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1. A KÉZIKÖNYV CÉLJA 
  

 

A nemek közötti egyenlőség alapvető jog és társadalmi igazságossági kérdés. A nemek közötti 

egyenlőség azt jelenti, hogy a nők és a férfiak egyenlő esélyekkel rendelkeznek, így egyenlő 

lehetőségeik vannak a nemzeti, politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésben való 

részvételben. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a nemek közötti egyenlőség az eredmények 

szempontjából is egyenlőséget teremt a férfiak és nők között minden területen. 

A nemek közötti egyenlőség lényeges a növekedés és a szegénység csökkentése tekintetében, és 

kulcsfontosságú a fejlesztési célok eléréséhez. Egy intézmény szervezeti struktúrája és kultúrája 

jelentős mértékben fejlődik a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó programok és projektek 

megvalósítása során. Annak érdekében, hogy egy szervezet működése a fenntartható változás 

szempontjából folyamatosan sikeres legyen, a nemek közötti egyenlőség elvét mint horizontális elvet 

integrálni szükséges a szervezet minden programozási szintjébe, és érvényesíteni kell a gyakorlati 

működésben. 

Rácalmás Város Önkormányzatának HU-0006-A1-2013 azonosító számú, „Együttműködésen alapuló 

innovatív szolgáltatásfejlesztés az energiatudatosság növelése és a megújuló energiák elterjesztése 

érdekében” című, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok segítségével megvalósuló 

projektjének szervezetfejlesztési tevékenységei a program egyik kiemelt, speciális területének, a 

nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében valósultak meg. Ezzel összhangban az intézkedések 

végrehajtása során különös figyelmet 

fordítottak a nemek dimenziójának 

érvényre juttatására, elsősorban a 

munkához való hozzáférés, bérkülönbségek, 

politikai és gazdasági döntéshozatalban való 

részvétel területén. A nemek közötti 

egyenlőség kérdését kétféle oldalról közelíti 

meg a projekt: egyrészt a háztartások energiafogyasztási szokásait vizsgálva, másrészt az 

Energiamenedzsment Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódóan az önkormányzati fenntartású 

intézmények általános, mindennapi működésének átvilágításán keresztül.  

A kézikönyv elsődleges célja egyrészt, hogy összefoglalja Rácalmás Város Önkormányzatának 

tapasztalatait a projekt nemek közötti egyenlőségének és integrációjának szervezeti vizsgálata során, 

másrészt módszertani útmutatást ad más szervezeteknek a „gender” szempontú átvilágítás 

végrehajtásához és cselekvési terv kidolgozásához. 

A kézikönyv továbbá segítséget nyújt a nemek közötti egyenlőség érvényesítéséhez és 

megvalósításához más intézmények és szervezetek számára is (pl. közszféra, versenyszféra, civil 

szervezetek számára) annak érdekében, hogy az alapelvek megismerésre kerüljenek, és ezeket át 

lehessen ültetni a gyakorlatba is. Így a kézikönyv által közvetített gondolatok a jövőben is használható 

ismeretanyagot nyújtanak a résztvevők, illetve egy szélesebb olvasóréteg számára is. 

A kézikönyvet ajánljuk a közszféra, a versenyszféra, a civil szervezetek szereplőinek és egyéb 

szakembereknek azzal a céllal, hogy a közreadott anyag a társadalom különböző szintjén működő, 

további szervezeteket ösztönözzön arra, hogy a nemek közötti egyenlőség stratégiát alkalmazzák. 

 

A PROGRAM SZELLEMISÉGE LEHETŐSÉGET 

NYÚJTOTT A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG 

ELŐMOZDÍTÁSÁRA, A NEMEK KÖZÖTTI 

EGYENLŐSÉG ELÉRÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK 

BEÉPÍTÉSÉVEL. 
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A nemek közötti egyenlőség biztosítja, hogy minden ember szabadon fejleszteni tudja személyes 

képességeit, és szabadon döntéseket hozzon anélkül, hogy tartania kellene magát a nemi szerepek 

által felállított korlátokhoz. A nők és a férfiak különböző viselkedési formáit, vágyait és szükségleteit 

azonos mértékben szükséges figyelembe venni, értékelni és bátorítani. Az alapvető emberi jogok, 

amelyek minden állampolgárt megilletnek, magában foglalja az egyenlőséghez való jogot is. A nemek 

közötti egyensúly nemcsak arról szól, hogy az alulreprezentált nem több képviselője bejusson a 

döntéshozatal minden területére, hanem arról is, hogy a nemileg kiegyensúlyozott csoportok 

hatékonyabban működjenek, és hogy a nemek közötti egyensúly hosszú távon is fenntartható legyen.  

A nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében az Európai 

Unió jelentős erőfeszítéseket tett a jogalkotás, a nők szerepének 

erősítését célzó különleges intézkedések, a tevékenységi 

programok, a szociális párbeszéd és a civil társadalommal 

folytatott párbeszéd útján.1 

A nemek közötti egyenlőség már a Római Szerződésében 

megjelenik, de igazi alapjait az 1997-es Amszterdami Szerződés 

tette le, amelyben az Európai Unió kifejezett céljaként nevezi meg 

a nők és férfiak közötti egyenlőséget. Ez a szerződés kötelezte az Európai Uniót, hogy minden 

tevékenységével és célkitűzésével segítse a nemek közötti egyenlőség elérését, hangsúlyozva annak 

fontosságát, hogy a döntéshozók és vezetők a „nemre való tekintettel” vezessenek be minden 

intézkedést munkájuk során.  

2005 tavaszán az Európai Tanács úgy döntött, „hogy az Európai Foglalkoztatási Stratégiát összevonja 

az EU átfogó gazdaságpolitikai stratégiájával, majd Lisszaboni Növekedési és Foglalkoztatási 

Stratégiaként azt újraindítja. Ennek középpontjába mindössze két fontos célt állítottak: a gazdasági 

növekedés élénkítését és a foglalkoztatás bővítését. Ezek teljesülését elősegítendő, három évre szóló 

Integrált Iránymutatásokat bocsátottak ki 2005–2008-ra, amelyek a hatályát később 2010-ig 

meghosszabbították”2.   

2010-ben a Bizottság külön Stratégiát alkotott a nők és a férfiak egyenlőségére vonatkozóan (Strategy 

for Equality between women and men 2010-2015), amelyben prioritási területek kerültek 

megfogalmazásra a nők és a férfiak társadalmi egyenlőségének biztosítása érdekében.  

 

 

 

                                                           
1 Európai Bizottság (2007) 
2 Tenderix Tanácsadó és Kutató Kft. (2016), p. 3. 

JELEN KÉZIKÖNYV A PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSÍTOTT ESÉLYEGYENLŐSÉGI 

INTÉZKEDÉSEK TAPASZTALATAIT ÉS TANULSÁGAIT ÖSSZEGZI, NÖVELVE AZ 

ÖNKORMÁNYZAT PROBLÉMAMEGOLDÓ KAPACITÁSÁT, ÉS INFORMÁCIÓT SZOLGÁLTATVA 

A GENDERPOLITIKÁJA MEGALAPOZÁSÁHOZ. 

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS 

TAGÁLLAMAI NEMZETKÖZI 

SZINTEN DÖNTŐ SZEREPET 

JÁTSZANAK ANNAK 

ELŐSEGÍTÉSÉBEN, HOGY 

MEGSZŰNJÖN A NEMEK 

KÖZÖTTI SZAKADÉK. 

2. A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG ELMÉLETÉRŐL 
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PRIORITÁSI TERÜLETEK3 

„egyenlő mértékű gazdasági függetlenség biztosítása a nők és a férfiak számára;  

a munka, a magánélet és a család jobb összehangolásának elősegítése;  

a nők és a férfiak döntéshozatalban való egyenlő mértékű szerepvállalásának előmozdítása;  

a nemhez kapcsolódó erőszak és embercsempészet leküzdése;  

a nemeket érintő társadalmi előítéletek felszámolása; valamint  

a nemek közötti egyenlőség előmozdítása az Európai Unión kívül” 

 

2.1. Nemek közötti egyenlőség fogalma 

Az egyenlőségpolitika magában foglalja az egyenlő bánásmódot, az antidiszkriminációt, az 

esélyegyenlőséget, a pozitív diszkriminációt és a gender mainstreaminget. Fontos, hogy tisztában 

legyünk ezeknek a fogalmaknak a jelentésével és egymáshoz való viszonyukkal, így ez a fejezet főleg a 

fogalomtisztázással foglalkozik, annak érdekében, hogy megfelelően tudjuk használni őket a 

gyakorlatban, és érvényesíteni tudjuk a nemek közötti egyenlőséget. Az európai közgondolkodás a nők 

és a férfiak közötti egyenlőség politikájának három irányzatát különbözteti meg4: 

 
A három irányzat a XX. században alakult ki Európában egymás után, annak érdekében, hogy a nők és 

a férfiak társadalmi egyenlőtlenségeit felszámolják. A három irányzat jelenleg egymást kiegészítve 

szolgálja a nemek közötti egyenlőség érvényesítését. 

Az egyenlő bánásmód követelménye a diszkrimináció tilalmát, illetve a hátrányos 

megkülönböztetéstől mentes élethez való jog garantálását jelenti. Az egyenlő bánásmód elve 

megköveteli a jogalkotótól és a jogalkalmazótól, hogy az összehasonlító helyzetben lévő, releváns 

tulajdonságaik tekintetében hasonló személyeket azonos módon kezelje, az eltérő helyzeteket pedig 

ne azonosképpen szabályozza, értékelje.5 

 

 

 

 

A nők hátrányos helyzetének felszámolásához sajnos nem elegendő, ha formailag egyenlően kezelik 

őket a férfiakkal. A mindennapi életben történő érvényesülés feltételei lehet, hogy mindenki számára 

                                                           
3 Tenderix Tanácsadó és Kutató Kft. (2016), p. 3 
4 Betlen-Krizsán-Zentai (2009) 
5 Czibere (2005) 

ÁLTALÁBAN NEM CSAK AZ EGYÉN SZINTJÉN SZENVEDNEK HÁTRÁNYT A NŐK, 

HANEM A NŐK TÁGABB CSOPORTJÁT ÉRI HÁTRÁNYOS 

MEGKÜLÖNBÖZTETÉS, HISZEN TÖBBSÉGÜK HASONLÓ HELYZETBEN VAN, AZ 

ELŐÍTÉLETEK ÉS TÁRSADALMI SZEREPEK VALAMENNYIÜKET ÉRINTIK. 

ANTIDISZKRIMINÁCIÓ 

VAGY EGYENLŐ 

BÁNÁSMÓD 

A NŐK HÁTRÁNYOS 

TÁRSADALMI HELYZETE 

ÉS NŐI 

ESÉLYEGYENLŐSÉGI 

POLITIKA 

A NEMEK KÖZÖTTI 

TÁRSADALMI 

VISZONYRENDSZER 

DISZKRIMINATÍV 

MŰKÖDÉSÉNEK 

ÁTALAKÍTÁSA (GENDER 

MAINSTREAMING) 
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azonosak, de nem egyforma helyzetből indulnak a nők és férfiak, így a nők rosszabb esélyekkel 

érvényesülnek az élet különböző színterein. Ennek elsődleges oka a nők szerepének társadalmi és 

történelmi hagyományaiban keresendők, ezért nem tudnak megfelelni az adott társadalmi 

helyzetekben. A női esélyegyenlőségi politika legfontosabb feladata a nők támogatása, hátrányaik 

leküzdése, segítségnyújtás esélyeik javítására, vagyis az egész női társadalmi csoport helyzetének 

javítása. 

A gender az ember neme. A gender olyan férfi-női viszonyok összessége, amelyet a társadalomtól 

kaptunk és építünk be a személyiségünkbe.  

„A fogalom a nők alárendelt státuszának felismerése nyomán született meg, amely ma 

alapvető szociokulturális változónak számít, hasonlóképpen az osztály, az életkor, a faji 

és az etnikai hovatartozás változókhoz. A társadalmi nem fogalma nem csak a nőkre, 

hanem mind a nőkre, mind a férfiakra, valamint a két nem egymáshoz viszonyított 

relatív státuszára is vonatkozik. A társadalmi nemek egyenlősége az emberi-szociális 

fejlettségnek azt a szintjét jelenti, ahol az egyén jogai, felelősségei és lehetőségei nem 

függenek attól, hogy nőnek vagy férfinak született-e”.6 

A „gender mainstreaming” az egyenlőségpolitika legkorszerűbb stratégiája, amelynek fő célja a 

társadalmi normarendszer átalakítása. Stratégia, amelynek segítségével a nők és a férfiak 

egyenlőségének minden szinten és minden területen történő érvényesítése megvalósítható. A 

„gender mainstreaming” a közpolitikai eljárások felülvizsgálatát, átszervezését, fejlesztését és 

értékelését jelenti a felelős mindennapi döntéshozók által úgy, hogy a nemek közötti egyenlőség 

szempontjai beépüljenek a közpolitikába, annak minden területére, a döntéshozatal minden 

szintjére, annak minden stádiumában.7 A „gender mainstreaminget” tehát minden közpolitikai 

területen alkalmazni szükséges. 

Ez olyan stratégiaalkotást jelent, amelyben a nők és a férfiak tapasztalatai egyaránt részét képezik a 

politikák és programok tervezési, végrehajtási, nyomon követési és értékelési folyamatainak 

(valamennyi politikai, gazdasági és szociális területen), ezáltal a nők és a férfiak ugyanolyan mértékben 

jutnak előnyökhöz, és az egyenlőtlenség nem öröklődik tovább. A mainstreaming végső célja a nemek 

közötti egyenlőség elérése. Stratégiai célja pedig a nők és a férfiak közötti aránytalanságok mélyen 

gyökerező, társadalmi és intézményes okainak azonosítása és kezelése. 

Az Európai Bizottság Keretstratégiája a megkülönböztetés-mentesség és az esélyegyenlőség mindenki 

számára történő biztosításáról (2005) az alábbi módon határozta meg az egyenlőség érvényesítését: 

„Az egyenlőség érvényesítése azt jelenti, hogy minden általános szakpolitikát és 

intézkedést az egyenlőség megteremtésének konkrét célja megvalósításának érdekében 

kell kialakítani oly módon, hogy már a tervezési szakaszban aktívan és nyitottan 

figyelembe vesszük ezek lehetséges hatását a férfiak, illetve a nők helyzetére.”8 

                                                           
6 Czibere Ibolya (2005), p. 70. 
7 Európa Tanács (1999) 
8 Európai Bizottság (2005), p. 10 

A „GENDER MAINSTREAMING” STRATÉGIA TEHÁT EGYRÉSZT KIEGÉSZÍTI AZ 

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS ÉS A NŐI ESÉLYEGYENLŐSÉGI POLITIKÁT, MÁSRÉSZT TÚLLÉP 

RAJTUK, AZ EGÉSZ TÁRSADALOM ÁTALAKÍTÁSÁT TŰZI KI CÉLUL AZ EREDMÉNYES 

EGYENLŐSÉGI POLITIKA MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. 
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Hétköznapibb nyelven mindez azt jelenti, hogy egy-egy intézkedés meghozatalakor a döntéshozók 

tekintettel vannak a nők és férfiak eltérő társadalmi szükségleteire, számba veszik a két nem között 

meglévő egyenlőtlenségeket, majd mindezek alapján felmérik, hogy a tervezett intézkedésnek lehet-e 

hatása férfiak és nők egymáshoz viszonyított társadalmi és gazdasági helyzetének alakulására – és 

amennyiben lehet, akkor ez a hatás kedvező vagy kedvezőtlen-e a nők és férfiak közötti társadalmi 

egyenlőség megvalósulásának szempontjából. Az effajta körültekintésen alapuló döntések 

elősegíthetik a nemek közötti egyenlőség megvalósulását a legkülönfélébb területeken 

(horizontálisan), beépítve a nemi szempontot a tervezésbe, megvalósításba, alkalmazásba, 

ellenőrzésbe és értékelésbe. Mindezt röviden nevezhetjük a társadalmi nemek különbözőségeire 

érzékeny tervezésnek is. 

2.2. A nemek közötti egyenlőség stratégiája 

A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség politikájának stratégiai elve nem cél, hanem 

eszközrendszer, amely a nemek közötti egyenlőség megteremtéséhez vezet.9 

Az Európai Unió nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség stratégiai elve az egyenlőség 

érvényesítése, a szabályozási folyamatok (át)szervezése, javítása, fejlesztése és értékelése azzal a 

céllal, hogy a nemek társadalmi egyenlőségének szempontjait a döntéshozatalban résztvevő szereplők 

minden szinten és minden szakaszban integrálják valamennyi szabályozási folyamatba.10 Valamennyi 

intézkedésnél mérlegelni szükséges, hogy az hogyan hat a nemek egyenlőségére, illetve a nők és a 

férfiak életére. A döntéseket a mérlegelések alapján úgy kell meghozni, hogy azok a nők és a férfiak 

társadalmi egyenlőségének megvalósulását elősegítsék. 

Az Európai Bizottság által kiadott „A nők és a férfiak egyenlőségéről szóló útiterv 2006-2010” 

(Roadmap) című dokumentumra épülve készült el Magyarország „Nők és Férfiak Társadalmi 

Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégiája 2010-2020”. A dokumentum a Roadmap prioritásaira épül, 

amely alapján hat prioritást határoz meg olyan területeken, ahol a nők és a férfiak társadalmi 

egyenlőségének eléréséhez határozott kormányzati lépések megtétele szükséges11:  

1. A nők és a férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése, a fizetési 

és foglalkoztatási aránytalanságok felszámolása, a nők és a szegénység, a nők és az egészség 

szempontjainak figyelembe vétele 

2. A szakmai, a magán- és a családi élet fokozottabb összehangolásának támogatása 

3. A férfi-női részvétel aránytalanságai csökkentésének támogatása a politikai és gazdasági 

döntéshozatalban, valamint a tudomány területén. 

4. Az erőszak elleni hatékony fellépéshez, a megelőzéshez szükséges intézkedések 

megtétele 

5. A nemekhez kötődő sztereotípiák visszaszorításának támogatása 

6. A gender mainstreaming célkitűzéseinek megvalósításához elengedhetetlen változások 

szakmai megalapozása (képzés, intézményrendszer, nemre érzékeny költségvetés, nemre 

bontott adatgyűjtés) 

 

                                                           
9 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (2009) 
10 Európai Bizottság (2010) 
11 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (2009) 
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A kormány a Stratégiát hosszú távú fejlesztési koncepcióként fogadta el. A célkitűzésekhez 

intézkedések kapcsolódnak, amelyek megvalósításának konkrét módjait a kétévente kidolgozandó 

intézkedési tervek tartalmazzák. A kétéves intézkedési terveket a kormány a Nők és a Férfiak 

Társadalmi Egyenlősége Tanáccsal együttműködve készíti el. 

A Stratégiában szereplő feladatok végrehajtásához a szükséges forrásokat a központi költségvetés 

biztosítja. A nemzeti, éves költségvetési kereteken túl Magyarország kihasználja az Európai Unió 

Strukturális és Kohéziós Alapjainak támogatását a Stratégiában megfogalmazott feladatok 

végrehajtásához. Mindezen túlmenően több központi, uniós program is célul tűzte ki a nemek közti 

egyenlőség támogatását, így az EaSI12 a PROGRESS13 keretében segíti a kapcsolódó uniós szakpolitikák 

kidolgozását, míg a Rights, Equality and Citizenship 2014-2020 program (Jogok, egyenlőség és 

polgárság) az egységes jogérvényesítésen alapulva biztosítaná a nemek közötti egyenlőséget. 

2.3. Történeti és szabályozási háttér 

A nemek közötti egyenlőség legkorszerűbb és átfogó stratégiájának gondolata először a Nők III. 

Világkonferenciáján Nairobiban merült fel az ENSZ fejlesztéspolitikájával kapcsolatban, amelyet 

bíráltak azért, mert nem foglalkozott kellő mélységben a nők érdekeivel. Az Európai Tanács által 1994-

ben létrehozott Nők és Férfiak közötti Egyenlőség Állandó Bizottság határozta meg először a „gender 

mainstreaming” fogalmát a jelentéseikben. Ezt követően az 1995-ös pekingi Nők Negyedik 

Világkonferenciája végén elfogadott Cselekvési Tervben jelent meg a nemek közötti egyenlőség 

koncepció és stratégia globális szinten. A Cselekvési Terv nyomán sok országban fogadtak el nemzeti 

tervet a nemek közötti egyenlőség érvényesítésére, bár arra nézve nem születtek irányelvek, hogyan 

kell a terveket megvalósítani és végrehajtani. 

Az 1990-es években, Európában mindinkább központi témává vált az esélyegyenlőségi koncepció 

annak köszönhetően, hogy az Európai Bizottság bevette a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének 

elveit a szakpolitikáiba és programfinanszírozásába. Az Európai Unió genderpolitikáját eleinte inkább 

az egyenlő bánásmód, illetve a női esélyegyenlőség hangsúlyozása jellemezte. A „gender 

mainstreaming” folyamata az Európai Bizottság Harmadik (1991–1995) és Negyedik (1996–2000) 

Esélyegyenlőségi Közösségi Akcióprogramja keretében indult meg. Az Európai Bizottság csak 1996-ban 

adta ki az első olyan állásfoglalást14, amelyben elkötelezte magát a nemek közötti egyenlőség stratégia 

megvalósítása mellett. 

Az 1999-ben hatályba lépett Amszterdami Szerződés 2. és 3. cikkében fogalmazták meg a közösség, 

illetve a tagállamok számára, hogy a nemek közötti egyenlőséget minden közpolitikai területen 

horizontálisan érvényre kell juttatni és alkalmazni szükséges. A Szerződés kötelezte az EU-

tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket a nemi, faji, etnikai, vallási alapon, illetve életkor, 

fogyatékosság vagy szexuális irányultság miatti hátrányos megkülönböztetés ellen. 

2005-ben az Európai Tanács az Európai Foglalkoztatási Stratégiát összevonta az EU átfogó 

gazdaságpolitikai stratégiájával, majd újraindította Lisszaboni Növekedési és Foglalkoztatási 

Stratégiaként.  

                                                           
12 Employment and Social Innovation Programme - Az Európai Unió foglalkoztatást, szociálpolitikát és munkavállalói 
mobilitást támogató programja.  
13 Foglalkoztatási és Társadalmi Szolidaritási Program 
14 Európai Bizottság (1996) 
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A „gender mainstreaming” azóta az EU számos stratégiai jelentőségű dokumentumában 

megfogalmazódott15:  

A Nők és Férfiak Esélyegyenlőségének Közösségi Keretstratégiája (2001-2005) 

Az európai foglalkoztatási stratégiához kapcsolt iránymutatás (European Employment Guidelines) 

Strukturális Alapok 2000-2006-os periódusra vonatkozó szabályozása 

Az EU Miniszteri Tanács által elfogadott 2006-os Nemek Közötti Egyenlőség Paktum 

A 2007-2013-as finanszírozási periódus Strukturális Alapokra vonatkozó szabályozása 

A nők és a férfiak egyenlőségéről szóló útiterv 2006-2010 (Roadmap) 

Strategy for equality between women and men 2010-2015 (a Bizottság 2010-2015-ös időszakra 

vonatkozó nemek közötti egyenlőségi stratégiája) 

Strategic engagement for gender equality 2016-2019 (a 2010-2015-ös stratégia folytatása az 

elköteleződést kiterjesztő stratégiai dokumentum) 

A nemek közötti egyenlőséget szabályzó további, legfontosabb európai uniós irányelveket az 1. számú 

melléklet tartalmazza. 

Magyarországon először a ’90-es években kezdtek el foglalkozni a nemek közötti egyenlőség kérdéseivel 

közpolitikai szinten. A „Nőpolitikai Titkárság” volt az első kormányzati szervezet, amely 1995-től a nők 

helyzetének javításával foglalkozott, illetve a Pekingi Cselekvési Terv célkitűzéseinek megvalósításáért 

tevékenykedett. 1997-ben a magyar kormány cselekvési programot fogalmazott meg a nemzetközi 

hatások következtében a nemek közötti egyenlőség kérdéseinek kezelésére és a cselekvési tervben foglalt 

intézkedések megvalósítására. Ezt követően a nemek közötti egyenlőség kezelése, és a további 

előrelépések a nemzetközi és hazai tényezők összefonódásának eredményeképpen fejlődött. 

Legfontosabb szerepet a kérdéskör kezelésében az Európai Unió játszotta, csatlakozásunk során több 

jogszabályt kellett ratifikálnunk, amelyek az egyenlőség, esélyegyenlőség, nemek közötti egyenlőség 

érvényesítésére vonatkoztak, majd csatlakozásunk után a stratégiák, hosszú távú tervek megvalósítását is 

át kellett ültetnünk az ország fejlesztési terveibe és a közpolitikába. A Bizottság a vállalások tükrében az 

országjelentések áttekintése során általában elmarasztaló, rosszalló megjegyzéseket fűzött a nemek 

közötti egyenlőség kérdéskör magyarországi kezelésére vonatkozóan, ajánlásokat, intézkedéseket 

fogalmazott meg Magyarország részére, amelyeket az elkövetkező periódusban meg kellett valósítani, 

illetve be kellett építeni a fejlesztési területekbe. 

A fentiek alapján tehát a nemek közötti egyenlőség Magyarországra érvényes követelményrendszerét a 

hazai jogi és a közpolitikai, stratégiai dokumentumok képezik. Magyarország Alaptörvényének XV. cikke 

vonatkozik a nők és a férfiak közötti egyenlő bánásmód biztosítására:  

                                                           
15 Betlen-Krizsán-Zentai (2009) 

„(1) A TÖRVÉNY ELŐTT MINDENKI EGYENLŐ. MINDEN EMBER JOGKÉPES. 

(2) MAGYARORSZÁG AZ ALAPVETŐ JOGOKAT MINDENKINEK BÁRMELY MEGKÜLÖNBÖZTETÉS, 

NEVEZETESEN FAJ, SZÍN, NEM, FOGYATÉKOSSÁG, NYELV, VALLÁS, POLITIKAI VAGY MÁS VÉLEMÉNY, 

NEMZETI VAGY TÁRSADALMI SZÁRMAZÁS, VAGYONI, SZÜLETÉSI VAGY EGYÉB HELYZET SZERINTI 

KÜLÖNBSÉGTÉTEL NÉLKÜL BIZTOSÍTJA. 

(3) A NŐK ÉS A FÉRFIAK EGYENJOGÚAK. 

(4) MAGYARORSZÁG AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS A TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS MEGVALÓSULÁSÁT 

KÜLÖN INTÉZKEDÉSEKKEL SEGÍTI. 

(5) MAGYARORSZÁG KÜLÖN INTÉZKEDÉSEKKEL VÉDI A CSALÁDOKAT, A GYERMEKEKET, A NŐKET, 

AZ IDŐSEKET ÉS A FOGYATÉKKAL ÉLŐKET.” 
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Magyarországon külön nemek közötti egyenlőség törvény nincsen, az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003-as CXXV. (a továbbiakban: Ebtv.) valamennyi egyenlőtlenségi 

kérdéskört együtt kezel, beleértve a nemek közötti egyenlőséget is. A törvény érvényes a köz- és 

magánszférára egyaránt. Részletesen foglalkozik a nők elleni diszkrimináció szempontjából fontos 

területekkel: a foglalkoztatással, lakhatással, szociális biztonsággal, egészségüggyel, oktatással és 

képzéssel.  

Az Ebtv. 63. §-a alapján minden 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szerv, többségi 

állami tulajdonban lévő szervezet, illetve jogi személy köteles esélyegyenlőségi tervet készíteni. Az eddig 

elkészített esélyegyenlőségi tervek általában költségekkel, kiadásokkal nem járó, „puha, lágy” 

intézkedéseket tartalmaznak, kevés konkrétummal, amelyek főleg a gyermekvállalással kapcsolatos 

igényekkel, jogokkal, intézkedésekkel foglalkoznak, nem nyúlnak olyan, a nemek közötti egyenlőség 

szempontjából fontos kérdésekhez, mint a szakmai előmenetel vagy bérezés. 

Az Ebtv. nem ad választ a nemek közötti egyenlőségek specifikus problémáira és nem foglalkozik a nemek 

között egyenlőség három legfontosabb területével: a nők közéleti részvételi lehetőségeivel, az otthoni 

feladatok egyenlőtlen megoszlásával és a nők elleni erőszakkal. 

Az első hazai cselekvési terv, a már korábban hivatkozott Nők Negyedik Pekingi Világkonferenciáján 

elfogadott célokhoz, intézkedéshez és stratégia irányokhoz igazodott. Ezt követően a stratégiai 

tervezésben Magyarországon hosszabb szünet következett be. Újabb fordulatot az Európai Bizottság által 

meghirdetett „A nők és a férfiak egyenlőségéről szóló útiterv 2006-2010 (Roadmap)” hozta, amelynek 

hatására megszületett a hazai, átfogó, hosszú távú nemzeti stratégia („Nők és Férfiak Társadalmi 

Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégiája – Irányok és célok 2010-2021”). 

Rácalmás Város Önkormányzatának sikerült a hazai, tradicionális felfogású férfi-nő viszonyon, nemek 

egyenlősége iránti érzéketlenségen változtatni és csatlakozni az Észak-Európában már régóta működő 

genderszemléletű közgondolkodáshoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGÁLLAPÍTHATÓ, HOGY A „GENDER MAINSTREAMING” KEZDETLEGES ELEMEI 

UGYAN MEGJELENTEK A KÖZPOLITIKÁBAN, BEÉPÜLTEK A MŰKÖDÉSBE ÉS A 

MECHANIZMUSOKBA, A SZABÁLYOZÁSI ÉS STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK IS 

FOLYAMATOSAN BŐVÜLNEK, DE A KÖZTUDATBAN MÉG NEM VÁLT ÁLTALÁNOS 

ÉRVÉNYŰVÉ A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG SZEMLÉLETE; A KÖZ- ÉS 

MAGÁNSZFÉRA SEM HASZNÁLJA, ÉS NEM ÉPÍTETTE BE PROGRAMJAIBA, NAPI 

MŰKÖDÉSÉBE, TERVEIBE ÉS SZERVEZETI KULTÚRÁJÁBA. 
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3. A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG GYAKORLATÁRÓL 
 

 

3.1. Rácalmás Város Önkormányzatának és intézményeinek szerepe a nemek közötti 

egyenlőség érvényesítésében 

A nemek közötti egyenlőség megvalósításának forrását az alapelvek (pl. esélyegyenlőség, egyenlő 

bánásmód stb.) adják, amelyek segítségével a szervezeten belüli elkötelezettség az egyenlőség iránt 

erősíthető. Az alapelvek alkalmazását a kapcsolódó stratégiai, szakpolitikai eszközrendszerek 

biztosítják.  

Az alapelvek gyakorlati alkalmazása olyan szakpolitikai és adminisztratív területeket is lefedhet, 

amelyek a nemek szempontjából semlegesek, mint például az önkormányzatok számára elsődleges 

fontosságú településfejlesztés vagy az éves költségvetés összeállítása. 

Rácalmás Város Önkormányzata a fent említett alapelvek közül a települési esélyegyenlőségi tervet 

már korábban elkészítette és beépítette a település életébe, valamint az önkormányzat és intézményei 

napi működésébe.  

A nemek közötti esélyegyenlőség mindazon jogi és nem jogi eszközök összességét jelenti, amelyek azt 

a végső célt szolgálják, hogy a nők a férfiakkal egyenlő eséllyel érvényesülhessenek az élet 

legkülönbözőbb területein – oktatás, egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság stb. –, és 

leküzdhessék a hátrányaikat. Itt tehát legalább annyira fontos a szerepe a pozitív megközelítésnek, a 

közösségi programoknak, kötelező erővel nem rendelkező ún. puha jogszabályoknak, mint a kötelező 

erejű, diszkriminációt tiltó irányelveknek.16 

„Rácalmás Dunaújváros első településgyűrűjében fekszik”, és „mindazok az intézmények és 

szolgáltatások jelen vannak, amelyek az itt élők kényelmét, jó közérzetét biztosítják. A település 

szerepe térségi viszonylatban kiemelkedő foglalkoztatási és rekreációs szempontból. … 

Rácalmáson minden évben kismértékben növekedett a lakosságszám, legnagyobb mértékben 

közel egy százalékkal 2009-ben.”17  

„A város foglalkoztatása szempontjából különösen kedvező, hogy a beköltöző lakosság 

összetételében általában nagyobb számban vannak jelen a jobb módú, iskolázottabb emberek. 

Ugyanez jellemző a Polgármesteri Hivatalban dolgozókra is. Az állandó népességen belül kis 

mértékben felülreprezentált a férfi lakosság, ami eltér az országos tendenciától. … A munkaképes 

korosztályon belül a férfiak vannak többségben, a 65 év felettiek között azonban már lényegesen 

magasabb a nők aránya: … a korosztály több mint kétharmada nő, ami esélyegyenlőségi 

kockázatot jelent és az idős, egyedülálló nőkre történő odafigyelés fontosságára hívja fel a 

figyelmet. … A nemek közötti egyenlőség szempontjából kiemelkedő, hogy Rácalmás Város 

Önkormányzata nagy figyelmet fordít az esélyegyenlőségre, amely minden polgára számára 

fontos érték. Az említett helyi esélyegyenlőségi program érvényesítése és megvalósítása hosszú 

távú érdeke a városnak, hiszen azt a célt szolgálja, hogy minden rácalmási állampolgárnak esélye 

legyen a jó minőségű közszolgáltatásokra, életminőségük javítását szolgáló feltételek 

biztosítására.”18 

                                                           
16 Lestál Zsuzsanna (szerk.) (2008) 
17 Rácalmás Város Önkormányzata (2013), p. 7-9. 
18 Tenderix (2016), p. 5. 
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A nemek közötti egyenlőség érvényesítésével összhangban Rácalmás város célja, hogy „olyan 

település legyen, ahol érvényesül az elsődleges alapelv, mely szerint minden embert egyenlőnek 

kell tekinteni. Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit ne 

érjen sem faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi 

származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerint.”19 

„Rácalmás önkormányzati és képviselő-testületének munkájában országosan kiemelkedő 

arányban vesznek részt nők,”20 ami a nők egyenjogúsági törekvése szempontjából pozitívnak 

tekinthető. 

Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja az alábbi fejlesztési célokat fogalmazta meg a nemek 

közötti egyenlőség vonatkozásában: 

Az oktatás társadalmi nemhez való viszonyának, valamint a férfiak és nők 

közötti bérkülönbségek helyzetének javítása 

Az egyenlőtlen munkahelyi feltételek kiküszöbölése, a nők politikai életben 

betöltött szerepének növelése 

Nőkre szabott foglalkoztatási programok kezdeményezése. Munkalehetőségek 

teremtése, gyermekek nappali ellátását biztosító intézményrendszer kiépítése 

Rácalmáson és környékén a két legnagyobb, nemhez kapcsolódó probléma, hogy a nők családban 

betöltött szerepe még mindig nagyon erősen kötődik a háztartáshoz, illetve a 40 év feletti nők számára 

kevés munkalehetőség kínálkozik. Ezzel összhangban a projekt egyik célja képzésen és 

szemléletformáláson keresztül megoldási lehetőségeket kínálni a háztartások számára az 

energiahatékonyság javítására és a megújuló energiaforrások háztartási hasznosításának 

elterjesztésére. A projekt részét képezte az önkormányzat jelenlegi intézményi felépítésének „gender” 

szempontú vizsgálata. Az audit alapja Rácalmás Város Önkormányzatának helyi esélyegyenlőségi terve 

volt.  

A nők sajátos helyzetéhez kapcsolódóan Rácalmás önkormányzati fenntartású szervezeteinek 

„gender” szempontú vizsgálata a nők egyenjogúságának kérdéseire fókuszált, elsősorban a családban 

betöltött szerep és a munkavállalás kontextusában. 

A nemek közötti egyenlőség audit egy önértékelési eszköz, amelynek segítségével egy szervezet, 

intézmény programozási szintjei, stratégiai tervezése, belső szervezeti rendszere és működése a 

nemek közötti egyenlőség kérdéseinek kezelése szempontjából megítélhető. A vizsgálat vagy audit 

lebonyolítása során akcióterv készül, amelynek segítségével beazonosítható a szervezet nemek közötti 

egyenlőségeinek kezelése, lehetőségei és kihívásai. Az audit tulajdonképpen négy lépésből áll: 

1. A szervezet/intézmény felkészülése a nemek közötti egyenlőség vizsgálatára 

2. A szervezet/intézmény állományának felmérése programozási és szervezeti 

szinten a nemek közötti egyenlőség kezelésére vonatkozóan 

3. Fókuszcsoport létrehozása a szervezeten/intézményen belül a nemek közötti 

egyenlőség szervezeti jövőkép kidolgozása érdekében 

4. Esélyegyenlőségi Akcióterv létrehozása a szervezet/intézmény hatékonyabb 

működése érdekében 

                                                           
19 Rácalmás Város Önkormányzata (2013), p. 15. 
20 Tenderix (2016), p. 66. 
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Kimenetek és eredmények szempontjából a nemek közötti egyenlőség audit segít értékelni a 

szervezet/intézmény működését a nemek közötti kapcsolat vonatkozásában a szervezeti kultúrában, 

programokban, folyamatokban és szervezeti teljesítményben. Az audit három hasznos kimeneti 

információt ad a szervezetnek/intézménynek: 

 

 

 

Rácalmás Város önkormányzati intézményeinek részvétele a nemek közötti egyenlőség auditban több 

szempontból is hasznosnak és példaértékűnek bizonyult. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt a 

nemek közötti egyenlőség szempontjainak érvényesítésére az intézményekben, ennek első lépéseként 

a rácalmási önkormányzatnál „gender” témafelelőst jelöltek ki. Az audit megteremtette a politikai 

keretet és elkötelezettséget Rácalmáson a nők helyzetének javítására a foglalkoztatás és a családon 

belüli helyzet vonatkozásában, valamint a nemek közötti egyenlőség általános elősegítésére. Az 

átvilágítás és a cselekvési terv együttesen megteremtette a nemek közötti egyenlőség helyi stratégia 

alapjait. 

 

 

 

 

 

 
Az Önkormányzat valamennyi politikája és programja figyelembe veszi a férfiak és a nők prioritásait és 

érdekeit, annak érdekében, hogy a nemek közötti egyenlőtlenség valamennyi szinten érvényre jusson.  

 

3.2. Nemek közötti egyenlőség megvalósításának lehetőségei és eszközei 

A nemek közötti egyenlőség alapelvei mellett fontos az érvényesítés eszközeit is számba venni. Ehhez 

segítséget nyújt a nemek közötti egyenlőség megvalósulásának nyomon követése (monitoringja), 

hatáselemzés társadalmi nemi szempontok alapján, statisztikák, indikátorok, akció- és intézkedési 

tervek. Az eszközök nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a gyakorlatban is működjenek az alapelvek, de 

meglétük önmagában nem garantálja a nemek közötti egyenlőség érvényesülését. A nemek közötti 

egyenlőség validálásában nemcsak a folyamat megvalósítása a fontos, hanem az elért eredmények is. 

Az Európa Tanács három kategóriába sorolja a nemek közötti egyenlőség elv érvényesítésének 

eszközeit21:  

                                                           
21 Lestál Zsuzsanna (szerk.) (2008) 

ÁLTALÁNOS TÜKÖRKÉPET 

A SZERVEZET/INTÉZMÉNY 

NEMEK KÖZÖTTI 

EGYENLŐSÉG 

HELYZETÉRŐL 

ALAPOT, FELVEZETŐ 

TÉMÁT A KOLLEKTÍV 

MEGBESZÉLÉSEKHEZ, 

WORKSHOPOKHOZ ÉS 

ELEMZÉSEKHEZ 

ERŐSÍTI A SZERVEZET 

TULAJDONOSI KÖRÉNEK 

ELKÖTELEZETTSÉGÉT A 

NEMEK KÖZÖTTI 

EGYENLŐSÉG 

MEGVALÓSÍTÁSÁBAN ÉS A 

FOLYAMATOS „GENDER-

ÉRZÉKENY” TERVEZÉS 

KIVITELEZÉSÉBEN 

A NŐK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN LÉTREJÖVŐ STRATÉGIÁT AZ 

ALÁBBI CÉLKITŰZÉSEK MENTÉN JAVASOLT KIALAKÍTANI: A HÁTRÁNYOS 

MEGKÜLÖNBÖZTETÉS MEGSZÜNTETÉSE, A NŐK EGYENLŐ JOGAINAK 

BIZTOSÍTÁSA A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN, AZ EGÉSZSÉGÜGY ÉS 

OKTATÁS TERÜLETÉN, A NŐK RÉSZVÉTELÉNEK NÖVELÉSE A GAZDASÁGI, 

POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI TERÜLETEKEN. 
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1. Elemző/előkészítő/megalapozó eszközök 

A probléma feltárását, beazonosítását szolgálják. Ezeket az eszközöket és technikákat olyan 

információk előállításához használjuk, amelyek az esélyegyenlőségi kérdések megértéséhez és a 

politikai döntések meghozatalához szükségesek. Ilyen például a statisztikák nemek szerinti 

bontásban, felmérések és előrejelzések, kutatások, akciótervek, útmutatók, feladat-

meghatározások. 

2. Felvilágosító/érzékenyítő eszközök 

A tudatosság növelését, a tudás és ismeretek átadását és a képzéseket szolgálják. A tudatosítás célja 

a meglévő normák megkérdőjelezése, amelyek állandósítják az egyenlőtlenségeket, valamint annak 

bemutatása, hogy ezek hogyan befolyásolják és korlátozzák a döntéshozatalt. A képzések során 

pedig arra tanítják elsősorban a politikai folyamatokban résztvevőket, hogyan vegyék észre az 

egyenlőséggel kapcsolatos problémákat, és hogyan dolgozzanak ki olyan stratégiákat, amelyek 

ezeket kezelni tudják. A főbb eszközök az oktató tanfolyamok és tréningek, „frissítő” vagy 

„megerősítő” tanfolyamok, kézikönyvek, tankönyvek. 

3. Konzultációt és részvételt előmozdító eszközök 

A szakpolitikák kialakításának minőségi javítását és a demokrácia mélyítését célozzák. Fontos, hogy 

a legkülönfélébb élettapasztalattal rendelkező nők és férfiak egyaránt részt vegyenek a 

társadalomban meghozott döntésekben, annak érdekében, hogy a demokrácia minél jobban el 

tudjon mélyülni. A főbb eszközök a munkacsoportok, ügyvivő csoportok, operatív munkacsoportok, 

névjegyzékek, adatbázisok, konferenciák és szemináriumok. 

 

Miért érdemes a nemek közötti egyenlőséget érvényesíteni? A rácalmási gyakorlati tapasztalatok 

alapján az alábbi szempontok, érvek szólnak az alkalmazás mellett: 

• Az érintettek (település lakossága, intézményi szereplők stb.) eltérő szükségleteit 

és tapasztalatait helyezi a szakpolitikák, stratégiák kialakításának és a 

szolgáltatások biztosításának középpontjába. 

• Láthatóvá válnak az egyenlőségi kérdések, és ezzel bebizonyosodik, hogy az 

egyenlőség minden területen kifejti a hatását, mindenkit érintő kérdés, nem csak 

felesleges „anyagi beruházás” vagy „luxus”. 

• Jobb irányítási lehetőséget jelent települési, intézményi, vállalkozási és 

kormányzati szinten is, mert tájékozottabbá teszi a vezetőket, a stratégiák 

kialakításáért felelős szereplőket, átláthatóbbá és nyitottabbá teszi a 

munkafolyamatokat, települési irányítási folyamatokat. 

• Elkerülhető lesz, hogy az új szakmapolitika, települési és vállalati stratégia 

tervezése során olyan programok, intézkedések kerüljenek kialakításra, amelyek 

hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak. 

• Ösztönzi a lakosság és a helyi vállalkozások politikai, illetve stratégiai 

folyamatokban való szélesebb körű részvételét, így a demokratikus folyamatok 

hangsúlyosabban tudnak érvényre jutni. 

A nemek közötti egyenlőség elve sikeresen akkor érvényesíthető, ha a lakosság férfi és női tagjai 

egyenlő arányban és folyamatosan részt vesznek a társadalmi és gazdasági folyamatokban, 

politikában. 
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A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ALAPFELTÉTELEK22 

Általános politikai akarat 

Esélyegyenlőségi és antidiszkriminációs törvények megléte 

Diszkrimináció elleni védelem érdekében létrehozott intézmények 

(például esélyegyenlőségi bizottságok, tanácsok, hatóságok) 

Megfelelő eszközök, erőforrások (anyagi és emberi) a szakpolitikák befolyásolására, 

anyagi támogatás biztosítása 

A nők és/vagy férfiak eltérő igényeire reagáló, specifikus intézkedések, programok 

Esélyegyenlőségi kérdésekért felelős osztályok minden egyes intézményben 

Kutatás és oktatás/továbbképzés a nemek egyenlőségével/esélyegyenlőségével 

kapcsolatos témákban 

Átfogó ismeretek a nemek társadalmi egyenlőségéről; ismeretterjesztés és 

figyelemfelkeltő tevékenység a nemek társadalmi egyenlőségéről/ esélyegyenlőségéről 

Az intézményekben dolgozók gender-érzékenységének növelése képzés, oktatás útján 

Központi statisztikai adatok nemek szerinti bontásban 

Nők magasabb részvételi arányának biztosítása a közéletben, illetve a döntési 

folyamatokban 

 
A végrehajtott auditnak és önkormányzati képzéseknek köszönhetően Rácalmáson a közszolgáltatások 

tervezésekor hangsúlyosabban figyelembe tudják majd venni a nemek közötti egyenlőség 

szempontrendszerét, valamint a nők mint a háztartásvezetésért leginkább felelős személyek igényeit 

és egyedi szempontjait a kommunális szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az önkormányzat munkatársai 

az akcióterv elkészítése során megismerték a nemek közötti egyenlőséghez tartozó legfontosabb 

fogalmakat és alkalmazási területeket is, így várhatóan hosszú távon javulni fog a helyi igazgatási 

struktúrában a nemek szerinti kiegyensúlyozott képviselet. 

  

                                                           
22 Lestál Zsuzsanna (szerk.) (2008) 
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Az előző fejezetekben a nemek közötti egyenlőség elméletével foglalkoztunk. Megismerhettük az 

egyenlőségpolitika alapjait, fogalmait, szabályozási és történeti hátterét. A következőkben bemutatjuk 

Rácalmás Város Önkormányzatának példáján keresztül, hogyan lehet a „gender mainstreaming-et” a 

közpolitikai folyamatok gyakorlatába beépíteni. 

A Tenderix Tanácsadó és Kutató Kft. módszerét és eszközeit követjük a szervezetek és intézmények 

helyzetének nemek közötti egyenlőség szempontjából történő feltárásához és átvilágításához, azaz a 

nemek közötti egyenlőség audit előkészítéséhez és lefolytatásához szükséges lépések bemutatásához. 

Majd az elkészült tanulmány iránymutatásait követjük az akcióterv tartalmának, elemeinek, és a 

konkrét intézkedéseknek a megismeréséhez annak érdekében, hogy más szervezetek, intézmények 

vagy a magánszféra vállalatai is alkalmazni tudják a saját helyzetük feltárásához, és a genderfolyamatok 

lebonyolításához. 

4.1. Nemek közötti egyenlőség audit 

4.1.1 Mi a genderaudit pontosan? 

A genderérzékeny programok és projektek megvalósításában a szervezeti struktúra és szervezeti 

kultúra óriási szerepet játszanak. Az a tény, hogy a nők és a férfiak a társadalmi szerepükből 

adódóan különböző mértékben részesülnek a pénzügyi és egyéb forrásokból, nem vitatott 

Rácalmás Város esetében sem. A nemek közötti egyenlőség genderprojektekben történő 

megvalósításának kimenetele függ a végrehajtó szervezetektől vagy intézményektől, azok 

egyenlőségpolitikájától és genderérzékenységétől, vagyis befogadó készségüktől a nemek közötti 

egyenlőség kezelésére vonatkozóan. 

Rácalmás Város esetében is úgy valósult meg a nemek közötti egyenlőség, hogy az érintett 

szervezetek programozási szintjébe és gyakorlati működésébe mindenhol beépítésre került a 

horizontális szempont annak érdekében, hogy fenntartható változást lehessen elérni a város 

egyenlőségpolitikájában. Ennek megfelelően a nemek közötti egyenlőség audit (a továbbiakban 

genderaudit) folyamatának legfőbb célja, hogy a meglévő programozási és szervezeti jellemzők 

mellett bármely intézmény számára hasznos eszközként szolgáljon a nemek közötti integráció 

megvalósításához. 

A genderaudit gyakorlati megvalósításának középpontjában a „stakeholderek”, vagyis valamennyi 

érintett és az elszámoltathatóság vagy „számadási kötelezettség” áll. Az audit sikeressége 

szempontjából kulcsfontosságú a szervezet vagy intézmény tulajdonosainak és az érintett közszféra 

szereplőinek részvétele, ez ugyanis – a megfelelő információk biztosításán keresztül – megkönnyíti, 

illetve biztosítja a folyamat során az átláthatóságot, a tudás, szakmai háttér fejlesztését (a vélemények, 

tapasztalatok és észrevételek megfogalmazásán keresztül), és az elszámoltathatóságot vagy 

„számadási kötelezettséget” (a szolgáltatások és közpolitika megfelelő minőségű közvetítésével). Az 

audit által megerősödik a döntéshozatali folyamatok rendje, a kötelezettségek letisztulnak, így javul a 

szervezet/intézmény teljesítménye. A genderaudit célja nem csupán a „normatív jó” közvetítése, 

hanem lényeges információk és visszacsatolások közvetítése is a menedzsment számára a megfelelő 

döntések meghozatalához a szociális kapcsolatok és együttműködések megfelelő összehangolása 

érdekében. 

4. A NEMEK EGYENLŐSÉGÉNEK ALKALMAZÁSA, GYAKORLATI 

MEGVALÓSÍTÁSA  
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A genderaudit bevezetése és alkalmazása minden szervezet/intézmény számára javasolt, amely 

reformokat szeretne megvalósítani, ahogy Rácalmás Város is a megújuló energiaforrások magasabb 

arányú hasznosítását és az energiahatékonyság fokozását irányozta elő. Az audit kedvező hatását 

Rácalmás Város esetében a résztvevők a tapasztalatok és levont tanulságok alapján megerősítették. 

A genderaudit tehát egy értékelési eszköz, amely egy szervezet/intézmény nemek közötti 

egyenlőségének megvalósításáról, a szervezet működési folyamataiba történt integrálás mértékéről ad 

visszajelzést, információt. Általában a genderaudit lebonyolítása külső szakértő szervezet bevonásával 

történik, és a nemek közötti integráció érvényesülése a szervezet minden szintjén vizsgálat alá kerül: a 

tervezés, működés, programszintű megvalósítás, végrehajtás, ellenőrzés és értékelés területein 

egyaránt annak érdekében, hogy a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos célkitűzések a 

szervezet/intézmény politikájában a legmagasabb szinten megvalósuljanak. Az audit intézményenként 

eltérőképpen valósulhat meg, ezért egységes módszertan nem alkalmazható valamennyi szervezetnél. 

Ennek megfelelően az eszközöket is a környezeti adottságokra tekintettel kell kiválasztani.  

Valamennyi szervezet genderszempontú átvilágítása esetében javasolt a módszertanban szerepeltetni 

a dokumentumok felülvizsgálatát, általános és fókuszcsoportos interjúkat, illetve kérdőívezést a 

szervezet tagjainak önértékeléséhez. Az intézkedések, beavatkozások elvégzéséhez akciótervet 

javasolt készíteni, amelynek végrehajtásához, nyomon követéséhez és felülvizsgálatához a szervezet 

munkatársait vagy a kijelölt gendercsoportot képzésben kell részesíteni. 

Az alábbiakban Rácalmás Város Önkormányzatának genderaudit-folyamatát, a kiválasztott módszert 

és az alkalmazott eszközöket mutatjuk be részletesebben.  

A GENDERAUDIT FOLYAMATÁNAK FŐ LÉPÉSEI23 

Előkészítő munka 

Dokumentumok felülvizsgálata 

Interjúk lebonyolítása a szervezetek munkatársaival és kulcsszereplőivel 

Fókuszcsoportos interjúk 

Szervezet- és önértékelő kérdőívek 

Adatok elemzése, javaslatok megfogalmazása és akcióterv kidolgozása 

Akcióterv szervezeten belüli kiterjesztése 

Akcióterv megvalósítása, monitoringja és folyamatos ellenőrzés 

 
A fentiekben leírtak alapján tehát „a nemek közötti egyenlőséget integrálni szükséges a szervezeti 

programozásba és a szervezeti gyakorlatba, hogy fenntartható szervezeti változást tudjunk elérni. A 

nemek integrációja alatt értjük tehát azt a folyamatot, amely a nők és a férfiak adott közösségbe, 

társadalomba történő beilleszkedését, valamint az egymás közötti egyenlőség megteremtését célozza 

meg. 

                                                           
23 UNICEF (2011), p.9. 

A GENDERAUDIT NEMCSAK A TELJESÍTMÉNY JAVÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ESZKÖZE, 

HANEM FOLYAMATSZABÁLYOZÁSI ÉS PRAGMATIKUS MENEDZSMENTESZKÖZ, AMELYNEK 

ALKALMAZÁSÁVAL A MŰKÖDÉS HATÉKONYSÁGÁT, A MEGFELELŐ IRÁNYÍTÁST LEHET 

ELÉRNI. 
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A nemek integrációját egy fához hasonló, élő, szerves és változó, növekvő folyamatnak tekinthetjük. A 

fa gyökere szimbolizálja az alapot, ami az integrációban a »növekvő folyamatot« is jelenti, ezt képviseli 

a politikai akarat. Egy szervezet erős politikai akarattal olyan, mint egy fa erős gyökerekkel, amely sok 

gyümölcsöt képes teremni, azaz kedvezően tudja támogatni a lomb koronájában a fejlesztés három 

alapvető ágát: a technikai kapacitást, az elszámoltathatóságot és a pozitív szervezeti kultúrát. 

Az alábbi ábra bemutatja a fa szerkezetét és értelmezi a fent említett szimbólumok jelentését: 1.) a 

gyökeret, a politikai akaratot és 2.) a lomb koronáját a három alapvető területtel, a technikai 

kapacitással, az elszámoltathatósággal és a szervezeti kultúrával. 

Az erős politikai akarat elkötelezettséget jelent a szervezet hatékony működésének elősegítésére, a 

megfelelő erőforrás-gazdálkodásra, a technikai kapacitások szervezésére, és a nemek szerint 

differenciált programozás és szervezeti struktúra kialakítására. A megfelelő szervezeti struktúrák és 

eljárások elősegítik a hatékony intézményi gazdálkodást és működést.”24 

Az audit mint értékelési eszköz alkalmazásával Rácalmás Város Önkormányzatának intézményei 

részére érzékelhetővé vált, hogy a nemek kérdése, illetve maga a téma hogyan jelent meg a szervezet 

programozási portfoliójában és a belső szervezeti folyamatokban.25 

A genderaudit eredményeiből26 Rácalmás Városnak több előnye származik: 

                                                           
24 Tenderix (2016), p. 3-4 
25 Tenderix (2016)  
26 Tenderix (2016)   

 
Nemek integrációjának értelmezése  
(InterAction, 2010, saját szerkesztés) 

Politikai akarat: Módszerek, amelyeket a vezetők 
alkalmaznak a kommunikációhoz, a vezetéshez, a 
támogatáshoz, a lelkesedéshez és 
elkötelezettséghez a nemek közötti egyenlőség 
szervezeten belüli létrehozására. 

Technikai kapacitás: A képesség, képzettség és 
készség szintje a szervezeten belül, ami ahhoz 
szükséges, hogy a nemi integráció gyakorlati szinten 
megvalósuljon program és intézményes háttér 
kialakításával. 

Szervezeti kultúra: A szervezet normái, szokásai, 
viselkedései és hiedelmei, magatartási kódexei, 
amelyek támogatják, vagy veszélyeztetik a nemek 
egyenlőségét, meghatározzák az emberek 
kapcsolatát, az elfogadható viselkedési stílusokat.   

Számadási kötelezettség: Mechanizmusok, amelyek 
meghatároznak egy szervezetet a nemek közötti 
egyenlőség megvalósulásának szempontjából 
program és szervezeti struktúra szinten. 

 

Politikai akarat 

 

Technikai 
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Az audit kétlépcsős folyamatban valósult meg, amely lehetővé tette az átfogó információgyűjtést. 

Mindenekelőtt egy kérdőíves felmérésre volt szükség. A kérdőív célja az volt, hogy segítse Rácalmás 

Város Önkormányzatának értékelését az alábbi területeken: megértés mértéke, a szokások, 

viselkedések, hozzáállások megítélése, és az alkalmazottak közötti viselkedés megfigyelése a saját 

szervezeten belül.  

Második lépésben a szervezeten belüli kommunikáció és vitafórum, az elemzés és tervezés folyamata 

került górcső alá. Ez a vizsgálat a kérdőív által elvégzett felmérés eredményeire épült. A vizsgálat 

biztosította az alapot a cselekvési terv elkészítéséhez, amely támogatja a szervezet nemek közötti 

egyenlőséget javító kezdeményezéseit. Az elemzési fázis bemutatta az önkormányzat állománya által 

megválaszolt kérdőív eredményeit, lehetővé téve a megállapítások és tendenciák alaposabb feltárását. 

Általánosságban elmondható, hogy a cselekvési tervben megfogalmazott intézkedések hozzájárulnak 

a szervezet hatékonyabb működéséhez, továbbá erősítik a szervezeti kohéziót és szervezeti kultúrát.27 

 

4.1.2. A genderaudit folyamata és lépései 

A genderauditot a kiválasztott módszertan alapján szisztematikusan kell végrehajtani, és törekedni kell 

arra, hogy a folyamatba a szervezet/intézmény alkalmazottai közül a lehető legtöbb kerüljön 

bevonásra. A megbízható eredmények elérése érdekében javasoljuk, hogy a szervezet/intézmény 

minden szintjéről és valamennyi pozíciójából egy vagy több fő bevonását a vizsgálatba. Az audit minden 

lépésének valamennyi részeredménye hozzájárul a szervezet működésének minél pontosabb 

megértéséhez, a vezetők felé történő visszacsatoláshoz és a nemek közötti egyenlőség szempontjából 

a megosztottság kiküszöböléséhez. A szervezet/intézmény méretétől függően az auditot az alábbi 

iránymutatások alapján érdemes végrehajtani: 

50 főnél kevesebb 

foglalkoztatott esetében 

A kérdőíves felmérésbe és a fókuszcsoportos 

interjúkba valamennyi alkalmazottat célszerű 

bevonni. 

50 és 300 közötti 

foglalkoztatott esetében 

Mintavétel alapján kell kiválasztani a kérdőíves 

felmérés és a fókuszcsoportos interjúk 

résztvevőit. Törekedni kell arra, hogy lehetőleg 

a szervezet/intézmény minden szintje 

képviseltetve legyen a mintában. 

                                                           
27 Tenderix (2016) 
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300 fő feletti létszámot 

foglalkoztató 

szervezet/intézmény esetén 

Bizonyos, központi szerepet betöltő intézményi 

egységeknél, illetve regionális irodákban 

érdemes a genderauditot lefolytatni. 

Az előkészítő munkálatok során az auditoroknak az érintett szervezetek/intézmények bevonásával el 

kell dönteniük, hogy pontosan mi lesz a vizsgálat tárgya, és milyen fő kritériumok alapján folytatják le 

az átvilágítást. El kell dönteni továbbá, hogy az audithoz milyen dokumentumok kerülnek 

felhasználásra, és szervezeti szinten mire összpontosít a felmérés (az egész szervezet bevonásra kerül, 

vagy csak bizonyos szervezeti egységek). Szükséges az egyes részeredmények jelentéstételi szintjeit is 

meghatározni (milyen vezetői szintnek mely részeredmények kerülnek bemutatásra). Az audit 

időtartama is ebben a szakaszban kerül meghatározása a genderaudit tartalmától és a szervezet 

nagyságától függően. Minél nagyobb a szervezet, annál szerteágazóbb az audit, és természetesen 

annál több időre van szükség a végrehajtáshoz (a fent bemutatott szervezeti nagyságoktól függően 

általában egy, kettő vagy hat hónap). Az audit tartalmának meghatározásához és a folyamat 

végrehajtásához a vizsgálat célját is be kell azonosítani: lokális, helyi szintű vizsgálatot szeretnénk 

lefolytatni bizonyos szintekre koncentráltan, vagy nagyobb léptékű, függőleges szintű felméréseket, 

átfogó politikai elemzéseket megvalósítani.  

 

Ebben a szakaszban kerülnek kidolgozásra és előkészítésre a szervezetek munkatársaival és 

kulcsszereplőivel az interjúk, a fókuszcsoportos beszélgetések és az önértékelő kérdőívek is. Fontos 

még a kezdetekben meghatározni az értékelési szempontokat, a célcsoportot, akinek a javaslatok és 

intézkedések bemutatásra kerülnek, valamint a monitoring- és nyomonkövetési rendszert felállítani, 

egyszóval a genderaudit módszertanát meghatározni.  

MÓDSZERTAN A LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN 

A módszertan meghatározása során az auditoroknak meg kell határozni, hogy a genderaudit 
pontosan mire fog irányulni, vagyis be kell azonosítani az auditálandó területet (például nagyobb 
léptékű, átfogó politikai elemzés, vagy szervezeti, stratégiai vagy programszintű, a működésre 
összpontosító), valamint meg kell határozni, hogy kik és milyen dokumentumokat vonnak be az 
ellenőrzésekbe, milyen erőforrások kerülnek vizsgálat alá. Ez meghatározó lépése az auditnak, így 
megfelelő időt kell szánni rá. A genderaudithoz szükséges kulcsfontosságú dokumentumok, 
jelentések, adatok felkutatása időt és erőfeszítést vehet igénybe az auditban résztvevőktől. Fontos, 
hogy a lehető leghamarabb egyértelműen beazonosításra kerüljön, mely dokumentumok 
elengedhetetlenek az elemzés szempontjából, és ezeket hol kell keresni. 

A második kulcsfontosságú lépés a módszertan meghatározása, amelynek feltétlenül tartalmaznia 
kell a kérdőívek alapján az általános interjúkat és a fókuszcsoportos interjúk lebonyolítását, az 
önértékelő kérdőívek kitöltését és a dokumentumellenőrzési mátrixot. A kérdőívek és a 
dokumentumok felülvizsgálata adja a nemek közötti egyenlőség kiértékelésének módszertani 
alapját. 

Végül egy részletes cselekvési vagy akcióterv készül, amely bemutatja a genderauditban érintett 
célcsoportnak, hogy milyen intézkedéseket kell kidolgozni, milyen fejlesztéseket kell végrehajtani 
ahhoz, hogy a nemek közötti integráció minden szinten beépüljön a napi működésbe, meg tudjon 

BÁRMILYEN AUDITOT FOLYTATUNK LE, A STAKEHOLDEREK, VAGYIS ÉRINTETTEK 

BEVONÁSÁNÁL FONTOS BIZTOSÍTANI A FÉRFIAK ÉS A NŐK MEGFELELŐ 

ARÁNYÚ RÉSZVÉTELÉT, HOGY MINDKÉT NEM ÁLLÁSPONTJA MEGFELELŐEN 

KÉPVISELVE LEHESSEN A VITÁKBAN ÉS JAVASOLT MEGOLDÁSOKBAN. 



  

21 
 

valósulni a megfelelő egyenlőségpolitika. Szükséges, hogy világos és részletes adatfelvételi tervek 
legyenek, és készüljön egy részletes leírás a vizsgálati protokollról, valamint rendelkezésre álljon 
minden eszköz a genderaudithoz. 

Fontos a vizsgálathoz pontosan meghatározni, hol és milyen adatgyűjtési tevékenységekre kerüljön 

sor, kik vegyenek részt a vizsgálatok egyes szakaszaiban, és mennyi ideig fog tartani egy-egy szakasz. 

Azt is fontos tudni, hogy milyen erőforrásokra lesz szükség az audithoz. Ez magában foglalja a 

szervezet érintettjeinek az auditra fordított idejét, az étkezési, utazási és anyagköltségeket, illetve 

egyéb díjakat. 

Az alábbi táblázat áttekintést ad a genderaudit folyamata során alkalmazni javasolt kulcsfontosságú 

kérdésekről, módszerekről és eszközökről, valamint az elemzések szempontjairól. A kérdőívek a 

második szakasz legfontosabb részét képezik, segítenek megérteni a szervezeti kultúrát, az 

alkalmazottak szervezeten belüli szokásit, viselkedésüket, kapcsolataikat. A kérdőívre adott válaszok 

képezik az alapot a nemek közötti egyenlőség helyzetének feltárásához a szervezet stratégiai 

(program) szintjén és a működésében. 

KULCSKÉRDÉSEK AZ 
AUDITHOZ 

ELSŐDLEGES 
MÓDSZER 

ELEMZÉS KRITÉRIUMAI 

Milyen mértékben kerültek 
beépítésre a gender-kérdések 
a szervezet/intézmény 
célkitűzéseibe, politikájába, 
programjaiba? 

Vannak-e genderspecifikus 
célok a 
szervezetben/intézményben? 
Ezek a célok egyenlő mértékű 
hatással vannak-e a férfiakra 
és a nőkre? 

Dokumentumok 
felülvizsgálata; 
kulcsfontosságú 
interjúk. 
(Fókuszcsoportos 
interjúk és 
önértékelések is 
szolgáltathatnak 
információkat 
ehhez a 
területhez). 

Szituációs elemzések, amelyek 
megmutatják a nemek közötti 
aránytalanságokat és azok okait a 
programtervezésben, monitoringban és 
értékelések területén. 

Vannak-e a nők és a férfiak helyzetéből és 
érdeklődésükből adódó specifikus célok, 
közösségi szintű programok, amelyek 
biztosítják a lehetőséget a képzés és 
foglalkoztatás területén ezek érvényre 
juttatására? 

Milyen a szabályozási háttér az 
egyenlőség vonatkozásában? 

Programszintű célok 

A szervezet/intézmény programozási 
szintjén vannak-e genderérzékeny 
helyzetelemzések, amelyek magukban 
foglalják a nemek szerepét, lehetőségeit és 
feladatait? 

Vannak-e kifejezetten a nőkre vonatkozó 
specifikus, programszintű célkitűzések, 
amelyek biztosítják a nők egyenlő 
kezelését? 

Vannak-e közösségi szintű 
kezdeményezések kifejezetten a nőkre 
vonatkozóan?  
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Programok kivitelezése, megvalósítása 

A tevékenységek, programok kialakítása 
során figyelembe veszik-e kifejezetten a 
nők igényeit? 

A közösség szintjén megvalósulnak-e ezek 
a programok, intézkedések? A nőknek van-
e érdekképviseleti szervezete? 

Az egyenlőségpolitikai célok világosan 
tükröződnek-e a megvalósítás során? 

Hogyan és milyen mértékben 
épül be a gendertéma a 
szervezet/intézmény 
programszintű 
végrehajtásába? 

Tervezés során készülnek-e 
speciális programok a nők 
helyzetének javítására (ha 
szükséges), vagy vannak-e 
olyan intézkedések, amelyek 
biztosítják, hogy a nők a 
férfiakhoz hasonló mértékben 
részesüljenek mindenben a 
szervezet/intézmény 
működése során? 

Dokumentumok 
felülvizsgálata; 
kulcsfontosságú 
interjúk a 
szervezet 
munkatársaival, 
fókuszcsoportos 
interjúk a projekt 
közvetlen 
érintettjeivel. 

Programok végrehajtása 

Vannak-e genderelemzésen alapuló 
intézkedések, amelyek áthidalják a 
hagyományos szerepvállalásból adódó 
szakadékot a nők és a férfiak között? 

Ki lettek-e jelölve programvégrehajtók, 
akik a különböző közösségeket is 
képviselik? Kapcsolatban vannak-e a nők 
érdekképviseleti szervezetivel is? 

A szervezet/intézmény politikai 
küldetésének végrehajtásában 
egyértelműen benne van-e a nemek 
közötti egyenlőség? 

Monitoring és értékelés 

Beépültek-e a szabályzó 
dokumentumokba, 
programozási szintekbe a 
nemekre vonatkozó adekvát 
indikátorok, amelyek 
segítségével a működési 
folyamatokban az egyenlőség 
mértéke továbbfejleszthető? 

Dokumentumok 
felülvizsgálata. 

Vannak-e indikátorok és nemekre 
lebontott adatgyűjtések? 

A szervezet monitoringtevékenységében 
megvalósul-e a nemek közötti egyenlőség? 

A működési folyamatokba beépültek-e 
olyan indikátorok, amelyek segítségével 
növelhető a nemek közötti egyenlőség, és 
változás érhető el az intézményi normák 
vonatkozásában? 

Meg lettek-e határozva indikátorok 
minden gendervonatkozású célhoz? 

Vannak-e pénzügyi források olyan 
tevékenységekre, amelyek 
megvalósításával a nemek közötti 
egyenlőség növelhető? 
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Szervezeti kultúra és 
kapacitás 

Elősegíti-e a szervezeti kultúra 
a nemek közötti egyenlőségi 
kérdések megvalósulását és 
fejlesztését a szervezetben/ 
intézményben? 

Van a szervezetnek nemek 
egyenlőségével vagy 
esélyegyenlőséggel foglalkozó 
referense, felelőse? 

A munkavégzés során 
érvényesül a genderjogokon 
alapuló megközelítés? 

Kulcsfontosságú 
interjúk a 
szervezet 
munkatársaival, 
fókuszcsoportos 
interjúk; 
önértékelési 
kérdőívek. 

Szervezeti kapacitás 

Van-e olyan általános felfogás, hogy a 
működés, politika során fontos a nők 
helyzete? 

Kiemelten foglalkoznak-e a 
genderkérdésekkel a szervezetben? 

Mik a szervezet „elszámoltathatósági 
mechanizmusai”, amelyekkel 
eredményeket lehet elérni a nemek közötti 
egyenlőségben? 

Megadják-e, vezetik-e a szervezet elért 
eredményeit nemek szerinti bontásban? 

Egyéni kapacitás 

Megértették-e a „gender mainstreaming” 
lényegét, koncepcióját a szervezet 
alkalmazottai? 

Értik és elsajátították a genderismereteket 
az alkalmazottak? Alkalmazzák-e azokat a 
tevékenységeikben, programjaik során? 

Létezik-e képzési program a nemek közötti 
egyenlőség megértésére és megfelelő 
kezelésére az alkalmazottak és vezetők 
számára? 

 

A kulcsfontosságú interjúk jelentős kiegészítő információk forrásai a nemek közötti egyenlőség 

megvalósulásának a szervezet/intézmény általános politikai és programozási szintjeiről. Segítenek 

megérteni, hogyan alakul a szervezetben az elszámoltathatósági vagy számadási kötelezettség, milyen 

a szervezeti kultúra és kohézió, a beszámolási kötelezettség, valamint visszajelzést adnak az 

érzékenyebb területekről, kérdésekről is, amelyek például a csoportos foglalkozások, ülések, 

beszélgetések alkalmával nem kerülnek előtérbe. 

Az interjúknak a következő tématerületekre kell összpontosítaniuk: konkrét szervezeti/intézményi 

politika, célkitűzések, tervezések, programozások, működéssel, szervezettel kapcsolatos szabályok, 

sajátosságok. A kérdéseknek az értékelésekhez szükséges, fentebb bemutatott, nemek integrációját 

szimbolizáló „faszerkezetnek” mind a négy szempontrendszeréhez kapcsolódniuk kell.  

A 2. számú melléklet Rácalmás Város Önkormányzat intézményeinek kérdőívét tartalmazza, amely a 

fent említett „faszerkezet” négy elemét (politikai akarat, technikai kapacitás, szervezeti kultúra, 

A KULCSFONTOSSÁGÚ INTERJÚKNAK KI KELL TERJEDNIÜK A VEZETŐ 

TISZTSÉGVISELŐKRE IS, DE A LEGFONTOSABB AZ AUDIT EREDMÉNYESSÉGE 

SZEMPONTJÁBÓL, HOGY MINÉL TÖBB RÉSZTVEVŐ KERÜLJÖN BEVONÁSRA, 

ILLETVE, HOGY A SZERVEZET MINDEN SZINTJÉT KÉPVISELJE EGY VAGY TÖBB 

SZEMÉLY AZ INTERJÚKON. 
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elszámoltathatóság vagy számadási kötelezettség) figyelembe véve került kialakításra, területenként 

4-6 kérdéscsoporttal. A minta alapul szolgálhat más intézmények számára is az interjúk 

lebonyolításához.28  

A fókuszcsoportos beszélgetés segítségével megbízható és mélyebb információkat gyűjthetünk a 

nemek közötti egyenlőség helyzetéről. Segít a kulcsfontosságú területek és problémák 

beazonosításában szervezeti és programozási szinten egyaránt. Erre épülnek a vitaindító 

megbeszélések és az elemzési vagy értékelési fázis is. Ezen a szinten történik a kiértékelt kérdőívek 

megbeszélése, a mélyebb problémák beazonosítása a kérdőívek kitöltésében érintett munkatársak 

bevonásával. Ezek a beszélgetések alapozzák meg a konkrét javaslatokat és intézkedéseket, amelyeket 

a nemek közötti egyenlőség helyzetének javítása és továbbfejlesztése érdekében meg kell határozni és 

végre kell hajtani. A fókuszcsoportos beszélgetés célja tehát a felmérés eredményeinek finomra 

hangolása, az újonnan felszínre került információk és az adatok hátterének pontosabb megértése 

alapján.  

 

4.2. Nemek közötti egyenlőség akcióterv 

A genderaudit legfontosabb eredményterméke az előző lépések dokumentumainak, adatainak, 

interjúinak elemzéseire épülő akcióterv vagy részletes cselekvési terv. 

Az akcióterv azokra a szervezeti erősségekre épül, amelyek a felmérések és a fókuszcsoportos 

beszélgetések alapján a szervezetekre/intézményekre jellemzőek. A genderaudit során összegyűjtött 

adatokból lehet következtetni a nemek közötti egyenlőség vonatkozásában felmerülő kihívásokra, a 

fókuszcsoportos beszélgetések pedig elősegítik a gendermutatókat jelentősen javító javaslatok 

megfogalmazását. Ezek az adatok, javaslatok, ötletek képezik a bázisát a szervezet nemek közötti 

egyenlőség akciótervének, amelyet az átvilágítást végzőkkel közösen a szervezetben kijelölt 

genderfelelősök, munkatársak egy tervezési folyamat részeként hoznak létre. Az akcióterv olyan 

konkrét feladatokat, tevékenységeket fogalmaz meg, amelyek a stratégiák, a különböző 

kezdeményezések és a speciális folyamatok által a nemek közötti egyenlőséget integrálják a szervezet 

működésébe, javítják az eddigi helyzetet, és további szervezetfejlődést indukálnak. A genderaudit 

folyamata a tulajdonosoknak olyan visszajelzést ad, amelynek segítségével a szervezet elindítható a 

genderbarát szervezeti kultúra kialakításának útján, amelyhez az akcióterv adja az ötleteket és 

javaslatokat. 

A 3. számú melléklet Rácalmás Város Önkormányzat intézményeinek genderauditjában alkalmazott 

mintasablont tartalmazza, konkrét intézkedések nélkül.29 A sablon alapján valamennyi intézmény az 

akcióterv kialakításánál alkalmazni tudja a minta szempontrendszerét. 

Fontos, hogy az akciótervben megfogalmazott javaslatok és intézkedések valóban végrehajtásra 

kerüljenek, és az egyenlőségpolitika a szervezetben folyamatosan érvényesüljön. Ezért az akcióterv 

tartalmát, az ajánlott tevékenységeket, referenciaértékeket, megfogalmazott célokat folyamatosan 

                                                           
28 Tenderix (2016) 
29 Tenderix (2016)  
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nyomon kell követni és értékelni szükséges. Ez csak úgy biztosítható, ha a szervezeten belül felállításra 

kerül egy gender-team, vagy kijelölésre kerül egy nemek közötti egyenlőségi felelős, aki felügyeli a 

megvalósítást és az intézkedések beépülését a szervezet folyamataiba, valamint kezdeményezi az 

akcióterv éves felülvizsgálatát és értékelését annak érdekében, hogy az akcióterv igazodjon a 

változásokhoz. Az éves értékelésekről jelentéseket ajánlott készíteni, amelyben az akcióterv céljainak 

megvalósítása és a haladás bemutatásra kerül, valamint az ellenőrzések alapján az új beavatkozások is 

megfogalmazódnak a valós és hosszú távon fenntartható nemek közötti egyenlőség elérése 

érdekében. Ehhez elengedhetetlen a szervezet/intézmény vezetőinek folyamatos elkötelezettsége és 

támogatása. 

AKCIÓTERV/CSELEKVÉSI TERV EREDMÉNYEI 

Akcióterv/cselekvési terv 

A vezetők, döntéshozók által elfogadott és jóváhagyott program, amely tartalmazza azokat a 

kulcsfontosságú intézkedéseket és feladatokat, amelyeket a nemek közötti esélyegyenlőség 

javítására hajtanak végre. Az akcióterv fontos tartalmi eleme az időütemezés és az egyes feladatok, 

intézkedések végrehajtásáért felelős személy/szervezeti egység megnevezése. 

Monitoringterv 

Meghatározza a határidőket, a felelősségi köröket és a felülvizsgálatok során a jelentéstétel 

gyakoriságát. 

 
Az ütemezés fontos része a genderauditnak, hiszen segít tervezni és átgondolni az egyes lépéseket. A 

szervezeteknek/intézményeknek átlagosan három hónaptól egy évig terjedő időszakra van szükségük 

a genderaudit tervezéséhez, kialakításához és lefolytatásához.  

A GENDERAUDIT ELŐKÉSZÍTÉSE – 1. HÓNAP 

Gender team felállítása, felelősök kijelölése, akik az audit lebonyolításáért felelősek 

lesznek. A sokszínűség és a hatékony, sokrétű audit lefolytatása érdekében javasolt 

minden szervezeti szintről (egységből) képviselőket delegálni a munkacsoportba. 

A gender teamnek meg kell ismernie a genderaudit legfontosabb fogalmait és 

folyamatait. 

A GENDERAUDIT MEGKEZDÉSE – 2. HÓNAP 

Az ütemezést ki kell alakítani egy idővonal felállításával, amely minden szakaszt és lépést 

magában foglal, hogy az audit folyamata könnyen ellenőrizhető és átlátható legyen. 

A GENDERAUDIT VÉGREHAJTÁSA – 1-6 HÓNAP 

A genderaudit végrehajtása egytől hat hónapig is eltarthat. Az audit minden lépése 

megfelelő tervezést igényel, és szükséges a logisztikai részletek rögzítése is (ki kivel, 

mikor találkozik, az egyeztetések tervezése, viták, interjúk mikor kerülnek sorra stb.). 

A GENDERAUDIT LEZÁRÁSA – ÉVES NYOMON KÖVETÉS 

A genderaudit végső célja, hogy létrehozzon és működtessen a szervezetben egy olyan rendszert, 

amely támogatja a nemek közötti integráció folyamatos megvalósulását, és rendszeres időközönként 

felméri, hogy az integráció hol tart, hogyan valósul meg a mindennapi működés során. Az akciótervet 

javasolt évente felülvizsgálni és értékelni, a feladatokat és intézkedéseket az új tervezéssel 

összhangban pedig folyamatosan frissíteni kell. A genderauditot javasolt ötévente megismételni, 

lebonyolítani. 
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4.3. Nemek közötti egyenlőséget bemutató képzések jelentősége 

Általános tapasztalat, hogy a nemek közötti egyenlőségről mind a közszféra, mind a magánszféra kevés 

ismerettel és tapasztalattal rendelkezik. A genderauditot a megfelelő alapfogalmak, történeti és 

szabályozási háttér, országos szintű adatok és háttérinformációk nélkül nem lehet megfelelően 

lebonyolítani. Rácalmás esetében a genderaudit lefolytatását több lépcsőben megvalósított képzés 

támogatta. A közös gondolkodáshoz, tudat- és szemléletváltás eléréséhez képzésre van szükség. 

Különösen fontos a véleményformáló munkáltatók és a civil szervezetek példamutatása. A közös 

képzés elősegíti a nyitott, befogadó és elfogadóbb szervezeti magatartás kialakulását. 

A genderstratégia hosszú távú megtartásában a településeknek a képzés területén a következő 

szempontokat érdemes figyelembe venni: 

• „a gender-kompetenciák, a tolerancia kialakítása az oktatás egész folyamatában az óvodától 

a felnőttképzésig; 

• tudatos pályaorientáció a nem hagyományos női (és férfi) szakmák elsajátítására 

(szakképzéstől a felsőfokú oktatásig); 

• a képzési folyamat hatékonyabbá tétele a nemek szerinti különbözőségek figyelembevételével. 

Nem közvetlenül a képzés témakörébe tartoznak, de itt kell megemlíteni a nők részére történő 

tanácsadásokat,” amelyek Rácalmás Város esetében is kiemelt jelentőségűek. „A tanácsadás – 

amelynek esetében nagyon fontos a szakszerűség és az ingyenesség – megelőzheti, végigkísérheti, 

követheti a képzés egész folyamatát. (…) A nők és férfiak esélyegyenlőségének biztosítása a képzések 

vonatkozásában egyebek mellett az érintett célcsoport részére szervezett programokat is jelent, 

amelyeknek célja, hogy a képzésekkel a célcsoport olyan szakmákhoz juttasson, ahol eddig 

alulreprezentáltak voltak.”30 

Az „Együttműködésen alapuló innovatív szolgáltatásfejlesztés az energiatudatosság növelése és a 

megújuló energiák elterjesztése érdekében” című projektjének a keretében a rácalmási önkormányzat 

munkatársai számára valósult meg a képzés, de a képzési program tematikája és módszertana 

megcélozta a település egész lakosságát és a helyi vállalkozásokat is. A képzések célja a témával 

kapcsolatos releváns tudás és a kompetenciák átadása, a hazai és külföldi gyakorlatok átgondolása és 

adaptációja volt. A képzés elméleti és gyakorlati 

oldalról is megközelítette a nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos kérdéseket annak 

érdekében, hogy a résztvevők bevonásával az 

interakciók és esetmegoldások segítsék a tanultak 

alkalmazását és a résztvevők személyiségének a 

fejlesztését is. 

A genderaudit előkészítő szakaszában először az Önkormányzat által kijelölt gender-team 

munkatársait készítették fel egy képzésen. Ez főleg fókuszcsoportos beszélgetés keretében zajlott, 

amelynek során a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos alapfogalmak, ismeretek kerültek 

átadásra, illetve csoportmunka keretében megbeszélésre. Később az audit részeként a fenti 

szempontok által megjelölt külön képzési terv is elkészült. Az alábbiakban bemutatásra kerülő képzési 

                                                           
30 Borbély (2008), p. 12-13. 
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anyag alkalmas más, a genderauditot lefolytatni kívánó szervezetek/intézmények, a köz- és 

magánszféra képviselői számára az adaptálásra és alkalmazásra. 

A képzés közvetlen célja az volt, hogy „a nemek közötti egyenjogúság kérdése bekerüljön az 

Önkormányzatnak, intézményeinek, a lakosságnak és a vállalkozásoknak, vállaltoknak az általános 

politikájába, a programtervezésbe, valamint a szektoriális politikába és a tevékenységekbe annak 

érdekében, hogy ez a szemlélet minden egyes, az intézmények, vállalatok és vállalkozások 

működéséhez kapcsolódó igazgatási lépés, működés és intézkedés során érvényre jusson.”31 

Ahogy már említésre került, a képzés elméleti és gyakorlati részből áll. Az elméleti részben a képzésben 

résztvevők előadás keretében ismerkedtek meg a nemek közötti egyenlőséggel, azok érvényesítésével, 

a saját működési területüket érintő, speciális, praktikus tudás közvetítésével. Az előadás az alábbi 

tématerületeket foglalta magában: 

• „Horizontális elvek meghatározása és beazonosítása; 

• Főbb „gender mainstreaming”, nemek közötti egyenlőség fogalmak tisztázása; 

• Nők-férfiak közötti egyenlőtlenségek 4 fő területeinek beazonosítása; 

• Mit jelent az egyenlőség? 

• Az egyenlőség alapelvei, jogszabályi követelményei; 

• Az Európai Bizottság „A nők és a férfiak egyenlőségéről szóló útiterv 2006-2010” 

című stratégia prioritásai;  

• Nemek között egyenlőség célcsoportjai; 

• Egyenlőség a nőknek – magyarországi helyzetkép; 

• Miért fontosak a horizontális elvek az Önkormányzat, intézmények és a 

vállalkozások számára? 

• Mit jelent a társadalmilag felelős vállalkozás? 

• Hogyan érvényesül a nemek közötti egyenlőség az intézmények, vállaltok 

működése során? 

• Mik a tennivalók az Önkormányzatnak, intézményeknek, vállalatoknak és 

vállalkozásoknak a nemek közötti egyenlőség érvényesítéséhez? 

• Nemek közötti egyenlőség audit lépései; 

• Nemek közötti egyenlőség stratégia és/vagy akcióterv tartalmi elemei és 

felülvizsgálata.”32 

Az alapvető ismeretek elsajátítása után interaktív csoportmunka keretében folyt tovább a képzés négy 

feladattal33: 

1. Intézményi kérdőív elkészítése a nemek közötti egyenlőség felülvizsgálatára 

vonatkozóan 

2. Beavatkozási terv elkészítése a nemek közötti egyenlőség intézményi akciótervhez 

3. Egy konkrét példa bemutatása a „nemek közötti egyenlőség” témában szituációs játék 

formájába – elsősorban lakossági és háztartásban dolgozó nők célcsoportja számára 

4. Esettanulmány elemzése a „nemek közötti egyenlőség” témában - elsősorban 

lakossági és háztartásban dolgozó nők célcsoportja számára. 

                                                           
31 INVERD (2016), p. 2. 
32 INVERD (2016), p.2-3. 
33 INVERD (2016)  
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Az első feladat célja az volt, hogy a résztvevők csoportmunka keretében olyan kérdőívet dolgozzanak 

ki, amely alkalmas arra, hogy az intézmény nemek közötti egyenlőség kezelésének a helyzetét a 

stratégiához és vagy akciótervhez megalapozza, és alkalmas legyen a későbbiekben a felülvizsgálatok 

elvégzéséhez. 

Valamennyi intézkedésnél mérlegelni kell, hogy az hogyan hat a nemek egyenlőségére, illetve a nők és 

a férfiak életére. A döntéseket ennek mérlegelése alapján úgy kell meghozni, hogy azok a nők és férfiak 

társadalmi egyenlőségének megvalósulását elősegítsék, így a második feladat célja az volt, hogy a 

résztvevők csoportmunka keretében a meglévő akciótervben javasolt intézkedésekhez beavatkozási 

tervet dolgozzanak ki, a legfontosabb szempontok, elemek, határidők megjelölésével. 

A harmadik feladat megvalósításához, a szituációs játékokhoz minta-segédanyagok álltak 

rendelkezésre (lásd: 4. számú melléklet). A feladat a „nemek közötti egyenlőség” sikeres alkalmazását 

célozta meg a hétköznapi életben, annak érdekében, hogy a szemlélet, helyes alkalmazás kialakuljon, 

a „genderérzékeny” viselkedés beépüljön a lakosság, társadalom tevékenységébe és minden szinten 

érvényre jusson. 

A negyedik feladat egy konkrét esettanulmány elemzésén keresztül „gender mainstreaming” helyes 

alkalmazása és felismerése, főbb problémák beazonosítása és megoldási lehetőségek megtalálására 

irányult (lásd: 5. számú melléklet). 

A csoportmunkák eredményeit egy-egy, a képzésben részt vevő képviselő ismertette, majd közös 

megbeszélés formájában további elemzésre kerültek az esetek. Ezt követően a csoport összegezte a 

főbb, „nemek közötti egyenlőségre” vonatkozó tapasztalatokat, megállapításokat.34 

5. Nemek közötti egyenlőség alkalmazásának tapasztalatai és javaslatok 
 

 
A nemek közötti egyenlőség kérdése mint szervezeti/intézményi filozófia egyelőre nem magától 

értetődő tématerület, és alkalmazása még nem is gyakori az a szervezetek/intézmények 

működésében. Általánosságban megállapítható, hogy a közszféra, a versenyszféra és a civil szervezetek 

az esélyegyenlőség elvét univerzálisan értelmezik. Az egyenlő bánásmód általában érvényesül a 

működésben, de nemi alapon történő bármiféle diszkrimináció tilalmára vonatkozó szabályok, 

kódexek, programozási dokumentumok nincsenek.  

A tapasztalatok és általános helyzetkép alapján első javaslatunk, hogy valamennyi 

szervezetnek/intézménynek a köz-, a verseny- és a civil szférában érdemes megfogalmaznia a nők és a 

férfiak társadalmi egyenlőségét tartalmazó filozófiáját, amit javasolt írásban is rögzíteni. Igazán ez ad 

hangsúlyt annak, hogy a szervezetben/intézményben komolyan figyelembe veszik az egyenlőségi elvek 

érvényesülését, és minden területen érvényre juttatják. A szervezet/intézmény filozófiáját számos 

fórumon és rendezvényen be kell mutatni, a nőket sajátságosan érintő kérdéseket meg kell vitatni. A 

fentiekkel összhangban a mindennapi munka során javasolt a munkavállalók, munkaadók és vezetők 

közötti közvetlen érintkezés, konfliktuskezelés, a munkahelyi információcsere és konzultáció 

színtereinek kialakítása. 
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A nemek közötti egyenlőség megfelelő kezeléséhez elengedhetetlen az esélyegyenlőségi terv megléte, 

ezért második javaslatként az esélyegyenlőségi terv fontosságát hangsúlyozzuk. A 2003. évi CXXV. 

törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról az 50 főnél több munkavállalót 

foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami 

tulajdonban lévő jogi személyek számára kötelező 

jelleggel előírja az esélyegyenlőségi terv készítését. Az 

esélyegyenlőségi terv foglalkozik a nemek közötti 

egyenlőség egyik legkritikusabb kérdésével, az „egyenlő 

munkáért egyenlő bér” elvével. Általánosságban 

elmondható, hogy a férfiak átlagjövedelme magasabb, 

mint a nőké hazánkban. A férfiak magasabb keresete 

jellemzően abból adódik, hogy magasabb végzettséget 

igénylő munkakörben alkalmazzák őket, vagy többet 

dolgoznak (túlóra). A bérek közötti különbségek tehát nem 

a nemek megkülönböztetéséből adódnak. 

Ma még nem gyakori a szervezeteknél/intézményeknél az előítéletekkel szembeni intézkedések 

gyakorlati bevezetése események, rendezvények formájában. A nemek közötti egyenlőség kezelése 

szempontjából nagyon fontos a folyamatos tudatformálás, ezért harmadik szempontként ezt 

javasoljuk beépíteni az intézkedések közé a szervezet/intézmény egyenlőségpolitikájában. A munka és 

a családi élet összehangolása elengedhetetlen a sikeres és eredményes munkavégzés szempontjából, 

így ennek a szempontnak a megvalósítását minden szervezetben/intézményben kiemelt szempontként 

kell kezelni. Nem csupán a szervezeten belül fontos figyelembe venni ezt a szempontot, hanem 

szervezeten kívülre is el kell jutnia az üzenetnek a közvetlen vagy közvetett partnerek felé. 

Diszkriminációhoz vezet, ha az esélyegyenlőség megvalósulása csak elméleti keretek között kerül 

megfogalmazásra, de a gyakorlatban nem érvényesül. 

A nemek közötti egyenlőség megvalósulását segíti, ha a szervezeten/intézményen belül egy erre 

kijelölt személy vagy csoport felel a témáért, felügyeli az intézkedéseket elméleti és gyakorlati oldalról 

is. A negyedik javaslat az egyenlőség intézményesítése, illetve ennek megnyilvánulása a köz- és 

magánszférában, illetve továbbá a civil szervezeteknél. Lényeges, hogy az egyenlőség irányába 

megvalósuló tevékenységek milyen csatornákon keresztül integrálódnak a szervezet/intézmény 

alaptevékenységébe. A kijelölt személynek vagy csoportnak mindenképpen jártasnak kell lennie a 

témában. 

A nők helyzetének figyelembevétele az ötödik szempont, vagyis az esélyteremtés megvalósulása a 

munkahelyen a nők és a kisgyermekes anyák számára is. Ezt segíthetik a megfelelő képzések. Szorosan 

összefügg a nők helyzetével a munka és a családi élet egyensúlyának a megvalósulása, amely növeli 

az egyéni munkavégzés hatékonyságát is. Ezt a szempontot már a tudatformálással kapcsolatosan is 

hangsúlyoztuk. Nem tud hatékonyan dolgozni az a szülő, aki a gyermeke helyzete, ellátása miatt a 

munkahelyén is folyamatosan aggódik. A munka és a magánélet, a családi élet összeegyeztethetőségét 

nagymértékben elősegíti a munkavégzés rugalmas formáinak lehetősége. A közszféra jelenlegi 

HA A MUNKABÉR TÖRVÉNYBEN 

NEM SZABÁLYOZOTT, ÉRDEMES 

PROGRAMOZÁSI 

DOKUMENTUMOKBAN, 

KÓDEXEKBEN VAGY KOLLEKTÍV 

SZERZŐDÉSEKBEN SZABÁLYOZNI A 

BÉRTARIFARENDSZERT, VAGYIS 

AZT, HOGY AZ ADOTT 

SZERVEZETBEN/INTÉZMÉNYBEN 

MI HATÁROZZA MEG EGY-EGY 

MUNKAKÖR ÉRTÉKÉT. 

KIEMELT SZEMPONT TOVÁBBÁ EGY SZERVEZETBEN/INTÉZMÉNYBEN ANNAK AZ 

ELVNEK A MEGVALÓSULÁSA, HOGY KÜLÖNBÖZŐ MUNKAKÖRBEN MIND A NŐK, 

MIND A FÉRFIAK MEGFELELŐEN, LEHETŐLEG AZONOS MÉRTÉKBEN 
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működési keretei erre sajnos kevés mozgásteret biztosítanak az intézmények számára.  Mindazonáltal 

a téma szervezeti szintű szabályozása, kezelése a privátszférában sem jellemző, ám a rugalmas 

munkavégzés terjedőben van. A távmunka lehetősége szinte alig terjedt el, inkább a részmunkában 

való foglalkoztatásra van nagyobb lehetőség, de ezt a formát sem kedvelik a munkaadók. A fentiekkel 

összhangban javasolt átgondolni, hogy valójában mi határozza meg egy-egy munkakör értékét, a 

szervezet/intézmény profiljához milyen megoldások illeszkednek, illetve a munkavállalók részéről mire 

van igény. Így tervezhető és kialakítható a családbarát munkaszervezés. Az egyes munkavégzési formák 

gyorsabb terjedéséhez a korszerűbb menedzsmenteszközök térnyerése nyújthat segítséget. 

A fenti témával szoros összefüggésben érdemes foglalkozni még azzal is, jellemzően támogatják-e, 

segítik-e Magyarországon az intézmények dolgozóikat gyermekük napközbeni felügyeletében, annak 

megszervezésében. Hasznos lehet a családbarát munkahely kialakítása szempontjából a 

szervezeteknek/intézményeknek a gyermekek közvetlen felügyeletével kapcsolatos folyamatos vagy 

időszaki programokat kidolgozni. Jó megoldás lehet az is, ha a szervezet/intézmény olyan bölcsődéket, 

óvodákat támogat, ahová a dolgozók gyermekei járnak. 

Érdemes kitérni a szervezet/intézmény gyermekgondozási szabadságon lévő szülőkkel kialakított 

kapcsolatára is. Általánosságban megállapítható, hogy Magyarországon még nem elterjedt a 

gyermekgondozási szabadságról visszatérőket képzésben részesíteni a munka világába való visszatérés 

támogatásához, illetve az alkalmazkodóképesség fejlesztéséhez. Ugyancsak ritka a GYES/GYED 

időtartama alatt a kismamák részmunkaidőben való foglalkoztatása, pedig a munkaadónak érdeke, 

hogy felkészült és gyakorlott munkavállalókkal dolgozzon, és biztosítsa a megfelelő szakértelmet a 

munka eredményessége érdekében. Ezért érdemes kidolgozni a feltételeit annak, hogy a 

gyermekgondozási szabadságon lévő dolgozók otthoni teendőik mellett hogyan tudnak a 

szervezet/intézmény számára is hasznos munkát végezni. A szoros kapcsolat segít abban, hogy a 

visszatérés szervezett módon és a munkáltató számára kiszámítható formában történjen. Ezt érdemes 

írásban is rögzíteni a szervezet/intézmény stratégiai dokumentumaiban. 

Hatodik, utolsó javaslatként a nemek közötti egyenlőség érvényesítéséhez a humánerőforrás 

fejlesztést és a munkaerőtoborzás megfelelő alkalmazását hangsúlyoznánk. A felvételi folyamatoknak 

diszkriminációmentesnek és átláthatónak kell lenniük. Ezt egy egységes, kompetenciaalapú toborzási-

kiválasztási kézikönyv segítheti. A nyilvános álláshirdetéstől a kiválasztás során alkalmazott eljárásig 

szabályozni kell az egyenlőség érvényre jutását. 

A munka és a teljesítmény javítása szempontjából fontos a fejlődési lehetőségek feltárása, a 

szükségletekre épülő megfelelő képzések, továbbképzések biztosítása. Általában a képzés és 

továbbképzés támogatására minden szervezet/intézmény nyitott, amennyiben ez az alkalmazottak 

szakmai továbbfejlődésével jár. A közszférában elterjedt a hosszabb távú képzések munkaszerződéssel 

történő támogatása. Javasolt a nemek közötti egyenlőség érvényre juttatása szempontjából a tudatos 

szervezetfejlesztést, a karriertervezést és a beiskolázásokat is figyelembe venni az éves képzési tervek 

összeállítása és a juttatási, ösztönzési rendszer kidolgozása során. 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET: A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉGET SZABÁLYOZÓ 

LEGFONTOSABB EURÓPAI UNIÓS IRÁNYELVEK 
 

75/117/EGK irányelv a férfiak és a nők egyenlő díjazása elvének alkalmazására vonatkozó 

tagállami jogszabályok közelítéséről, 

76/207/EGK irányelv az egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az 

előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról, 

79/7/EGK irányelv a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális 

biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, 

86/378/EGK irányelv a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a 

foglalkoztatási, szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról, 

86/613/EGK irányelv valamely önálló vállalkozói tevékenységet, beleértve a 

mezőgazdasági tevékenységet is, folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód 

elvének alkalmazásáról, valamint az önálló vállalkozó nők terhességi és anyasági 

védelméről, 

92/85/EGK irányelv a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók 

munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések 

bevezetéséről, 

96/34/EK irányelv az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött 

keretmegállapodásról, 

96/97/EK irányelv a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatási 

szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról szóló 86/378/EGK irányelv 

módosításáról, 

97/80/EK irányelv a nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés esetén a 

bizonyítási teherről, 

2000/78/EK a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 

általános kereteinek létrehozásáról, 

2002/73/EK irányelv a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, 

a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló 

76/207/EGK tanácsi irányelv módosításáról, 

2004/113/EK irányelv a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása 

tekintetében történő végrehajtásáról, 

„Recast” irányelv (Az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve 2006. július 

5.) a férfiak és a nők esélyegyenlősége és az egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás 

és a munkavégzés területén történő megvalósításáról. 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET: NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG KÉRDŐÍV 
 

Olvassa el a kérdéseket, és gondolja át a válaszokat az Ön szervezete működése szempontjából. 

Minden állítás átolvasása után gondolja át, hogy az adott tevékenységet milyen mértékben valósítja 

meg az Ön szervezete, hogyan és milyen mértékben érvényesül a szervezet működése során a 

szempont? A válaszok megadásához használja az alábbi táblázatban lévő értékelő skálát. Az 1-es szám 

azt jelenti, hogy egyáltalán nem igaz a szervezet működésére, nem valósul meg a tevékenység, az 5-ös 

számot pedig akkor válassza, ha úgy gondolja, hogy a tevékenység teljes mértékben jellemző a 

szervezete működésére, és érvényesül a szempont, illetve figyelembe veszik a napi működés során. 

A kérdőívre adott válaszok (pontok), majd a kiértékelés alapján kimutatható, hogy az Ön szervezete 

milyen mértékben veszi figyelembe működése során a nemek közötti egyenlőséget, valamint 

iránymutatást kapunk arról, milyen mértékben szükséges az audit alapján a cselekvési tervben 

javaslatot tenni a nemek közötti egyenlőség szempontjainak megváltoztatására a szervezet optimális 

működéséhez. 

Az alábbi kérdések megválaszolásához használja az 1-től 5-ig terjedő értékelő skálát.  

1 2 3 4 5 

Egyáltalában nem 
igaz a 

szervezetre, nem 
valósul meg. 

Nagyon kis 
mértékben 

valósul meg, kis 
mértékben igaz a 

szervezetre. 

Mérsékelt fokban 
megvalósul, 
jellemző a 

szervezetre. 

Nagymértékben 
megvalósul és 

igaz a 
szervezetre. 

Teljes mértékben 
megvalósul, igaz 

a szervezetre. 

 

1. A nemek közötti egyenlőség a szervezet (önkormányzat) programjainak / projektjeinek a kötelező 
része, általában a működés során megvalósul, illetve figyelembe vételre kerül.  

2. A szervezet rendelkezik írásos szabályzattal, amely figyelembe veszi, illetve vonatkozik a nemek 
közötti egyenlőségre.  

3. A vezetés aktívan támogatja és felelősséget vállal a „nemek közötti egyenlőség” politika 
végrehajtására (vagy a nemek közötti egyenlőség megvalósítására, ha nincs konkrét stratégia). 

4. A szervezet (önkormányzat) erősíti az alkalmazottak magatartásában és a munkájuk során a „nemek 
közötti egyenlőség” szempontjainak érvénysülését.   

5. Az elmúlt néhány évben nem volt növekedés a nők számában a vezetői pozíciókban.  

6. A szervezet költségvetésében rendelkezésre áll megfelelő pénzügyi forrás a nemek közötti 
integrációs munka támogatására.  

7. A szervezetben (önkormányzatnál) van legalább egy személy, aki felelős a szervezeten belül a nemek 
közötti egyenlőség érvényesüléséért, megvalósulásáért.  

8. Az alkalmazottak/ személyzet rendelkezik a szükséges ismeretekkel, készségekkel és hozzáállással, a 
„nemi tudatosságról” a munkavégzésük során.  

9. Az önkormányzat munkája, programjai / projektjei tervezése, megvalósítása, értékelése során 
megvalósul és érvényesül a „nemek közötti egyenlőség” szempontja.  

10. A szervezeti egység/ részleg (osztály, hivatal stb.) tartalmaz legalább egy olyan személyt, aki 
különleges szakértemmel és készségekkel rendelkezik a nemek közötti egyenlőség kérdéseiben.  
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11. A „nemek közötti egyelőség” elemzése beépül az önkormányzati programok tervezésébe és 
végrehajtásába.  

12. A „nemek közötti egyelőség” elemzése beépül a szervezeti egység értékelési eljárásaiba.  

13. Az önkormányzat összegyűjtött adatai, a projektek, és a programok értékelése során mindig 
érvényesül a „nemek közötti egyelőség” szempontja.  

14. Az önkormányzat projektjeinek és programjainak a nemek megoszlására gyakorolt hatása 
folyamatosan nyomon követésre (monitorozásra) és értékelésre kerül.  

15. Az önkormányzat (részleg) által szervezet programok / projektek hozzájárulnak a „nemek közötti 
egyelőséghez”.  

16. A nemek közötti egyenlő bánásmód és foglalkoztatás szerepel a munkaköri leírásokban és a 
teljesítményértékelésekben.  

17. A szervezeten belül a nemi kérdéseket komolyan veszik, és az ezzel kapcsolatos témák nyíltan 
megvitatásra kerülnek a férfiak és nők között.  

18. A szervezeti egység hírnevére jellemző az „integritás és kompetencia” a nemi kérdések 
tekintetében.  

19. A foglalkoztatási diszkrimináció elkerülése érdekében az önkormányzat rendszeresen ellenőrzi és 
felülvizsgálja a foglalkoztatási viszonyokat.  

20. Az elmúlt két évben a szervezet munkahelyi környezetében javult a nők helyzete.  

21. A szervezet munkatársai elkötelezettek a haladás iránt a „nemek közötti egyenlőség” tekintetében. 
 

22. Az elmúlt időszakban a szervezet jelentős előrelépést tett a „nemek közötti egyenlőség” programok 
bevezetésében és megvalósításában.  

23. Mit gondol, a szervezet (önkormányzat) mindent megtesz annak érdekében, hogy a nemek közötti 
egyenlőség megvalósuljon a szakmai munkájuk, programjaik során? (Írjon részletes választ néhány 
mondatban)…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Személyre vonatkozó adatok 

 
1. Nő/férfi vagyok:  

 nő 

 férfi  
 
2. Mi az Ön pozíciója a szervezeten belül?  

 önkormányzati alkalmazott vagyok, és adminisztratív/ konkrét szakmai területen dolgozom; 

 önkormányzati alkalmazott vagyok, és a működtetés ( szolgáltatás, fenntartás) területén (pl. 
takarítás, portaszolgálat, őrzés-védelem, közmunka stb.) dolgozom; 

 szerződéses állományban (megbízás, egyéb vállalkozói szerződése stb.) dolgozom, valamelyik 
programban/ projektben; 
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 önkormányzati alkalmazott vagyok, és az önkormányzat vezetőségéhez (polgármester, 
alpolgármester, jegyző, gazdaság iroda vezetője stb.) tartozom; 

 egyéb (nevezze meg): ………………………………………………………………… 

 
3. Mi az Ön életkora, hány éves? 

……… éves vagyok. 
 
4. Hány éve dolgozik a szervezetnél? Írja be a munkaviszony éveinek a számát, illetve a munkaviszony 
kezdeti dátumát. 

……… éve dolgozom a szervezetnél/ munkaviszonyom kezdete: .……..(év)………….(hó)………….(nap) 
 
5. Helyileg hol végzi a munkáját?  

 az önkormányzat irodájában; 

 nem irodában dolgozom, (nevezze meg, hol): ……………………………………….. 

 
6. Mivel foglalkozik az Ön szervezeti egysége (részlege) az önkormányzaton belül?  

 az önkormányzat szakmai feladataival, szakmai programokkal, projektekkel; 

 adminisztratív / emberi erőforrásokkal (HR tevékenység); 

 működtetői, végrehajtói, szolgáltatói feladatokkal (pl. takarítás, portaszolgálat, őrzés-védelem, 
közmunka stb.); 

 szerződésekkel / pénzügyi területtel 

 egyéb (nevezze meg): ………………………………………………………………… 
 

7. Nevezze meg a részleget, ahol a szervezeten belül dolgozik, és a munkakörét (a munkaköri 
leírásának megfelelően). 
 
Részleg/ szervezeti egység: …………………………………………………………………………………………… 
Munkakör: ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

A KÉRDŐÍV SZERVEZETRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEINEK 
MEGOSZLÁSA A NEMEK INTEGRÁCIÓJÁNAK ÉRTELMEZÉSÉHEZ 

HASZNÁLT FASZERKEZET TERÜLETEI ALAPJÁN 

Politikai akarat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22 

Technikai kapacitás 7, 8, 9, 10, 11 

Számadási kötelezettség 12, 13, 14, 16, 19 

Szervezeti kultúra 15, 17, 18, 20, 21, 23 

  



  

36 
 

3. SZÁMÚ MELLÉKLET: SABLON AZ AJÁNLÁSOK ÉS JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK 

SZÁMÁRA AZ AUDIT ELVÉGZÉSE UTÁN 
 

Ajánlások a ............ szervezetének nemek közötti egyenlőségének integrációjára a felmérés és 

értékelés alapján 

Ajánlások a nemek integrációjához: technikai kapacitás, szervezet és tudatosság 

 

 

 

 

 

Pénzügyi tervezések, kulturális kihívások, programozási igények 

 

 

 

 

 

Emberi erőforrások 

 

 

 

 

 

Javasolt intézkedések a ……….. szervezetének nemek közötti egyenlőségének integrációjára 

 

Intézkedés 
megnevezése 

Határidő Fenntartás/működtetés Felelős 

Szükséges 
erőforrás, 
beavatkozási 
eszköz 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET: JAVASLATOK SZITUÁCIÓS JÁTÉKOKRA A „NEMEK 

KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG” TÉMÁBAN 
 

1. Szituációs játék: Női-férfi egyenlőség kérdése a családfenntartásban I. 

Párjával egyetemista kora óta együtt élő, jogász végzettséggel katonatiszti pályán folyamatosan 

előrehaladó női alanyunk férje egyetemi, tudományos karriert választott. Két gyermeket nevelnek, 

külső segítséget alig vesznek igénybe, családi feladataikat egymás iránti figyelemmel, harmonikusan 

látják el. A kettőjük jövedelme közti különbség nem a munka mennyiségén, hanem jövedelmezőségén 

alapul:  

„Azért egy normális világban az, hogy valaki egyetemi oktató, nem jelenti azt, hogy kevesebbet keres, 

mint egy katonatiszt. … de ezt az elején tudtuk, tehát nem vettem zsákbamacskát. Tudtam, hogy 

amikor ő bölcsész pályára megy, akkor nem fog engem olyan szinten eltartani, olyan anyagi javakat 

szerezni a családnak, amiből dőzsölni fogunk, ez nyilvánvaló volt. … Nekem mindig az volt a bajom 

ezzel a szituációval, hogy sokkal többet dolgozik, mint én, ingyen munkákkal meg az egyetemi állással, 

ugyanakkor a töredékét kapja érte.”  

Munkahelyének megválasztásakor fontos szerepet játszott a család és a karrier 

összeegyeztethetősége:  

„Én azért is választottam ezt a közigazgatási munkahelyet már viszonylag korán, mert ez 

összeegyeztethető a gyerekvállalással meg a családdal, viszonylag tűrhető jövedelmet is jelentett, és 

a munkaidő sem egy utolsó szempont.”  

Férje viszont természetesnek veszi, hogy kötetlenebb munkaidejének megfelelően az otthoni 

feladatokból kiveszi a részét:  

„Ő szokott mosni, mert többet van otthon, a bevásárlás részét, hát úgy felesben szoktuk; akinek éppen 

ideje van, az csinálja a bevásárlást. Meg ki szokott néha takarítani, ha otthon van nap közben, és 

nagyon sok ideje van.” 

……(folytatás és lezárás a csoport egyéni döntése alapján) 

 

2. Szituációs játék: Női-férfi egyenlőség kérdése a családfenntartásban II. 

Vidéken él a fiatalon házasságot kötő, már anyaként szakképzettséget szerző és munkába álló nő. 

Családi szocializációjának és férjével közös életük kezdeti tapasztalatainak alapján hagyományos 

szerepmegosztásra rendezkedett be:  

„Amikor 16 évesen hozzámentem, ő 24 volt, olyan volt nekem, mint a második apám. Ő volt az, aki 

ment dolgozni, aki mondta, hogy ezt így kell, úgy kell. Építkezünk, és én voltam a kislány, aki felnézett 

rá… A második gyermekünk megszületése után jártam a kereskedelmibe, aztán meg a gimnáziumba. 

Miután a fiam négyéves lett, akkor kezdtem el munkahelyeket nézegetni... Hát elmentem, de olyan 

idegen volt már számomra ennyi idő után, meg hát arra gondoltam, mi lesz a gyerekkel, mi lesz 

otthon…”  

A család fenntartásához szükség volt munkájára és keresetére, de úgy érezte, pénzkereső 

tevékenysége ütközik anyaságával:  
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„Én még mindig a klasszikus formában hiszek, hogy egy férj legyen családfenntartó, egy igazi apa… és 

ha az anya nem tud dolgozni, mert gyerekekkel van, akkor az apa tartsa el a családot, esetleg az 

anyukát is. Hála istennek, engem nem kellett soha eltartani, mert még azt is hallgathatnám… Én nem 

azt mondom, hogy a nő ne dolgozzon, de mondjuk, ha a nő keres 80 ezret, akkor az apa keresse már 

meg azt a 100–120 ezret, mutassa meg, hogy ő a családfenntartó.”  

Férje, aki elvesztette korábbi stabil munkahelyét, és csak időlegesen tud alkalmi munkát vállalni, nem 

képes olyan biztonságot nyújtani a családnak, amit a feleség kívánatosnak tartana:  

„Az az igazság, hogy ő nyáron burkol, folyamatosan, és keres... a társadalombiztosítást maga után 

fizeti. Csak a téllel van gond, ugyanis télen nem burkoltatnak. Ezért vagyunk folyamatos harcban 

egymással. Azt akarom megértetni vele, hogy oké, hogy nyáron keresel, mert aláírom, nem mondom, 

hogy otthon ülsz. De amit te nyáron keresel, abból minimális rész marad télire. Télen meg vegetálunk, 

az van, amit én keresek, de az nem elég télire. … Megmondtam neki, hogy nem foglak ezért piszkálni, 

mert az édesanyjától is megkaptam, hogy ne foglalkozzak vele, mert az ő fia dolgozik. Én nem 

mondtam, hogy nem dolgozik, csak nem kellene ezen elgondolkozni? Hogy nyugdíjjárulék, ilyesmi? … 

45 éves férfinek, akinek családja van, el kell mennie dolgozni … kell lenni egy munkahelynek, amire 

számíthatok, hogy ha lebetegszem, van táppénzem, ha valamennyi évet ledolgozom, akkor esetleg lesz 

nyugdíjam. De nem lóghatok a levegőben... én ezzel nem értek egyet, és ezt nem tudom vele 

megértetni.”  

És bár azonosul az édesanyjától tanult hagyományos szerepfelfogással, tényleges élethelyzetük, a 

munka/család kettős terhe, és a férj már-már karikatúra-szerűen alakított férfi szerep-viselkedése és a 

vele szembeni elvárásai ráébresztik arra, hogy ez a viselkedésmód anakronisztikus és sértő rá nézve:  

„Nem, én nem is vártam el soha mást. Lehet, hogy az én nevelésemből adódóan, mert édesanyám 

nekem mindig azt mondta, hogy egy asszony maradjon asszony, meg hogy a férj elmegy dolgozni, akkor 

otthon minden legyen patent, amikor hazajön, tegye elé a kaját meg mellé a kanalat. És mondták, hogy 

milyen hülye vagyok… a barátok mondták, hogy azért ennyire nem kellene. De én ezt tartottam 

helyesnek mindig, hogy ahogy hazajön, már szaladok. Volt egy olyan jelenet, amikor rádöbbentem, 

hogy nem biztos, hogy jó ez. Elment kezet mosni, teszem elé a meleg levest, és még nem volt benne a 

kanál, amikor bejött. Mentem a konyhába, és ahogy visszanéztem, látom, hogy úgy mutatta a kezével, 

hogy a kezével egyen? Nem várta meg, hanem mutatta a kezével… és akkor gondolkoztam el, hogy hát 

a fene egye meg, te is ki tudsz jönni a konyhába, ott az étel, szedd ki.” 

……(folytatás és lezárás a csoport egyéni döntése alapján) 
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET: ESETTANULMÁNYOK A „NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG” 

TÉMÁBAN 
 

1. Esettanulmány: Diszkriminatív álláshirdetési ügy a Monori Városi Bíróság előtt 

Az alperes nagyvállalat a Népszabadság 1997. szeptember 18i számában az alábbi fizetett hirdetést 

tette közzé: „Profi Magyarország Rt. felvételt hirdet asszisztensi (csak férfi) munkakör betöltésére. 

Lehet kezdő is, a későbbiekben előrejutási lehetőséggel. Alkalmazási feltételek: felsőfokú iskolai 

végzettség, jó szervező és tárgyalóképesség, tárgyalási szintű francianyelvtudás, 25–35 év közötti 

életkor, gépkocsivezetői jogosítvány…” A felperes 51 éves nő, felsőfokú iskolai végzettséggel, 

francianyelvvizsgával és gépkocsivezetői engedéllyel rendelkezik. A felperes a hirdetés 

megjelentetése után érdeklődési célból telefonon felhívta az alperes nagyvállalatot, ahol a 

bemutatkozása után közölték, hogy nem felel meg a feltételeknek. A Monori Városi Bíróság 

3.P.21.321/1997/13. számú ítéletében megállapította, hogy az alperes a Népszabadság című 

napilapban 1997. szeptember 18. napján közzétett fizetett hirdetésének a ‘csak férfi’ és ‘25–35 év 

közötti életkor’ szövegezésű kitételeivel megsértette a felperes hátrányos megkülönböztetés 

tilalmára vonatkozó alkotmányos és polgári jogait. 

 

2. Esettanulmány: EBH-22-2016 jogesete: Közvetlen hátrányos megkülönböztetés 

Kérelmező a hatóság előtt azt panaszolta, hogy az eljárás alá vont által üzemeltetett szórakozóhelyen 

2015. június 6-án azért kellett 2000 Ft-ért, 1000 Ft értékben fogyasztásra jogosító belépőjegyet 

váltania, mert férfi. Ugyanekkor a női vendégeknek a belépéshez nem kellett fizetniük. Az őt ért 

hátrányt kérelmező a belépőjegyről kiállított nyugtával, valamint a szórakozóhely internetes oldaláról 

készített képernyőfelvétellel valószínűsítette. 

Nyilatkozataiban az eljárás alá vont nem vitatta a kérelmező által előadott tényeket. Jogi érvei között 

kifejtette, hogy a sérelmezett gyakorlat álláspontja szerint nem minősül hátrányos 

megkülönböztetésnek, mert az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 30. § (1) bekezdése azt nem sorolja fel az egyenlő bánásmód 

követelményét sértő magatartások között. Ha mégis hátrányos megkülönböztetésről van szó, az 

legfeljebb közvetett lehet, tekintettel arra, hogy a VIP-jegyet vásárlók és az asztalfoglalással 

rendelkezők esetében nincs különbségtétel férfiak és nők között. 

Az eljárás alá vont szerint gyakorlata a nemzetközi jogelvekkel összhangban a nők esélyegyenlőségének 

felszámolását szolgálja, az Ebktv. 11. §-a szerinti előnyben részesítést valósít meg, illetve a férfiak 

alapvető jogát a nők érdekében korlátozza. A nők ingyenes és gyors beléptetésével emellett lehetővé 

teszi számukra, hogy az utcai atrocitások elől bemenekülhessenek a szórakozóhelyre. 

A nemek szerint eltérő beléptetési feltételek alkalmazásának eljárás alá vont több, álláspontja szerint 

a jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, észszerű okát is előadta. 

Az egyik ok, hogy a szórakozóhely működésének kezdeti időszakában, amikor a beléptetésnél nem volt 

különbségtétel, a bejáratnál kialakult hosszú sorban a férfiak előretolakodtak, amelynek 

következtében a nők hátrányba kerültek. Az ingyenes beléptetéssel ezt a hátrányt kompenzálják: 

amióta a nők ingyen juthatnak be, megszűntek a tolakodásból eredő konfliktusok. Ennek 

alátámasztására az eljárás alá vont tanút megjelölni nem tudott, mondván, hogy a biztonsági 
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személyzet azóta kicserélődött, de jogi képviselője személyesen tapasztalta, hogy a férfiak tolakodtak, 

azokat a nőket nem tolták hátrébb, akiket vonzónak találtak. 

A megkülönböztetés másik oka az eljárás alá vont előadása szerint az, hogy a szórakozóhelyre látogató 

férfiak – köztük nagy számban külföldiek és fiatalok – gyakran fogyasztanak alkoholt, melynek hatására 

agresszív magatartást tanúsítanak. A szórakozóhelyen a renitens vendégek megzabolázására alkalmaz 

az eljárás alá vont professzionális biztonsági személyzetet és ún. face-check eljárást. Mivel ezen 

vendégek döntő többségben férfiak, az eljárás alá vont álláspontja szerint indokolt, hogy a biztonsági 

költségeket legalább részben a férfi vendégek viseljék. Az eljárás alá vont ezzel kapcsolatosan a 

biztonsági szolgálatot ellátó cég vezetőjének nyilatkozatát csatolta, mely szerint hetente több 

alkalommal kell intézkedni a biztonsági személyzetnek rendbontás miatt, az összetűzések 

kezdeményezői, illetve résztvevői többségében férfiak, akik gyakran ittas, bódult állapotban vannak. 

Beléptetési gyakorlatának indokai között végül az eljárás alá vont kifejtette azt is, hogy ily módon 

kívánja biztosítani a szórakozóhelyen a „nemek kényes egyensúlyát”; vagyis azt, hogy ne kerüljenek 

többségbe a férfiak. Az egész világon elterjedt gyakorlat eredményezi azt, hogy a szórakozóhelyen 

nagyszámú női vendég van, aminek előnyeit a férfiak élvezik. A szórakozóhely fórumot nyújt az 

ismerkedésre, ezért szükséges, hogy a nők ingyen léphessenek be, ők ugyanis ritkábban járnak 

szórakozni, a nemek arányának pedig közel azonosnak kell lennie. Egy 10-90%-os aránybeli eltolódás a 

férfiak javára a szórakozóhelyet csődbe vinné. Ezen összefüggéssel kapcsolatban az eljárás alá vont 

igazságügyi szociológiai szakértő kirendelését indítványozta. 

 

3. Esettanulmány: EBH-19-2016 jogesete: Közvetlen hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás 

területén 

Kérelmező 2015 januárjában jelezte munkahelyén (egy gazdasági társaságnál), hogy gyermeket vár. A 

munkáltató ezt követően (2015. március) egy, a kérelmezővel azonos munkakörrel, azonos 

tapasztalattal és végzettséggel rendelkező munkavállalót vett fel, akinek azonban magasabb 

munkabért állapítottak meg, mint panaszosnak. Kérelmező erre való tekintettel kérte munkabére 

korrigálását, felvetésére azonban nemleges választ kapott, arra hivatkozva, hogy ő sem „mondta, hogy 

terhes lesz”. Panaszos azt is sérelmezte, hogy 2015. április 1. óta - szintén a várandóssága miatt - nem 

részesül Erzsébet utalványban. 

Az eljárás alá vont cég jogi képviselője nyilatkozatában kifejtette, hogy az új munkavállaló felvételére 

azért volt szükség, mert a panaszos bejelentette, hogy gyermekvállalása miatt nem fogja tudni ellátni 

a munkaköri feladatait. Tekintettel a munkaköréből adódó feladatok fontos és pótolhatatlan mivoltára, 

az eljárás alá vont kénytelen volt a lehető legrövidebb időn belül a legszakképzettebb munkaerőt 

megtalálni.  A felvett munkatárs munkabérigénye volt a jelentkezők között a legalacsonyabb, bár 

magasabb volt a kérelmező munkabérénél. Az eljárás alá vont jogi képviselője tagadta, hogy a 

kérelmező akár szóban, akár írásban bérkorrigálás iránti igényt terjesztett volna elő. Nyilatkozatában 

ugyanakkor rögzítette, hogy az eljárás alá vont kollektív szerződése szabályozza, hogy a munkavállaló 

mely esetekben részesül Erzsébet utalványban, s a rendelkezés értelmében a panaszos arra nem volt 

jogosult. 


