

Ha az Ön szervezete a Munka Törvénykönyve alapján (70/A §) nem köteles 
esélyegyenlőségi tervet készíteni, akkor elfogadott-e ilyen tervet? 

A szervezeti felépítés tekintetében:  

Milyen számban és arányban vannak jelen az érintett célcsoportok a szervezet 
munkavállalói, vezetői között és vezető testületeiben? Hogyan kívánja elősegíteni, 
hogy a munkavállalók, illetve a vezetők körében többen legyenek? 

Milyen egyéb, a fenti kérdésekben nem szereplő eszközökkel segíti az 
esélyegyenlőség megvalósítását a szervezet működtetése során?  

 

3. Esélyegyenlőségi követelmények a projekt megvalósításában 

A célcsoportok bevonása a projektbe 

Készült-e a projekt tervezése előtt az esélyegyenlőséggel, illetve az érintett 
célcsoportok speciális igényeivel kapcsolatos helyzetfelmérés? 

Bevontak-e a pályázat elkészítésébe és megvalósításába a célcsoportok tagjait?  

Terveznek-e olyan lehetőséget, amely a hátrányos helyzetű térségből jövők, vagy 
csökkentett mobilitással rendelkezők számára teszi lehetővé a projektben való 
részvételt? 

Milyen szolgáltatásokkal segíti a gyermekkel érkezőket a szolgáltatásra nyitva álló 
helyiségeiben? 

A célcsoportok tájékoztatása a projektről 

Hogyan teszik a projekttel kapcsolatos információkat, szolgáltatásokat (interneten, 
nyomtatott szövegekben) az érzékszervi fogyatékos, valamint értelmi fogyatékos 
személyek számára is könnyen érthetővé és hozzáférhetővé? 

Hogyan érik el (honlap, hírlevél, szórólapok, hirdetések, civil szervezetek) az érintett 
célcsoportokat és az ő civil szervezeteiket a projekt keretében nyújtott 
szolgáltatásokról, lehetőségekről szóló információval?  

Kinyilvánította-e, illetve hogyan tervezi kinyilvánítani a szervezet nyilvánosan (pl. a 
honlapján, hirdetéseiben) azt, hogy szolgáltatásai nyitva állnak az érintett 
célcsoportok számára? 
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Hogyan kívánják elemezni, illetve közzétenni az esélyegyenlőséggel kapcsolatban, a 
projekt megvalósítása során szerzett tapasztalataikat? 

A projekt hatása a célcsoportokra 

Milyen pozitív, esetleg negatív hatásokkal járhat az érintett célcsoportok számára a 
projekt? Hogyan lehet erősíteni a pozitív hatásokat és csökkenteni a negatív 
hatásokat? 

A tervezett projekt szolgáltatásai mennyire fontosak, illetve hiányoznak az érintett 
területen a célcsoportok számára? Hogyan kívánja elősegíteni azt, hogy az Ön által 
nyújtott szolgáltatásokat minél nagyobb arányban vegyék igénybe az érintetti 
célcsoportok?  

Milyen egyéb, a fenti kérdésekben nem szereplő eszközökkel segíti az 
esélyegyenlőség érvényesítését a projekt végrehajtása során? 
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IV. Konkrét programok, intézkedések az 

egyes célcsoportok érdekében 
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Az intézkedések meghatározása a helyzetképben feltárt eredményektől függ. A 

konkrét intézkedések lehetnek olyanok, amelyek  

 az eddig hátrányos helyzetet okozó eljárások megszüntetésére irányulnak (pl. 

jeltolmács biztosítása a munkaerő-felvételi eljárás során),  

 vagy célozhatják a célcsoportok bizonyos tevékenységekben való magasabb 

arányú részvételét (pl. felvételi kvóták megállapítása).  

Bizonyos intézkedések  

 konkrétan az adott célcsoportra vonatkoznak (pl. munkaidő-kedvezmény a 

kisgyerekeseknek),  

 míg mások a munkavállalók összességét érintik, mégis kedvezőek egy-egy 

célcsoportra (pl. a képzések tanítási időben való megszervezése mindenkit 

érint, de a családosokat hozza kedvezőbb helyzetbe).  

Az alább felsorolt intézkedések javaslatokat fogalmaznak meg. Megvalósulásuk 

jelentős mértékben függ pályázati források és egyéb források meglététől. 

Természetesen a projektek további kidolgozása javasolt, ilyen formájukban ezek csak 

javaslatok az esélyegyenlőségi terv kivitelezéséhez. 

 

Projektjavaslat 1 

Projekt címe Az esélyegyenlőség érdekében esélyegyenlőségi referens 
kinevezése 

Projekt célja A munkáltató vállalja, hogy 
a munkahelyi esélyegyenlőség elősegítése érdekében 
esélyegyenlőségi feladatot ellátó kollegát jelöl ki. 
A kollega feladata:  

 az Esélyegyenlőségi terv teljesülésének vizsgálata, melyről 
beszámolót készít 2008. december 12-ig  

 a következő időszakra vonatkozó Esélyegyenlőségi terv 
előkészítése, a munkáltatóval és a munkavállalói 
érdekképviseletekkel való egyeztetése. Az egyeztetett javaslat 
benyújtási határideje 2008. március 15. 

 

Projektjavaslat 2 

Projekt címe Az egyenlő bánásmód betartása érdekében új eljárásrendek 
kialakítása 

Projekt célja A munkáltató vállalja, hogy 
 az álláshirdetések megfogalmazásakor és a munkavállalók 
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kiválasztásánál kor, nem, nemzetiség, családi és egészségügyi 
állapot szempontjából nem tesz különbséget.  

Ennek érdekében az álláshirdetések megjelentetéséhez az 
esélyegyenlőségi feladatokat ellátó kollega egyetértését kéri.  

 a munkaerő-felvétel során a hangsúlyt az adott munkához 
szükséges készségekre, képességekre, jártasságokra és 
tapasztalatokra helyezi. A jelöltek kiválasztásánál 
ugyanolyan fontos szempontnak tekinti a hosszú szakmai, 
gyakorlati munkatapasztalatokat és az ezen alapuló 
megbízhatóságot, mint a többi készség és képesség 
figyelembevételét. Ennek érdekében a munkaerő-felvételi 
eljárásban résztvevőkről nyilvántartást vezet.  

 Előzetes képzéshez, betanuláshoz kötött munkakörök 
betöltésnél a negyven felettiek pályázatát nem utasítja el csak 
arra hivatkozva, hogy a képzés és a betanítás korukból 
következően már nem kifizetődő befektetés. 

 Lehetőséget biztosít a panasztételre 

 

Projektjavaslat 3 

Projekt címe Esélyegyenlőség biztosítása a bérezés és juttatások területén 

Projekt célja A munkáltató vállalja, hogy 
1. Biztosítja az egyenlő értékű munkáért egyenlő bért elvét, ennek 

érdekében 
A. felülvizsgálja az esetleges hátrányos helyzetek 

kialakulásának okait,  
B. az indokolatlan béreltéréseket megszünteti, amennyiben ilyet 

észlel 
C.  felülvizsgálja az eddigi juttatások, kedvezmények 

rendszerét, megszünteti az olyan gyakorlatot amennyiben 
olyat észlel, amely hátrányos megkülönböztetést 
eredményez, 

D. biztosítja, hogy a juttatások minden munkavállalót 
megillessenek munkaidőarányosan, a részmunkában, 
távmunkában dolgozókra is vonatkozzanak 

2. A hátrányos helyzetű csoportokat juttatásokkal támogatja. Ennek 
érdekében 
A. speciális nyugdíj-előtakarékossági programokat szervez a 40 

év felettieknek,   
B. nyugdíj előkészítő programokat szervez, 
C. anyagi lehetőségeket figyelembe véve az önkéntes 

magánnyugdíj programokat folytatja a 
gyermekszülési/gondozási távollét ideje alatt is, 

D. lakhatási támogatást, étkezési támogatást, utazási támogatást 
biztosít 

E. támogatja a hátrányos helyzetű munkavállalók kulturális, 
sportolási, üdülési lehetőségeit. 

 

Projektjavaslat 4 
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Projekt címe Munkakörülmények javítása, különös tekintettel a 40 év feletti és 
fogyatékkal élő munkavállalók helyzetének javítására 

Projekt célja A munkáltató vállalja, hogy 
1. A munkakörülményeket úgy alakítja, hogy az folyamatosan 
elősegítse az idősebb korúak és a fogyatékkal élők fizikai és szellemi 
képességeinek maximális kiteljesedését, az öregedéssel együtt járó 
változások ellensúlyozását. Ennek érdekében  

A. felülvizsgálja a 40 év feletti ülőmunkát végző munkavállalók 
munkakörülményeit, és javaslatot tesz változtatásokra. 

2. A munkavállalók jó egészségi állapotának, biztonságának és jó 
közérzetének megtartása érdekében 

A. prevenciós szűrővizsgálatokat szervez önkéntes 
részvétellel a legtipikusabb betegségekre való figyelemmel 
(pl. szemészet, vérnyomásmérés, cukorbetegség-szűrés), 

3. A munkahelyet speciális igényű munkavállalók számára is 
egyenlő eséllyel hozzáférhetővé teszi, a munkavégzést számukra 
is lehetővé teszi, ennek érdekében: 
A. fizikailag akadálymentesíti a munkahelyet, 
B.  a munkahelyre, munkavégzésre vonatkozó információkat 

mindenki számára érthető módon (vakok, süketek számára is 
érthetően) közli, 

C. a fogyatékkal élők számára a munka ellátásához nekik 
szükséges eszközöket biztosítja. 

4. A negyven év feletti munkavállalók fizikai és egészségügyi 
igényeinek, az egészséges életmód elősegítésének érdekében  
A. ergonómiai előírásoknak megfelelő munkakörülményeket 

biztosít, 
B. speciális szűrővizsgálatokat tesz lehetővé a hátrányos 

helyzetű/ veszélyeztetett csoportok számára, 
C. speciális felszereléseket (ergonómiai szék, szemüveg) vagy 

szolgáltatásokat (sportolási lehetőség, munkahelyi masszázs) 
biztosít a veszélyeztetett csoportoknak, 

D. évente prevenciós szűrővizsgálatot szervez, a munkavállalók 
igényeire és munkakörükből adódó legtipikusabb 
betegségekre figyelemmel, 

F. a munkavállalókat az egészséges életmód kialakítására, 
folytatására ösztönzi (pl. tenisz bérlet, gyógyfürdő jegy) 

 

Projektjavaslat 5 

Projekt címe A szakmai előmenetelben való esélyegyenlőség biztosítás 

Projekt célja A munkáltató vállalja, hogy 
1. A munkaerő-felvétel során elősegíti a hátrányos helyzetű 
csoportok esélyegyenlőségét. Ennek érdekében:  

A. az álláshirdetésekben és a munkaerő-felvétel kiválasztási 
szempontrendszerének meghatározásánál a korhatár vagy 
kortartomány, a nem, nemzeti v. nemzetiségi hovatartozás, 
egészségügyi- vagy családi állapot nem szerepel, kivéve a 
foglalkoztatás jellegéből vagy természetéből egyértelműen 
következő szükségszerű megkülönböztetés esetén, 
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B. a hangsúlyt a jelöltek képességeire, készségeire helyezi, más 
szempont (pl. kor, nem) nem kerül figyelembevételre, 

C. az álláshirdetéseket mindenki számára hozzáférhető módon 
(pl. az írott sajtón túl rádió, Internet, civil szervezetek), a 
célcsoportok minél nagyobb részének elérésével teszi közé, 

D. a megüresedett álláshelyeken előnyt biztosít a 
részmunkaidőben már ott dolgozók számára megfelelő 
képesítés és gyakorlat esetén 

E. a felvételi beszélgetéshez, felméréshez szükség esetén 
jeltolmácsot, felolvasót biztosít, 

F. a felvételnél nem lehet kizáró tényező, hogy a 
munkavállalónak speciális eszközökre (pl. nagy betűs 
billentyűzet, akadálymentes munkakörnyezet) van szüksége 
a munka ellátásához, 

G. létszámbővítésnél előny a család, leépítésnél hátrány. 
2. Egyenlő esélyű előléptetési lehetőségeket biztosít minden 
munkavállaló számára. Ennek érdekében 

A. az előléptetésnél figyelembe veendő a munkavállalók 
képzésben töltött ideje, 

B. figyelembe veendő a gyermekgondozás miatt a 
munkahelyről távol töltött idő, mint szakmai tapasztalati idő, 

C.  a munkavállalói érdekképviseleti szervezetek 
tájékozódhatnak az előmeneteli eljárásokról, 

D. biztosítja a részmunkaidőben dolgozók szakmai előmenetelét 
is. 

3. Az elbocsátás, létszámleépítés során elősegíti a hátrányos helyzetű 
csoportok esélyegyenlőségét. Ennek érdekében 

A. létszámleépítéskor a leépítendő munkavállalók körének 
meghatározását objektív kritériumokra alapozza, 

B. leépítéskor a hátrányos helyzetű csoportokba tartozókat építi 
le utoljára azonos feltételekkel rendelkező dolgozók esetén 

C. programot alakít ki az elbocsátás előtt álló munkavállalók új 
munkahely keresésére és új munka vállalására történő felkészítésére. 

 

Projektjavaslat 6 

Projekt címe Oktatási, képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés 
elősegítése 

Projekt célja A munkáltató vállalja, hogy 
1. a munkavállaló számára biztosítja az egyenlő eséllyel 
hozzáférhető, egész életen át tartó tanulás lehetőségét. Ennek 
érdekében 

A. a munkavállalók teljes köre számára biztosítja a képzésekhez 
és az azokról való tájékozódás lehetőségéhez való 
hozzáférést, 

B. a tájékoztatás mindenki számára hozzáférhető és érthető 
módon történik, 

C. a képzési formák és a képzési kézikönyvek mindenki 
számára elérhetőek és érthetőek kell legyenek, 

D. a képzéseket a gyermekgondozási, oktatási intézmények 
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nyitvatartási idejében szervezi, 
E. bizonyos képzésekben részvételi kvótákat állapít meg a 

hátrányos helyzetű csoportok számára (pl. számítógépes 
képzés, idegen nyelvi képzések), 

F. rugalmas képzési rendszert alakít ki (pl. nyelvi képzés a 
munkahelyen),  

G. képzési szabadságot biztosít a képzésben résztvevő 
munkavállalók számára.  

 

Projektjavaslat 7 

Projekt címe A családos munkavállalók számára biztosított kedvezmények 
kiterjesztés 

Projekt célja A munkáltató vállalja, hogy 
1. A munkaidő kialakításánál figyelembe veszi a munkavállalók 
családi és munkahelyi kötelezettségeinek összehangolását. Ennek 
érdekében 

A. a munkarend alkalmazkodik a gyermekgondozási, oktatási 
intézmények nyitva-tartásához (beleértve a képzéseket, 
értekezleteket is), 

B. a kisgyermekesek számára felajánlja a rugalmas munkaidő 
lehetőségét,  

C. a kisgyermekesek számára felajánlja a műszakcsere, a 
munkaidő csökkentésének lehetőségét, 

D. a kisgyermekesek számára felajánlja az alternatív munkarend 
lehetőségét (pl. távmunka, megosztott állás, rövidített 
munkahét), amennyiben a munka jellege ezt megengedi 

E. biztosítja a túlóra választhatóságát a gyermeket nevelők 
számára, és azt, hogy azok, akik ezt elutasítják, nem 
szenvednek hátrányt,  

F. „anyás munkaidő”-t alakít ki, ezzel biztosítja a speciálisan a 
kisgyermekesek igényeihez igazodó munkaidő lehetőségét, 

G. átjárhatóságot biztosít a különböző munkaidő-beosztások 
közt, 

H. szabadságolásoknál az iskola/ óvoda/ bölcsőde szüneteket 
figyelembe veszi. 

2. A juttatási rendszerek kialakításának figyelembe veszi a 
kisgyermekes munkavállalók többlet költségeit/igényeit. Ennek 
érdekében 

A. gyermekellátó intézményt tart fenn (pl. családi napközi), 
illetve támogat, 

B. segítséget nyújt a gyermekek elhelyezésében a nyári szünidő 
alatt (családi napközi, tábor, támogatás), 

C. lehetőséget biztosít a soron kívüli szabadságolásra családi 
okok miatt, 

D. anyagi lehetőségei függvényében speciális juttatásokat nyújt 
(pl. pl. iskolakezdési támogatás, rendkívüli élethelyzetekben 
(gyerekszületés) támogatás, lakásfenntartási támogatások, 
üdülési támogatás, étkezési támogatás), 

E. munkahelyi családos rendezvényeket szervez (pl. Mikulás, 
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Karácsony, gyereknap stb.)  
F. a dolgozók gyermekei szakmai gyakorlaton vehetnek részt a 

szervezetben, valamint segítséget kapnak a 
diplomamunkájuk elkészítéséhez. 

3. A gyermekszülési/gyermekgondozási szabadságon lévő 
munkavállalókat egyenrangú munkavállalónak tekinti. Ennek 
érdekében 

A. biztosítja a kiegészítő nyugdíj előtakarékossági programban 
való részvételt számukra is a távollét ideje alatt, 

B. felajánlja számukra a részmunka, távmunka lehetőségét, ha a 
munka jellege ezt megengedi 

C. a gyermekgondozási távollét ideje alatt is folyamatosan tartja 
a kapcsolatot az alkalmazottakkal, 

E. a munkába való visszatéréshez speciális segítséget biztosít 
(munkaidő kedvezmény, felzárkóztató képzés, távmunka 
lehetősége). 

 

Megjegyzések a projektjavaslatokhoz: 

1. A kedvezményezettek lehetnek a terv célcsoportjai vagy akár mások is. 

2. A végrehajtásért felelős személy lehet pl. az esélyegyenlőségi feladatokat ellátó 

kollega, a munkáltató stb. 

3. A költségeket az esetek többségében a munkáltató vállalja, de a szakszervezet 

(önsegélyező pénztár stb.) is vállalhatja 

4. Gyermekesnek tekinthető a két vagy több 12 éven aluli gyermeket nevelő, vagy 

legalább egy 12 éven aluli gyermeket egyedül nevelő munkavállaló 

 

Minden célcsoportot érintő projektjavaslatok 

Projektjavaslat 8 

Projekt címe A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzetének 
javítása 

Projekt célja Lehetőségek, amelyek biztosítják a hátrányos  munkanélküliek, az 
inaktívak munkaerőpiacra történő visszakerülését, így a közhasznú 
foglalkoztatást, a közmunkát, illetve a képzéssel egybekötött 
foglalkoztatást.    

 

 

Projektjavaslat 9:  

Projekt címe Közszolgáltatást nyújtó intézmények teljes akadálymentesítése  

A projekt célja A Város területén működő önkormányzati fenntartású 
közintézmények teljes akadálymentesítése a vonatkozó jogszabályi 
előírások figyelembe vételével, legkésőbb 2013-ig, az 
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intézményvezetők irányításával, saját illetve pályázati források 
felhasználásával. Az önkormányzat vállalja, hogy kiemelten kezel és 
pénzügyi lehetőségei tükrében támogat minden a közintézmények 
akadálymentesítését szolgáló pályázatot.  

 

Projektjavaslat 10:  

Projekt címe A helyi szemléletet megváltoztató programok támogatása, segítése 

Projekt célja A város lakossága számára, olyan ismertető anyagok készítésének, 
lakossági tájékoztató fórumok, valamint más típusú programok, 
rendezvények támogatása, segítése, melyek előmozdíthatják az 
esélyegyenlőségi program célcsoportját jelentő emberek kedvezőbb 
társadalmi integrációját és szemlélet váltást eredményezhet a 
lakosság minden tagjánál. Az önkormányzat támogat továbbá 
mindennemű tájékoztatási lehetőséget és saját eszközeivel (helyi 
média, önkormányzati hirdetőtábla stb.) népszerűsíti azokat. A 
megvalósítás a tervezési ciklusban folyamatosan az éves 
költségvetés keretein belül – a pénzügyi lehetőségeinek 
függvényében.  

 

Projektjavaslat 11:  

Projekt címe A hátrányos helyzetű csoportoknak az információs társadalommal 
összefüggő egyes szolgáltatásaihoz való hozzáférés elősegítése 

Projekt célja Az önkormányzat támogat minden a célcsoport információs 
társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
eszközbeszerzést szolgáló pályázatot, a célcsoport ez irányú 
képzését, továbbá támogatja, olyan mindenki számára elérhető 
információs pontok kialakítását, melyeken keresztül a szükséges 
eszközökkel nem rendelkező emberek a lakhelyükhöz minél 
közelebb hozzáférhetnek az internethez, valamint az információs 
társadalom nyújtotta egyéb szolgáltatásokhoz.  

 

Konkrét hátrányos helyzetű célcsoportokhoz kapcsolódó intézkedések 

 

Projektjavaslat 12:  

Projekt célcsoportja Fogyatékkal élők  

Településünkön a fogyatékossággal élők többsége testi, mozgásszervi fogyatékos. A 
fogyatékkal élők legnagyobb részének az egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű 
nyugdíj, járadék, vagy segély. Ezek igen szűkös megélhetést biztosítanak számukra. Fontos 
megemlíteni, hogy a fogyatékossággal élők iskolai végzettsége is jóval elmarad egészséges 
társaikétól, ami tovább rontja elhelyezkedési esélyeiket. Fogyatékosságuk típusa is 
meghatározza gazdasági aktivitásukat.  

Legnehezebben az értelmileg akadályozottak, vakok, mozgássérültek találnak munkát. 
A pszichiátriai (elmegyógyászati) betegségek közé a gondolkodás, az érzelmi élet és a 
viselkedés zavarai tartoznak. Hátterükben több tényező is állhat, leggyakrabban testi, 
pszichológiai, szociális, kulturális vagy örökletes tényezők bonyolult kölcsönhatásai idézhetik 
elő.  Jellemző, hogy míg a fogyatékosok jelentős többsége az idősebb korosztályból kerül ki, 
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addig a pszichiátriai betegek inkább az aktív korosztályból.  
Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet a prevenció elvére, a fogyatékosságot okozó 

betegségek, balesetek megelőzésére. A szubszidiaritás elvének érvényesítését szem előtt 
tartva a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás 
keretében biztosítani lehetne a támogató szolgálat mihamarabbi megvalósítását a kistérség 
többi településének együttműködésével, közös fenntartással. A támogató szolgálat biztosítja a 
fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő ellátását, illetve a lakáson kívüli 
közszolgáltatások elérését, valamint életvitelük önállóságának megőrzését. Célunk továbbá a 
fogyatékos személyek integrációjának megvalósítása. Intézményeink teljes körű 
akadálymentesítése, illetve a gazdasági élet szereplőinek támogatása az 
akadálymentesítésben legkésőbb 2013-ig. 

Az Önkormányzat vállalja, hogy elősegíti a fogyatékkal élők minél könnyebb 
információhoz jutását, különösen a helyi médiában (feliratozás, jeltolmács, gyengén látók 
számára jobban látható honlap stb.), valamint az elektronikus ügyintézés lehetőségének 
megteremtését. 

 

Projektjavaslat 13:  

Projekt célcsoportja Idős korúak 

Szentendre város népességének összetételében a 60 év felettiek aránya folyamatosan 
emelkedő tendenciát mutat. A nyugdíjasok között igen magas az egyszemélyes háztartások 
száma. Ezen háztartások nagy részét igen alacsony nyugdíjjal rendelkező özvegy nők 
alkotják. Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek elmúlását, az egyedüllétet, 
nagymértékben függ  a társadalom nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel szemben 
tanúsított társadalmi magatartástól. Ezen a téren jelentős a társadalmi szinten megoldásra 
váró problémák száma, a nyugdíjak reálértékének megőrzése, emelése, az idősek 
biztonságérzetének növelése, a szegénység, a megélhetési gondok elleni küzdelem.  

A nagymértékű munkanélküliség miatt a család aktív tagjai legtöbbször nagyobb 
városokba költöznek, az idősek egyedül maradnak. Ennek hatására megnő a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény, ami jelentős kihívás elé állítja 
intézményrendszerünket.  

 

Projektjavaslat 14:  

Projekt célcsoportja Roma lakosság 

A településen élő roma származásúak számának és arányának tekintetében a 
valóságot pontosan tükröző adatok nem állnak rendelkezésre. A roma társadalmi 
beilleszkedése nagymértékben függ iskolázottsági szintjüktől. Az érintett populáció 
iskoláztatási hátrányainak számos oka van: a cigány gyermekek családi szocializációja, a 
cigányság és a többségi társadalom – család által közvetített kulturális mintáinak 
különbözősége; nyelvi hátrányok; a roma népesség szociális helyzete; területi elhelyezkedése, 
hátrányos megkülönböztetés. 

Ennek következtében magas arányú a lemorzsolódás az általános iskolában, a többségi 
társadalomhoz képest kis arányú a szakképzésben résztvevők aránya, még elenyészőbb az 
érettségihez kötött képzésben, valamint a felsőoktatásban résztvevők hányada. 
Önkormányzatunk minden eszközével igyekszik a roma származású népesség 
esélyegyenlőségét biztosítani. 

Felismertük, hogy a „hagyományos” oktatási rendszer nem képes a társadalmi 
hátrányok kiegyenlítésére. Éppen ezért kiemelt jelentőséggel bírnak az említett negatívumok, 
nehézségek mérséklésére a sikeresen működő roma oktatási-nevelési programok, tanoda 



 34 

programok. A kezdeményezések a roma népesség iskolázottságának javítása mellett a cigány 
kultúra ápolására és az identitásuk megőrzésére is nagy hangsúlyt fektetnek.  A cigányságot 
érintő hátrányok – területi elszigeteltség, szociokulturális jellegzetességekből adódó 
társadalmi lemaradás, alacsony iskolázottság, szakképzetlenség, alacsony jövedelmi 
viszonyok, rossz lakáskörülmények – kölcsönösen erősítik egymást és vezetnek e csoport 
„szegregáltsághoz”. Főként alacsony iskolázottságuknak és a társadalom előítéletességének 
köszönhetően alacsonyabb körükben a foglalkoztatottsági szint, és magasabb és tartósabb a 
munkanélküliség, mint a többségi társadalom esetében. 

Részben a fentiekből következik, részben pedig sajátos korösszetételüknek (magas a 
gyermekkorú népesség aránya) tudható be, hogy magas az aktív keresőkre jutó eltartottak 
aránya.  A roma társadalom a mindennapi élet során, hivatalos ügyintézés alkalmával – 
iskolázottsági, szocializációs, nyelvi hátrányaik következtében is számos akadályba ütközik. 
A cigány származású munkanélküliek elhelyezkedési esélyeinek és foglalkoztatásának 
növelését a munkaügyi központ számos eszközzel és munkaerő-piaci programmal igyekszik 
elősegíteni. Önkormányzatunk a közhasznú- és közcélú foglalkoztatás maximális 
kihasználtságával erősíti munkavállalási esélyeiket. 

A kisebbségi önkormányzattal, a szociális, egészségügyi intézményekkel 
együttműködve törekszik az önkormányzat a romák életminőségének javítására, a testi-lelki 
egészségük megőrzése, az élethosszig tartó tanulás ösztönzésére.  Feladatunknak tekintjük a 
roma célcsoport élethelyzetének, társadalmi esélyegyenlőségének javítását, munkaerő-piaci 
(re)integrációjuk elősegítését.   
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Esélyegyenlőség biztosítása a közoktatásban 
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Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. 

évi CXXV. törvény 35. §-a szerinti 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 Oktatás Minisztérium a 2003. évi CXXV. törvény szellemében írandó 

települési esélyegyenlőségi program kapcsán különösen a közoktatás terén 

megvalósuló esélyegyenlőség előmozdítását kívánja ösztönözni. A legfrissebb 

kutatások szerint a közoktatásban jelen lévő szelekciós mechanizmusok korlátozzák 

az egyenlő hozzáférést a minőségi oktatáshoz, és továbbmélyítik a társadalmi 

különbségeket. A jelenség nem csak a hivatkozott törvény kapcsán vet fel kérdéseket, 

hanem gyengíti a társadalmi kohéziót és rontja Magyarország versenyképességét.  

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. 

Kiemelten fontos az érintett intézmények oktatásszervezési gyakorlatának 

áttekintésével, illetve az intézmények tanulói összetételének összehasonlításával 

annak vizsgálata, hogy érvényesül-e a településen a diszkriminációmentesség, 

szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és 

társadalmi integrációjának támogatása. 

Alapvető feltételként szükséges szabni a közoktatás-fejlesztési projektek 

támogatásához a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség és az 

esélyegyenlőtlenség csökkentése érdekében folytatott esélyteremtő tevékenység 

tervszerű dokumentálását települési (illetve, más fenntartó esetén fenntartói) 

esélyegyenlőségi programok kidolgozásával és megvalósításával. Amennyiben a 

vizsgált esélyegyenlőségi területen az érintett településen, vagy intézményben 

hiányosságok vannak (melyek az esetek többségében az egyenlőbánásmód törvényt 
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sértő gyakorlat folytatását, illetve törvénysértő állapotok fenntartásában való 

közreműködést jelentenek), támogatás kizárólag akkor adható, ha az intézmény, 

illetve fenntartója megfelelő korrekciós eljárásokat, beavatkozásokat tervez és azok 

megvalósítását a projekt ideje alatt vállalja.  

Az egyenlő bánásmód követelményének és a szegregációmentességnek, mint 

esélyegyenlőségi alapfeltételnek 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 szegregációmentesség biztosítása rövid távon nem lehet reális elvárás, a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók minőségi oktatáshoz való hozzáférésének 

javítása, oktatási eredményességük előmozdítása érdekében szükséges az 

esélyegyenlőségi programot megtervezni.    

A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlősége 

előmozdításának2 elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl, 

olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek 

csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják iskolai sikerességüket.  

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.   

Az esélyegyenlőségi programban a következő hangsúlyos elemek 

megvalósítására törekszik Szentendre város közoktatása: 

1. Óvodákban kívánatosnak tartja a preventív intézkedések folytatását, 

 a  4-5 évesek készségszintjeinek évenkénti szűrését, 

 ezek következtében a szükséges fejlesztés biztosítását  

                                                 
2 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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a Nevelési Tanácsadó szakemberei, az óvoda fejlesztőpedagógusa, az óvoda 

logopédusa által. 

 

2. Az óvodai csoportokban a szükség szerinti differenciált foglalkoztatás 

megvalósítását. 

3. Az SNI-s gyermekek neveléséhez szükséges feltételek megteremtését, a hiányzó 

fejlesztő szakemberek társintézményekből történő felkérésével, a szükséges 

fejlesztőeszközök beszerzésével, a pedagógusok szükség szerinti 

továbbképzésével. 

4. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a szülői 

kérésnek megfelelően már 3-4 éves korban elhelyezést kapnak az óvodában.  

5. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szülei 

rendszeres nevelési segélyt igényelhetnek a fenntartótól. 

6. Számukra az étkezés ingyenes, vagy a gyermekek számától függően a családok 

kedvezménnyel igényelhetik. 

7. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek intézményi arányának alakulását 

minden beiratkozási időszakban a fenntartó, év közben az intézményvezető 

figyeli, a hhh-sok száma a 25 %-os eltérést ne haladja meg az egyes 

tagintézmények vonatkozásában.  

8. A hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók számára a napközis és 

tanulószobai ellátás biztosított. 

9. Az ingyenes tankönyvek az intézményi SZMSZ-ekben rögzítetteknek megfelelően 

az iskolákban rendelkezésre állnak. 

10. Az iskolák - szükség szerint –órai differenciált foglalkoztatással, korrepetálással 

segítik felzárkóztatásukat. 

11. A gyermek és ifjúság védelmi felelős rendszeres kapcsolatot tart e tanulókkal és 

szüleikkel, segíti problémáik megoldását. 

12. Az osztályfőnökök a nagyobb anyagi kiadással járó közös programok családra 

vetülő financiális terheinek csökkentése érdekében - pályázati források, 

szponzorok segítsége, intézményi alapítványok támogatásának igénylésével –

alternatív megoldásokat keres. 
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13. A rászoruló tanulók fejlesztése, segítése érdekében az iskola pedagógusai 

kapcsolatot tartanak a Nevelési Tanácsadó, a Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársaival e tevékenységet az iskola igazgatója figyelemmel kíséri és segíti a 

gyermek és ifjúságvédelmi felelős bevonásával. 

14. Ingyenes szakköri foglalkoztatást biztosít az óvoda, iskola által meghirdetett és 

órakerettel támogatott tanórán kívüli /délutáni foglalkozások keretében. 

15. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szülei 

rendszeres nevelési segélyt igényelhetnek a fenntartótól. 

16. Számukra az étkezés ingyenes, vagy a gyermekek számától függően a családnak 

kedvezménnyel igényelhető. 

17. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók intézményi arányának alakulását 

minden beiratkozási időszakban a fenntartó, év közben az intézményvezető 

figyeli, a hhh-sok száma a 25 %-os eltérést ne haladja meg az egyes 

tagintézmények vonatkozásában.  

 
Általános elvárásként fogalmazódik meg: 
 
 teljes körű óvodáztatás, kiemelten koncentrálva a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekekre; 

 a közoktatási törvény 66. §-ában megfogalmazott elvek betartása a körzethatárok 

kialakításánál; 

 a társadalmi és szakmai környezet jobb megismerése, együttműködése érdekében 

fórumok szervezése.  

 A közoktatásban megvalósítandó egyes további esélyegyenlőségi feladatok 

meghatározása és végrehajtása az érintett intézmények feladata. A speciális 

feladatok és célok meghatározását, valamint a végrehajtásuk módját az 

intézmények legkésőbb 2007. december 31-ig intézkedési tervben határozhatják 

meg.  
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Melléklet 2: Az esélyegyenlőség érvényesülésének vizsgálatához minimálisan 

szükséges intézményi és települési adatok 

 

 a településen élő általános iskolás tanulók száma (beleértve a más település iskolájába eljáró 
tanulókat is) 

 a településen élő halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma  
 más település(ek)ről bejáró általános iskolás tanulók száma  
 más település(ek)ről bejáró halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 
 a településen tanuló sajátos nevelési igényűnek minősített tanulók száma 
 intézményenként a tanulói összlétszám évfolyamonként osztálybontásban 
 intézményenként a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 

évfolyamonként osztálybontásban, külön megjelölve, hogy normál, emelt szintű3, vagy 
tagozatos4 oktatást biztosító osztályokról van-e szó) 

 az intézmény(ek)ben szegregált osztályban / tagozaton, illetve integráltan oktatott sajátos 
nevelési igényű tanulók száma 

 az intézmény(ek) lemorzsolódási mutatói (visszamenőleg legalább 3 év adatai) 
 az intézmény(ek)ben tanuló diákok továbbtanulási mutatói (visszamenőleg legalább 3 év 

adatai) 
 az intézmény(ek)ben tanuló halmozottan hátrányos helyzetű diákok továbbtanulási mutatói 

(visszamenőleg legalább 3 év adatai) 
 az intézmény(ek)ben végzett pedagógiai munka hatékonyságát mérő országos vizsgálatok 

eredményei 
 az intézmény(ek)ben  fő- és mellékállásban, illetve óraadóként foglalkoztatott pedagógusok és 

pedagógiai munkát segítő szakemberek szakmai végzettsége (oktatott tantárgyanként és 
évfolyamonként) 

 az intézmény(ek) infrastrukturális és eszköz-ellátottságára vonatkozó adatok 
 az óvodai férőhelyek száma a településen 
 a tanórán kívüli programokon és iskolán kívüli segítő programokban való részvételre 

vonatkozó adatok  
 

                                                 
3 Emelt szintű oktatás a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121. § (1) 7. pontjában foglaltak szerint: 

meghatározott tantárgy ismeretanyagának a helyi tanterv szerinti magasabb követelményekkel történő oktatása, a 

Nemzeti alaptantervben meghatározott órakeret felhasználásával. 

4 Tagozat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121. § (1) 31. pontjában foglaltak szerint az óvodában, 

iskolában az alapfeladattal megegyező felnőttoktatásra, fogyatékos gyermekek óvodai nevelésére, illetve 

fogyatékos tanulók iskolai oktatására, nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelésére, iskolai 

oktatására, két tanítási nyelvű iskolai oktatásra létrehozott intézményegység.  
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Melléklet 3: Az esélyegyenlőség érvényesülésének vizsgálati szempontjai5: 

 

Vizsgálati szempontok Szükséges, elvárt beavatkozások hiányosságok esetén 
(megalapozottságuk esetén a támogatás feltételéül 
szabhatók)6  

Oktatási esélyegyenlőség érvényesülésének vizsgálata a településen: 
 

II. 1.  A településen biztosítottak a 
halmozottan hátrányos helyzetű 
gyerekek óvodáztatásának feltételei 

 

Biztosított-e a településen minden 
halmozottan hátrányos helyzetű 
gyerek számára, hogy óvodába 
járjon, és érvényesül-e a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX 
tv.  65.§ (2) paragrafusa? 

Amennyiben a településen nincs elégséges számú óvodai 
férőhely, ezáltal pedig nem biztosított a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekek számára 3 éves kortól az 
óvodáztatás, beavatkozás tervezése szükséges az óvodai 
férőhelyek bővítésére, óvoda-fejlesztésre, tekintettel arra, 
hogy az óvodáztatás alapfeltétele a gyerekek oktatási 
hátrányai csökkentésének. 

II. 2.  A település alapfokú 
intézményei és óvodái között nem 
érvényesül a szegregáció 

 

Kiegyenlített –e a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók aránya a 
település általános iskoláiban, illetve 
óvodáiban (nem tér el több, mint 
25%-ban egymástól)?  

!: A fejlesztésben kizárólag akkor részesülhet a település / 
kistérségi társulás, ha az oktatásszervezésben települési / 
kistérségi szinten tapasztalható szegregáció 
felszámolására deszegregációs stratégiát készít és a 
projekt keretében megkezdi annak megvalósítását. 

Jelentősen meghaladja-e az érintetett 
település intézményeiben a sajátos 
nevelési igényűvé minősített 
(továbbiakban SNI) tanulók aránya 
az országos átlagot (vagyis több 10 
%-nál)?  

!: Abban az esetben, ha az SNI tanulók aránya a 
településen tanuló gyermekek körében 10%-nál nagyobb, 
fejlesztésben kizárólag akkor részesülhet az intézmény, ill. 
annak fenntartója, ha vállalja, hogy tervszerű, komplex 
beavatkozással lép fel a helyzet kezelésére. A beavatkozás 
minimálisan szükséges elemei a következők : sni tanulók 
felülvizsgálata, a felülvizsgálatot követően általános 
tantervű oktatásba visszahelyezni javasolt tanulók 
visszahelyezési és patronálási programjának 
megvalósítása, kiegészítő egészségügyi és szociális 
beavatkozások tervezése a szűrés és korai fejlesztés 
érdekében; preventív célú óvoda-fejlesztési program, 
iskolafejlesztési program a pedagógiai munka 
modernizációja, az integrált oktatás, esélyteremtés 
érdekében. 

II. 3.  A település intézményei között 
az oktatás hatékonyságában és a 
halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai eredményességében 
nincs jelentős eltérés 

 

                                                 
5 A gyakorlati útmutató 1. sz. melléklete tartalmazza az adatok elemzését, a helyzetelemzés elkészítését és a 

beavatkozások tervezését segítő adat-táblákat. 

 
6 Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében vállalt beavatkozások megalapozottnak csak abban az esetben 

tekinthetők, ha azokat a pályázó beépíti a releváns, közoktatást érintő helyi dokumentumokba, és a tervezett 

tevékenységek elszámoltathatósága, nyomonkövetése érdekében megfelelő indikátorokkal alátámasztott rövid és 

középtávú eredményeket (mérföldköveket) is vállal projektjében.  
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Van-e jelentős eltérés a település 
azonos típusú intézményeiben a 
lemorzsolódási és továbbtanulási 
mutatókban? 

Amennyiben a település intézményei között jelentős 
eltérés van az oktatás hatékonyságában, beavatkozás 
tervezése szükséges (az érintett intézmények komplex 
fejlesztését szolgáló programok) az oktatás színvonalának, 
és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai 
sikerességének kiegyensúlyozott biztosítása érdekében.  

Van-e jelentős eltérés a település 
azonos típusú intézményeiben a 
pedagógiai munka hatékonyságát 
mérő országos vizsgálatok 
eredményeiben? 

II. 4.  A település intézményei között 
az oktatás feltételeiben nincs jelentős 
különbség 

 

Van-e jelentős eltérés a település 
azonos típusú intézményei között a 
rendelkezésre álló humán-erőforrás 
kapacitás (szakos ellátottság) 
tekintetében? 

Amennyiben az oktatás feltételeiben jelentős eltérés 
mutatkozik azonos típusú intézmények között, melyek 
meghatározzák az intézményekben folyó pedagógiai 
munka eredményességét, beavatkozás tervezése 
szükséges azok fejlesztése, kiegyenlítése érdekében. 

Van-e jelentős eltérés a település 
azonos típusú intézményei között az 
infrastrukturális feltételek 
tekintetében? 

Igényelnek-e kiegészítő normatív 
támogatásokat (pl. integrációs 
felkészítés, képesség-kibontakoztató, 
gyógypedagógiai oktatás-nevelés, 
nemzetiségi / roma kisebbségi 
oktatás normatívája)? Milyen 
tevékenységek, szolgáltatások, 
fejlesztések dokumentált 
megvalósítására fordították a 
kiegészítő forrásokat? 

Amennyiben a kiegészítő normatívával támogatott 
oktatási szolgáltatás feltételeinek biztosítására, 
fejlesztésére nem került sor az elmúlt években, a 
kiegészítő források felhasználását úgy kell megtervezni, 
hogy azok a szolgáltatások minőségi javítására és azok 
folyamatos monitorozására fordítódjanak.  

Oktatási esélyegyenlőség érvényesülésének vizsgálata az egyes intézményeken belül : 
 

II.5.  A vizsgált intézmény nem 
folytat szegregáló oktatásszervezési 
gyakorlatot   

 

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)? 

Fejlesztésben kizárólag akkor részesülhet az intézmény, 
ha az oktatásszervezésben (osztálybontásban) 
tapasztalható szegregáció felszámolására tervet készít és 
valósít meg a projekt keretében. 
 
 
  

Amennyiben az intézmény sajátos 
nevelési igényű tanulók oktatását is 
biztosítja, rendelkezésre állnak-e a 
sajátos nevelési igényű tanulók 
oktatásához szükséges, 
jogszabályban meghatározott 
feltételek?  
(A közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXXIX tv.  30. paragrafusa és a 
14/1994. MKM rendelet szerint) 

Az intézmény törvénysértő gyakorlatának megszüntetése, 
a jogszabályi előírásoknak megfelelő feltételek biztosítása 
nélkül nem támogatható a projekt.  

Vállalja-e az intézmény a sajátos 
nevelési igényűvé minősített tanulók 

Amennyiben az intézmény az SNI tanulók oktatását 
kizárólag szegregált osztályokban, tagozatokon biztosítja, 
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integrált oktatását? a jövőre vonatkozóan vállalnia kell, hogy megteremti 
inklúzív oktatásuk feltételeit, és felmenő rendszerben 
bevezeti ezt az oktatási formát. 
 

II.6.  A vizsgált intézményben 
biztosított a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók eredményes 
oktatása 

 

Meghaladja- e az intézményben a 
lemorzsolódás mértéke az azonos 
intézménytípus országos átlagát? 

Amennyiben az intézmény lemorzsolódási, vagy 
továbbtanulási adatai rosszabbak az azonos iskolatípus 
országos átlagánál, az intézménynek megelőző és 
támogató tevékenységek fejlesztését kell vállalni a 
lemorzsolódás megakadályozása érdekében, ill. a 
továbbtanulás elősegítésére (pl. tanórán kívüli támogató 
programok, lemorzsolódás kockázatában érintett tanulók 
mentorálása, egyéni fejlesztési terv alkalmazása, 
pedagógiai módszertani fejlesztés, pályaorientáció, 
kommunikáció és együttműködés hatékonyságának 
növelése a szülőkkel és segítő szolgáltatásokkal, 
társadalmi partnerekkel) 

Rosszabbak-e a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók 
továbbtanulási mutatói az iskolában 
tanuló diákok általános 
továbbtanulási adatainál? 

Van-e eltérés az intézményben a 
halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók és a nem hátrányos 
helyzetűek között a tanórán kívüli 
programokon való részvétel 
tekintetében? 

Amennyiben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
részvétele a tanórán kívüli programokban eltér az átlagtól, 
beavatkozás tervezése szükséges a hozzáférés javítása, 
részvételük biztosítása érdekében. 

Részesülnek- e az intézményben 
tanuló halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók az iskolán kívüli 
segítő programokban? 

Amennyiben az intézményben tanuló halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók részvétele az iskolán kívüli 
programokban nem elégséges, beavatkozás tervezése 
szükséges a segítő programokban való részvétel 
bővítésére, a programok népszerűsítésére mind az érintett 
diákok, mind a pedagógusok és szülők körében. 

II.6.  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? 

Amennyiben az intézmény szakos ellátottsága hiányos, 
illetve nem állnak rendelkezésre a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók iskolai sikerességét támogató segítő 
szakemberek, beavatkozás tervezése szükséges a humán-
erőforrás kapacitás fejlesztése érdekében. 

Megfelelőek-e az oktatás 
infrastrukturális feltételei az 
intézményben? Kiegyenlítetten 
biztosítottak-e az intézményen belül 
(tagiskolák, feladat-ellátási helyek, 
osztályok között) az oktatás 
feltételei? 

Amennyiben az intézmény infrastrukturális feltételei nem 
megfelelőek, illetve azok között jelentős eltérés van az 
intézményen belül, beavatkozás tervezése szükséges a 
feltételek fejlesztése és kiegyensúlyozott biztosítása 
érdekében.  

Van-e rendszeres kapcsolat, 
együttműködés az intézmény 
környezetében működő társadalmi 
és szakmai szereplőkkel (szülők, 
fenntartó, helyi önkormányzat, 
cigány kisebbségi önkormányzat, 
családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, 

Amennyiben 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 a esélyegyenlőség növelése 
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szociális és egészségügyi partnerek, 
civil szervezetek) a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók iskolai 
sikerességének érdekében? 

érdekében tervezett intézkedések, programok 
véleményezésébe, nyomon követésébe és értékelésébe. 
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Fogalommagyarázat 

 

Esélyegyenlőség 

Az esélyegyenlőség alapja a diszkriminációmentesség: sem a menedzsment, sem 

pedig a projektbe bevont célcsoport tagjai közül meghatározott tulajdonság miatt 

senkit hátrány nem érhet. Ezen felül mind a menedzsmentben, mind a projekt 

végrehajtása során elő kell segíteni, hogy javuljon a célcsoportba tartozók lehetősége 

a munkavállalásra, illetve hozzáférése a projekt által biztosított szolgáltatásokhoz. 

Esélyegyenlőségi terv 

Az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek és többségi 

állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek esélyegyenlőségi tervet elfogadni 

(2003. évi CXXV. törvény 36. §-a). A többi munkáltató a munkáltatónál képviselettel 

rendelkező szakszervezettel együttesen esélyegyenlőségi tervet fogadhat el. 

Az esélyegyenlőségi terv tartalmazza a munkáltatóval munkaviszonyban álló, 

hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok, így különösen a nők, a negyven évnél 

idősebb munkavállalók, a romák, a fogyatékos személyek, valamint a két vagy több, 

tíz éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók vagy tíz éven aluli gyermeket nevelő 

egyedülálló munkavállalók foglalkoztatási helyzetének - így különösen azok 

bérének, munkakörülményeinek, szakmai előmenetelének, képzésének, illetve a 

gyermekneveléssel és a szülői szereppel kapcsolatos kedvezményeinek - elemzését, 

valamint a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre 

megfogalmazott céljait és az azok eléréséhez szükséges eszközöket, így különösen a 

képzési, munkavédelmi, valamint a munkáltatónál rendszeresített, a foglalkoztatás 

feltételeit érintő bármely programokat. (1992. évi XXII. törvény 70/A §-a) 

Roma 

Valamely nemzeti, etnikai csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása és 

kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi 

csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető (lásd az 1993. 

évi LXXVII. törvény 7§ (1) bekezdését). 

Egyenlőtlenségek 
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Rendkívül gyakran és minden élethelyzetben előfordulnak,a sokféleséget is 

kifejezhetik. A nők és a férfiak közötti egyenlőtlenségek alkalmat adnak annak 

elemzésére,hogy egy adott egyenlőtlenség egyben igazságtalanságot is rejt-e 

magában. Ha igen,akkor azt az egyenlőtlenséget meg kell szüntetni. 

Gender mainstreaming 

Az a stratégia, amelynek révén a nők és a férfiak egyenlőségének minden területen és 

minden szinten való érvényesítése megvalósítható. 

Nemi sztereotípiák 

Férfiak és nők magatartása, nők és férfiak olyan ábrázolásai, amelyekkel 50%-nál 

nagyobb valószínűséggel találkozhatunk. Nem azonos a természetadta állapotokkal. 

Sokszínűség-koncepció 

Amerikai irányítási elv,amelynek középpontjában az áll,hogy elsősorban a vezető 

testületek összetétele diszkrimináció-ellenes legyen. Ebben lényeges szerepet játszik 

a bőrszín, illetőleg az etnikai származás. 

Tudatformálás 

A gender-kérdés felfogása sokféle,attól függően, hogy egy adott személy mennyire 

van tudatában a kérdés jelentőségének. A tudatosság növelése az emberek tudatának 

megváltozásához vezet,ami a nemek egyenlősége iránt érzékeny magatartás és a 

gender-kérdés felelős alakítása alapját képezi. 
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Felhasznált irodalom 

  

VONATKOZÓ MAGYAR JOGSZABÁLYOK 

 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi 

IV. törvény 

 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. 

évi CXXV törvény 

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 

 A fogyatékkal élők személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

szóló 1998. évi XXVI. törvény  

 100/1999. (XII. 10.) OGY határozat az Országos Fogyatékkal élők-ügyi 

Programról 

 1051/2002 (V.14.) Kormányhatározat, a cigányság életkörülményeinek és 

társadalmi helyzetének javítására irányuló középtávú intézkedés csomag 

 219/1996. (XII. 24.) Kormányrendelet. a társadalmi-gazdasági és 

infrastrukturális szempontból elmaradott települések jegyzékéről 

 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet a megváltozott munkaképességű 

dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról 

 57/2002. (XI. 18.) OM rendelet az integrációs felkészítésről 

Az Európai Unió honlapjai 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_en.html 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gender/gender_en.pdf 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/main

st_en.pdf 

Magyar honlapok 

http://www.im.hu 

http://www.neki.hu 

http://www.ofakht.hu 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gender/gender_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/mainst_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/mainst_en.pdf
http://www.im.hu/
http://www.neki.hu/
http://www.ofakht.hu/

