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Előszó
Magyarországon a közéletben a nők szerepvállalása meglehetősen alacsony. Az önkormányzati választás eredményeképpen minden ötödik polgármester nő. Ha ezt településkategóriák
szerint vizsgáljuk, egyértelműen megállapítható, hogy a női polgármesterek aránya fordított
arányban nő aszerint, hogy mekkora a település. Minél nagyobb egy település, annál kevesebb a női vezető, az arányuk a kisebb településeken jelentősebb. Emellett, a nők országos
politikai életben való részvételével összehasonlításában települési szinten sokkal nagyobb a
női politikusok relatív aránya.
A TÖOSZ MANORKA projektjének egyik fő célkitűzése az volt, hogy a norvég és magyar jó
példák megismerésén, széles körben történő népszerűsítésén és helyi viszonyokhoz való
adaptálásán keresztül, javítson a női vezetők fentiekben bemutatott arányszámán, valamint,
hogy a nők közéleti szerepét erősítve, járuljon hozzá a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség
kialakulásához. Ez okból, valamint a munka és magánélet jobb egyensúlyának elérése céljából, összehasonlításra kerültek a norvég és magyar helyi és állami esélyegyenlőségi, jólléti és
családpolitikai szabályozások, valamint az intézményrendszer is. A projekt keretében esélyegyenlőségi munkacsoport alakult, amelynek tagjai – női polgármesterek az ország minden
tájáról –, rendszeresen találkoztak, hogy az esélyegyenlőség különféle témáiról, a munka- és
magánélet egyensúlyához kapcsolódó kérdésekről, valamint a településvezetési feladatokról,
településfejlesztési lehetőségekről előadásokat hallgassanak, véleményt és tapasztalatokat
cseréljenek, közösen gondolkodjanak és kötetlen beszélgetések segítségével támogassák
egymást mindennapi munkájuk során.
A projektnek köszönhetően, a fentiekben megfogalmazott cél sikeresnek mondható, hiszen
kialakult egy szakmai hálózat, amelynek tagjai jól ismerik egymást, számíthatnak egymásra
és a jövőben is dolgozhatnak együtt közös tevékenységeken, projekteken. A MANORKA projekt keretében felhalmozott tapasztalatokat, ismereteket, tanulságokat, másfél éves munka
eredményeit mutatja be és összegzi a jelen tanulmány, amely minden bizonnyal jó munícióval
szolgál majd akár e hálózat, akár a TÖOSZ Polgármesternői Tagozatának jövőbeli munkájához.
Budapest, 2016. április 21.
Pergő Margit

Berhida város polgármestere
A TÖOSZ társelnöke
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1. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és a szervezet
Polgármesternői Tagozata
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a szövetséghez csatlakozott önkormányzatok önkéntes társadalmi szervezete. Támogatni kívánja tagjait abban, hogy a települések a
társadalmi újratermelésben, a létbiztonság megőrzésében betöltött és egyre növekvő szerepüknek, az általuk gyakorolt államigazgatási funkcióknak mind eredményesebben megfelelhessenek. Ennek révén törekszik arra, hogy tagjai kihasználhassák a történelmi esélyt, ami
valódi helyi hatalom létrejöttét kínálja.
A TÖOSZ támogatja a települések kistérségi együttműködéseinek és társulásainak bővülését és a térségi szemlélet megerősödését a települési önkormányzatok tevékenységének kiteljesedése, valamint a közszolgáltatások színvonalának emelése céljából.
A TÖOSZ fontosnak tartja a társadalmi közmegegyezést, annak folyamatos megújítását.
Érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenysége során abból indul ki, hogy a társadalmi fejlődés
jelen időszakában a közös önkormányzati érdekek megfogalmazására és érvényre juttatására
van szükség minden olyan ügyben, ami az önkormányzatok jogállását, jövőbeni szerepét és
lehetőségeit érinti.
Szorgalmazza, hogy tagjai önállóságuk fenntartása mellett együttműködjenek, törekedjenek közös érdekeik kialakítására. Ennek hiányában a szövetség a tagok közötti tényleges érdekeltérések feltárását és azt támogatja, hogy az önkormányzatok közötti valóságos érdektagoltság kifejeződjék és intézményes keretek között megjelenjék. A szövetség közvetíti a
tagként csatlakozott önkormányzatok álláspontját a képviseleti, politikai, kormányzati szervek, valamint a nyilvánosság felé.
A TÖOSZ önálló, önfenntartó szervezet, amelynek tagja lehet minden olyan önkormányzat,
amely az önkéntesség, a tagok jogegyenlősége, a szolidaritás, a konszenzusra való törekvés,
a közös teherviselés, a jövőre orientáltság, a szakszerűségre való törekvés, a jó értelemben
vett pragmatizmus, a szövetségi tevékenység és a szövetségi tevékenység pártsemlegességnek tiszteletben tartása mellett a fent megjelölt célok elérése érdekében az alapszabályban
részletezett demokratikus módon kíván együttműködni.
A TÖOSZ támogatást és együttműködést vár minden olyan szervezettől és személytől,
amely, illetőleg aki az önkormányzatok létrejöttében, eredményes működésében érdekelt.
A TÖOSZ a más önkormányzati érdekképviseletekkel együttműködésre törekedve vállalja
az önkormányzati érdekek képviseletét és érvényesítését a jogalkotásban és más állami döntések meghozatalában. Kinyilvánítja azt a szándékát, hogy továbbra is részese kíván lenni az
országos érdekegyeztető tevékenységnek és szervezetnek.
A TÖOSZ tevékenységének alapelve: a szolidaritás és a szakmaiság.
A TÖOSZ folyamatosan bővíti szolgáltatásainak körét, azonban a legfontosabbak és a tagok körében a legnagyobb népszerűségnek a következők örvendenek:
• Önkormányzati Forró Drót: bármilyen önkormányzatokat érintő jogi ügyben állnak munkatársaink a tagjaink rendelkezésére;
• Nemzetközi kapcsolatok: külföldi önkormányzatokkal való együttműködések elősegítése, partner-közvetítés testvérvárosi vagy közös pályázati tevékenységhez;
• Konferenciák, tanulmányutak: saját szervezésű, ill. társszervezőként számos szakmai
kezdeményezésben részt vesz a TÖOSZ. Ezeken a konferenciákon a tagok ingyenesen
vagy kedvezményesen vehetnek részt;
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• Polgármester Akadémia képzési programjainak szervezése, településvezetők és képviselőtestületi tagok számára;
• Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok versenyének szervezésével a konkrét jó tapasztalatok bázisának létrehozatala, az egymástól való tanulás elősegítése céljából;
• Jó önkormányzati megoldások és példák felkutatása, bemutatása, ajánlása. A kiérlelt
megoldásokat az un. JÓTÁR füzetek sorozatban jelentetjük meg és tesszük közzé.
A szakmai programokban akár a polgármester, akár a jegyző, illetve önkormányzati
munkatárs személyes közreműködésére is van lehetőség;
• Önkormányzati szakkönyvtár működtetése a Titkárság székhelyén, amelyben vidéki
önkormányzati vezetők találkozási és tanácskozási lehetőségeinek megteremtése;
• eHírlevél: aktuális információkat heti rendszerességgel elektronikus úton is eljuttatjuk
tagjainkhoz;
• honlap: folyamatosan közzé tesszük híreinket, illetve elektronikus könyvtár és adatbázis is elérhető a honlapunkon;
• ÖNkormányzat című negyedéves szakmai folyóiratunkban folyamatosan tájékoztatjuk
az önkormányzati közvéleményt a legfontosabb kérdésekről, történésekről;
• Gazdasági szereplők ajánlatainak véleményezése, a tag önkormányzatok részére kedvezményes szolgáltatások közvetítése;
• Általános önkormányzati problémát megjelenítő egyedi ügyben való eljárás.

A TÖOSZ Polgármesternői Tagozata
A TÖOSZ Polgármesternői tagozata alapításkor vallott célkitűzéseit ma is fontosnak és követendőnek tartva, így elsősorban a nemek közötti esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód érvényesülésének támogatására hivatott. Tevékenysége során abból indul ki, hogy a magyar
társadalom érett arra, hogy a nőkkel és általában a hátrányos helyzetűekkel szembeni előítéletek és társadalmi nézetek megváltoztatására tett kísérletek sikeresek lehetnek. A TÖOSZ
Polgármesternői Tagozata tagjai, mint a TÖOSZ-tag önkormányzatok vezetői, közéletben betöltött szerepükkel példát mutatva, szemlélet-formáló szándékkal a nők és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok támogatásáért és az esélyegyenlőséget megvalósító pozitív diszkriminációs akciók sikeréért tevékenykednek, információk terjesztésével, projektek szervezésével, lobby-tevékenységükkel, amelyet a társadalom és a közigazgatás szervezeteivel, valamint nemzetközi szervezetekkel együttműködve valósítanak meg.
A szélsőségektől tartózkodva vezérlő elvként a társadalmi igazságosság, a részvételi demokrácia elvét ismerik el, annak érdekében, hogy a társadalmon belül a hatalom és a javak
elosztásában érvényesülhessen az esélyegyenlőség a nemek és a különböző társadalmi csoportok között. A TÖOSZ Polgármesternői Tagozata részt vesz a vonatkozó jogszabályi háttér e
célkitűzések szerinti alakításában. A TÖOSZ Polgármesternői Tagozata a TÖOSZ- hoz hasonlóan pártsemleges, tagjai önkéntes alapon szerveződnek a TÖOSZ tagjainak sorából. Tevékenységét mindenkor a jövőre orientáltság, konstruktivitás, konszenzusra törekvés és a tagok
közti jogegyenlőség jellemzi.
A Polgármesternői Tagozat a nemek közötti esélyegyenlőség megteremtése céljából létrehozott, a szövetség keretei között nem önálló jogi személyként működő országos érdekképviseleti szerv, melynek alapszabályát – a TÖOSZ alapszabályára is tekintettel – a tagozat közgyűlése állapítja meg.
A Polgármesternői Tagozat feladatai különösen:
• a nemek közti esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód elősegítése, támogatása (prevenció, intervenció és korrekció által);
• a nők közéleti szerepének fejlesztése;
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• a hátrányos helyzetűekkel szembeni negatív diszkrimináció elleni küzdelem;
• jogszabályok és más állami döntések tervezeteinek véleményezése;
• a tagság nemzetközi kapcsolatainak segítése, kapcsolattartás az e területen működő
hazai és nemzetközi szervezetekkel;
• az önkormányzati és a közigazgatási szféra fejlesztése az esélyegyenlőségnek és a társadalmi igazságosságnak megfelelően.

A POLGÁRMESTERNŐI TAGOZAT TAGSÁGA
A Polgármesternői Tagozat tagjai önkéntes alapon a TÖOSZ tag önkormányzatok első számú
képviselői lehetnek. A Polgármesternői Tagozat tagjává az alapszabályban rögzített feltételeknek megfelelő személy jelentkezési lapjának a TÖOSZ titkárságára történő eljuttatásával
lehet.
A tagokat a titkárság regisztrálja és a tagokról nyilvántartást vezet.

A POLGÁRMESTERNŐI TAGOZAT SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK
A közgyűlés: a regisztrált tagok összessége alkotja, az ülés határozatképes, ha több, mint a
tagok fele jelen van. A közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik. A közgyűlést a tagozat
elnöke hívja össze a vezetőség által meghatározott napra és napirendi javaslattal.
A vezetőség: a két közgyűlés közötti időszakban a tagozat legfőbb döntéshozó szerve.
A vezetőség kilenctagú: 7 választott tag, regionális megoszlás szerint, valamint a Polgármesternői Tagozat elnöke és hivatalból a TÖOSZ főtitkára. A vezetőség negyedévente ülésezik,
határozatképes, ha öt vezetőségi tag legalább jelen van.
A vezetőség tagjait és a tagozat elnökét a közgyűlés választja a tagok közül nyílt szavazással, megbízatásuk a választási ciklust követő tisztújításig tart.
A Polgármesternői Tagozat elnöke képviseli a tagozat álláspontját és részt vesz a TÖOSZ
kibővített elnökségi ülésein.
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2. A MANORKA projekt és a projekt keretében megvalósult esélyegyenlőségi
programok bemutatása
MANORKA
Önkormányzati kapacitásépítés norvég–magyar együttműködéssel
A projekt időtartama: 2013. szeptember 25. – 2016. április 30.
Támogatást nyújtó szervezet: Norvég Alap (2009–2014) Kapacitásfejlesztés és intézményközi
együttműködés programterület (nevesített projektek részeként)
Projektgazda: Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)
Projektpartnerek:
• Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS)
• Életen át tartó tanulásért Ügynökség Norvégiában – VOX
• Belügyminisztérium
• Emberi Erőforrások Minisztériuma
• Miniszterelnökség
• Magyar Faluszövetség
• Kisvárosok Országos Érdekszövetsége
• Szövetség az Életen át tartó Tanulásért (SZETT, angol rövidítéssel: ALLL)
• Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete
(MKKSZ)
A projekt céljai:
• a helyi demokrácia fejlesztése az önkormányzati szövetségek norvég–magyar tapasztalatcseréje és szakmai együttműködése által;
• a nők szerepvállalásának erősítése a közéletben, a munka és magánélet egyensúlyának
elősegítése;
• az önkormányzati tulajdonú cégek szerepének erősítése norvég tapasztalatcsere keretében;
• önkormányzati közszolgáltatások színvonalának fejlesztése tapasztalatcsere programok
és legjobb gyakorlatok gyűjtésével és terjesztésével;
• önkormányzati és járási hivatalok együttműködésének segítése a közigazgatási reform
végrehajtása során.
A projektet a partnerek vezető testületeinek képviselőiből álló Irányító és Értékelő Csoport
irányítja, akik átlag hathavonta találkoznak egymással. A döntés-előkészítést és az operatív
irányítást a Menedzsment Bizottság látja el, partnerenként egy fő képviselő által. A projekt
megfelelő nyomon követését az Irányító és Értékelő Csoport végzi, ami a résztvevő önkormányzati szövetségek vezető testületéből áll.
Munkacsoport működik a járásokkal, az ÖNET-tel és a nők esélyegyenlőségével foglalkozó
munkacsomagokban. Mind az öt munkacsoport a fenti hónapokban sorra kerülő időpontokban találkozik annak érdekében, hogy a norvég szakértői hozzájárulást a lehető leghatékonyabb módon használjuk fel.
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Az egyes szakmai munka csomagok tartalma:
1. munkacsomag: Menedzsment, koordináció és elszámolások készítése
2. munkacsomag: Értékelő Csoport működésével, felmérésekkel kapcsolatos költségek.
3. munkacsomag: Információ, kommunikáció és fenntarthatóság biztosítása – nyomtatott
újság, cikkek, online média, záró-konferencia, reklám termékek.
4. munkacsomag: Nők és férfiak közötti esélyegyenlőség elősegítése
A választott helyi női képviselők (5magyar és 5 norvég) csere-programja a munka és magánélet egyensúlyának megteremtésére irányuló legjobb norvég önkormányzati gyakorlatok megismertetésére, majd magyarországi pilotok végrehajtásával.
A tanulmányúton a legjobb önkormányzati gyakorlattal bíró önkormányzati szakemberek
mellett a Minisztériumok képviselőinek tapasztalatcseréjére is alkalom nyílt, hiszen a tanulmányút keretében workshopra kerülz sor az esélyegyenlőség kormányzati-önkormányzati
kezelésének összehasonlítására Norvégiában és Magyarországon.
5. munkacsomag: Önkormányzati szövetségek kapacitásépítése
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) és az önkormányzati érdekegyeztetés rendszerének fejlesztése norvég példák és szakértői támogatása mellett; minisztériumok, szakszervezet és szövetségek vezetőinek közös norvég tanulmányútja.
Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ létrehozása egy budapesti ingatlanban, amely nyitva áll az önkormányzatok számára találkozók helyszínéül, tréning-helyszínként.
Önkormányzati tulajdonú cégek számára tapasztalatcsere a KS-en belül működő KS Bedrift
példáján keresztül. SWOT elemzés azt önkormányzati tulajdonú cégek részvételével.
Hatékonysági hálózatok/tapasztalatcsere programok, megfelelő adatok gyűjtésével a következő témákban:
A) Falvak helyzete az új önkormányzati rendszerben – szakmai tapasztalatcsere (hatékonysági hálózat norvég módszer adaptációjának lehetősége) norvég önkormányzatokkal, legjobb gyakorlatok felkutatása. Vezető partner e témában a Magyar Faluszövetség.
B) Idősellátás, házi segítségnyújtás: szakmai tapasztalatcsere (hatékonysági hálózat norvég módszer adaptációjának lehetősége) norvég önkormányzatokkal, legjobb gyakorlatok
felkutatása, 10 fős norvég tanulmányúttal a KÖOÉSZ szakmai vezetésével.
Képviselők Képzése Program aktualizálása és 40 tréning végrehajtása a 2014. évi önkormányzati választásokat követően.
6. munkacsomag: Járási és önkormányzati hivatalok közötti együttműködés erősítése
Valamennyi megyében szakmai konzultációk szervezése a kormányzati szervek bevonásával (2014. novembertől 2015. áprilisig), majd összegző konferencia 2015 áprilisában. Ezzel
párhuzamosan szakmai munkacsoport dolgozza ki az együttműködés szakmai kereteit tartalmazó kétnapos tréninganyagot. Trénereket toborzunk, akik legalább 100 járásba eljutva
tréningeket tartanak a járási hivatalok és az önkormányzati hivatalok vezetői, dolgozói számára az együttműködés kereteiről. A munkacsoportban valamennyi projektpartner aktívan
részt vesz. (A munka csomag vezetője az MKKSZ.)
7. munkacsomag: Szegénység elleni küzdelem, az önkormányzatok számára kifejlesztett tréninggel a szociális vállalkozások segítése
Szakmai vezető a Szövetség az Életen át tartó tanulásért. Norvég partnerével a VOX-szal
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együtt az előző finanszírozási periódusban sikeres projektet hajtottak végre a tanulási partnerség helyi szintű megvalósításában. (www.alll.hu )
A projektben tréninganyagot dolgoznak ki közösen valamennyi partnerrel együtt az önkormányzati vezetők számára az életen át tartó tanulásban, tanulási partnerségekben rejlő
lehetőségek megvilágítására.

2.1. Az Esélyegyenlőségi Munkacsoport tevékenysége
A projekt rész fő célja: a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségének elősegítése
Felelős partner: TÖOSZ (TÖOSZ Polgármesternői Tagozat)

2.1.1 Munkacsoport tevékenysége

A projekt indulásakor munkacsoport felállítása, helyi választott hölgyekből (polgármesterek,
alpolgármester, képviselők).

2.1.2 Felmérés a nők részvételéről az önkormányzatokban

Felmérés készítése (három alkalommal, a projekt indításakor és a 2014-es önkormányzati választások után, valamint a projekt zárása előtt) felmérést végeztünk a nők részvételéről a helyi
közéletben (milyen arányban vesznek részt a helyi politikában, regionális meghatározottság,
hagyományok, távolmaradás okai, nők nagyobb részvételének lehetséges ösztönző eszközei)

2.1.3 Csereprogram választott nőknek

A csereprogram egy 3 napos magyarországi workshoppal indult, ahol felkészítést kaptak a
kidolgozott módszerről a résztvevő magyar választott nők.
Módszer kidolgozásáért felelős: TÖOSZ a norvég partnerrel együtt.
5 magyar hölgy kiutazása 3 napra norvég partneréhez, majd norvég kollégája munkájának
nyomon követése „shadowing”.
Hazautazva a magyar polgármesterek kidolgozták a látottak alapján – norvég kollégája online munkájával – az itthoni munka-magánélet egyensúlyáról szóló kísérleti tevékenységet.

2.1.4 Kísérleti tevékenységek itthon – munka/magánélet egyensúlyának
megteremtéséhez

A kísérleti tevékenység nyitására a norvég polgármester Magyarországra utazott 3 napra.
A kísérleti tevékenységben költségvetési hozzájárulás a projektből: 100 fő részére helyi workshop megrendezéséhez étkezési költség, valamint promóciós anyagok készítésének támogatása.

2.1.5 Esélyegyenlőségi tervezés Norvégiában és Magyarországon

A projekt általános céljával összhangban: a magyar önkormányzati szövetségek kapacitásépítése, tapasztalatok szerzése a norvég önkormányzati szövetség esélyegyenlőséggel
kapcsolatos tevékenységeiről. A norvég központi esélyegyenlőségi szabályozásról információgyűjtés. A norvég és magyar helyzet összehasonlítása a szociális intézményrendszerek
tekintetében

2.1.6 Workshop az esélyegyenlőségi tervezés norvég és magyar gyakorlatáról

A fenti tanulmányútnak a keretein belül utaztak ki a magyar kormányzati szereplők, szakértők
is, és vettek részt egy szakmai fórumon, ahol a két ország esélyegyenlőségi politikáját hasonlították össze a helyi szintre összpontosítva.
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2.1.7 Összegző kiadvány

A teljes munkacsomag szakmai tartalmának összefoglalására kiadvány készítése.

2.1.8 Szakmai anyagok fordítása

Mintegy 140 oldal terjedelemben lehetőség nyílt a szakmai anyagok angolról magyarra, magyarról angolra fordítására annak érdekében, hogy a hatékony kétoldalú együttműködés
megvalósulása érdekében.

2.2 A nemek közötti esélyegyenlőségért – az Esélyegyenlőségi Munkacsoport
megalakulásának és tevékenységének részletes bemutatása
Az „Önkormányzati kapacitásépítés norvég–magyar együttműködéssel” projektünk fontos
része az Esélyegyenlőségi Munkacsomag. Különleges hangsúlyt helyezünk a nők szerepvállalásának erősítésére a közéletben, valamint azon önkormányzati támogatási lehetőségek
felkutatására, amelyek hozzájárulnak a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtéséhez a nők esetében.
A munkacsomag céljainak megvalósítására női képviselőkből álló munkacsoportot alakítottunk ki. Eredeti szándékaink szerint a munkacsoportnak 40 tagja lett volna, de a nagy érdeklődésre való tekintettel, 61 fővel indult el a közös munka. A munkacsomag tevékenységeinek
megvalósítása során szorosan együttműködtünk az összes projektpartnerrel.
A munkacsoport céljai között szerepelt, hogy a tagjai a közéletben betöltött szerepükkel
példát mutatva, szemléletformáló szándékkal a nemek közötti esélyegyenlőség megteremtése és az egyenlő bánásmód érvényesülése érdekében munkálkodjanak; a nők közötti összefogást erősítsék; a nők részvételét a helyi közéletben ösztönözzék, és hozzájáruljanak ahhoz,
hogy a nők hatékonyan vehessenek részt az őket érintő helyi közösségi döntések meghozatalában. E célok megvalósításának szerves része volt a legjobb gyakorlatok azonosítása,
kiválasztása, terjesztése és népszerűsítése az esélyegyenlőség témakörében.
A munkacsomag keretében elvégzett tevékenységek a következőképpen alakultak. Annak
érdekében, hogy teljes képet kapjunk a nemek közötti esélyegyenlőség aktuális helyzetéről
helyi szinten, az önkormányzati választások előtt, valamint azt követően két alkalommal, országos nagy felmérést végzünk a nők részvételéről a helyi közéletben, önkormányzatokban.
Csereprogramot szerveztünk öt norvég és öt magyar női választott helyi képviselő részvételével a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtésére irányuló legjobb norvég önkormányzati gyakorlatok megismerése érdekében. A csereprogram egy magyarországi háromnapos
munkacsoportüléssel indult, majd egy háromnapos norvégiai tanulmányúttal folytatódott. A tanulmányúton részt vevő magyar, női választott képviselők kiutaztak norvég kollégáikhoz, hogy a
helyszínen tanulmányozzák a norvég jó gyakorlatok megvalósítási formáit. A magyar választott
női képviselők a Norvégiában látott jó példák alapján a norvég kollegák támogatásával kidolgozták az itthoni munka-magánélet egyensúlyáról szóló kísérleti tevékenységet, mintaprojektet.
A mintaprojektek eredményeit az összegző tanulmány tartalmazza.
A munkacsoport tagjai rendszeres találkozók során osztották meg egymással tapasztalataikat a nők és férfiak esélyegyenlősége kapcsán, előadásokon vettek részt a témában. További
tanulmányutat szerveztünk Norvégiába, amelyen a választott helyi női képviselőkön kívül magyar kormányzati szereplők és szakértők is részt vettek. Az itt tartandó munkacsoportülésen a
részvevők összehasonlították a két ország esélyegyenlőség politikáját a helyi szintre összpontosítva. A teljes munkacsomag szakmai tapasztalatait záró-konferencián összegeztük.
A munkacsomag tevékenységeinek megvalósítása november 25-én, Mátraházán indult a
projektnyitó rendezvényünkön. Itt alakult meg hivatalosan az Esélyegyenlőségi Munkacso9

port, amelynek tagjai kétnapos ülésen vettek részt. Rajtuk kívül jelen voltak: a projektpartnerek és projektgazda képviselő is.
A munkacsoport tagjai megvitatták és elfogadták a Szervezeti és Működési Szabályzatot,
valamint az első országos felmérés kérdőívtervezetét. A munkacsoportülésen előadásokat
hallhattunk a norvég esélyegyenlőségi tervezésről, és norvég példákat ismerhettünk meg a
munka-magánélet egyensúlyát támogató intézkedésekről Gunnbjorg Naviktól, a Norvég Önkormányzati Szövetség (KS) vezető tanácsadójától. Megtudhattuk, hogy Európán belül Norvégiában a legmagasabb a női munkavállalók aránya: a 25 és 66 év közötti nők 80 százaléka
dolgozik, a 3 év alatti gyermeket nevelő nők 75 százaléka, a 3-6 éves gyermeket nevelő nők
84 százaléka. Köszönhetően a korszerű gyermekellátó-rendszernek, valamint a hatékony törvényi szabályozásnak, Norvégia elérte az EU 2020 – Növekedés és Foglalkoztatási Stratégia
által kitűzött célokat.
A nők jelenléte a közéletben is kiemelkedő Norvégiában: 40 százalék a női parlamenti
képviselők aránya, 50 százalék a női minisztereké, a képviselő-testületekben 38 százalék a
nők aránya, míg a polgármesterek 36 százaléka nő. Hasonlóan kedvező a helyzet a gazdasági
szférában is, ahol a női cégvezetők aránya 40 százalék körül alakul.
Az esélyegyenlőségi programok magyarországi helyzetéről Sebestyén Zsuzsa, az EMMI Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának képviseletében tartott előadást. A második nap,
november 26-a fő eseménye a TÖOSZ Polgármesternői Tagozatának tízéves jubileumi ülése volt,
ahol a tagozat eddigi tevékenységeiről a tagozatvezető Zsíros Sándorné számolt be, Farkasné
Gasparics Emese, a BM önkormányzati helyettes államtitkára a nemek közti esélyegyenlőség önkormányzati vonatkozásairól beszélt. Helyi jó példákkal ismerkedhetünk meg Seres Mária, Mátraverebély polgármestere és Pergő Margit, Berhida polgármesterének előadásából.
A munkacsoport következő találkozója február 18-án volt Budapesten. Az ülésen Vass Mária, Bojt község polgármestere számolt be a közfoglalkoztatási programban szerzett tapasztalataikról. Az 546 lélekszámú településen 320 munkaképes korú lakik, akiknek csaknem a
fele munkanélküli. A falu tavaly 122 közfoglalkoztatott alkalmazására nyújtott lehetőséget.
Kis lépésekkel, de önállóan és a helyi szegénység minél gyorsabb felszámolásán dolgozik
a falu elkötelezett vezetése. Gyógynövénytermesztéssel foglalkozó szociális szövetkezetet
alapítottak. Aktív határon átnyúló kapcsolatokat ápolnak, gyermekeket üdültetnek, számos
mezőgazdasági tevékenységbe fogtak, tekintve hogy gazdag termőföldekkel rendelkeznek.
A norvég–magyar csereprogramunk előkészítése 2014 februárjában indult el. A mintaprojektünkben olyan öt magyar női választott helyi képviselő jelentkezését vártuk, akik jól beszélnek angolul, és érdeklődnek a női-férfi esélyegyenlőség témája iránt, vagy már részt is
vesznek a nők és férfiak helyi esélyegyenlőségének megteremtésére irányuló munkában.
A magyar résztvevők kiválasztása két lépcsőben történt: egy írásbeli angol nyelvű motivációs levél és egy angol nyelvű beszélgetés alapján. A döntés meghozatalában a Menedzsment
Bizottság által, a projektpartnerek közül delegált két független képviselő, Gaál Nikolett (KIH),
Várkonyi Zoltán (SZETT), valamint a KS képviselői vettek részt. A kiválasztás fő szempontjai az
angol nyelvi tudás, a szakmai motiváció, valamint a mintatevékenység végrehajtásához szükséges helyi támogatottság voltak.
Eközben a norvég fél is kiválasztotta az öt norvég partnerönkormányzatot. A mintaprojekt
kiválasztott magyar résztvevői voltak: Pénzes Erzsébet, Hidegkút polgármestere, Rujp Zsuzsa,
Etyek alpolgármestere, Németh Violetta, Bük képviselője, Zakar Ágnes, Szentendre képviselője és Füzy Andrea, Abasár képviselője.
A mintaprojekt előkészítő munkacsoport-ülésére 2014. április 28–30. között került sor Budapesten, amelyre meghívást kaptak a részt vevő önkormányzatok polgármesterei is. A magyar
partnerek június első felében utaztak ki Norvégiába. Ezt követően augusztus–szeptember hónapban szervezik a magyar partnerek által kidolgozott kísérleti tevékenységeket bemutató
workshopokat, amelyeken a norvég partnerek is jelen voltak.
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Annak érdekében, hogy segítsük a helyi női képviselők munkáját, és hozzájárulhassunk,
ahhoz, hogy sikeresek legyenek közéleti szerepükben, további munkacsoportüléseket szerveztünk. Alapvető célunk, hogy munkacsoportunk gondolatébresztő, innovatív, szemléletformáló szerepet tölthessen be a nők és férfiak helyi esélyegyenlőségének megteremtésében.

2.3. A norvég–magyar mintaprojekteket előkészítő workshop (pilot program)
Nők és férfiak esélyegyenlősége Norvégiában és Magyarországon
A Nők és férfiak esélyegyenlősége munkacsomag mintaprojektjeit előkészítő munkacsoport
2014. április 28-29-30-án ülésezett Budapesten. Az ülésen részt vett a pilot programokban
közreműködő öt-öt választott magyar és norvég női képviselő, valamint a TÖOSZ képviseletében Zongor Gábor projektvezető, továbbá Zsiros Sándorné, Alsózsolca polgármestere, a
TÖOSZ női tagozatának elnöke, Sabján Katalin projektmenedzser, Balla Mónika és Krausz Veronika szakmai koordinátorok, illetve Sebestyén Zsuzsa, a projektpartner, az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében.
A résztvevők megismerkedhettek a két ország önkormányzati rendszerének sajátosságaival, tanulmányozhatták a nők és férfiak esélyegyenlőségét Norvégiában és Magyarországon
támogató központi intézkedéseket, valamint bepillanthattak a vonatkozó helyi jó gyakorlatokba.
A mintaprojekt során minden magyar választott képviselő egy-egy norvég választott női
képviselővel dolgozott együtt, cserélt tapasztalatot adott témákban. Az együttműködő települések a következők voltak: Fosnes Hidegkúttal, Abasár Hoylandettel, Etyek Verdallal, Szentendre Stange-vel, Bük pedig Steinkjerrel együttműködésben valósította meg mintaprojektjét.
Júniusban a magyar női választott képviselők kiutaztak norvég kollégáikhoz, és ott a helyszínen ismerkedtek meg a norvég jó gyakorlatok megvalósítási formáival a nemek közötti
esélyegyenlőség témakörében.
A pilot résztvevők az áprilisi ülés keretében egyeztettek a mintatevékenység lehetséges
témáiról is. Többek között: az önkormányzati hivatal példamutató munkaszervezési módozatai esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével; a fiatal nők munkaerőpiacra való
visszavezetése a szülési szabadságot követően; a női politikusok kapacitásfejlesztése.
Témaként szóba jött még a választott státusszal járó feladatok összehangolásának módjai
az egyéb munkahelyi megbízásokkal és a családi élettel.
Lehetséges témaként merült fel a gazdálkodói tevékenységekben való munkamegosztás
a nők és férfiak között; a gyermekellátó-rendszerek közötti különbségek feltárása, valamint
azok megszervezése oly módon, hogy segítsék a munkavállalást. Az esetleges témák között
szerepelt még: a hagyományos szerepfelfogások átértékelésének lehetőségei, a sztereotípiák elleni küzdelem formái, a kora gyermekkortól történő ítéletmentes gondolkodásra való
nevelés módozatai.
A magyar választott női képviselők a Norvégiában látott jó példák alapján a norvég kollégák támogatásával e témákra fókuszálva és a látott tapasztalatokat alapul véve dolgozták
ki az itthoni munka-magánélet egyensúlyáról szóló kísérleti tevékenységet, eredményeiket
pedig hazai – augusztusban és szeptemberben megrendezendő – workshopokon, valamint
promóciós anyagokban ismertették a rendezvényeken aktívan részt vevő norvég partner segítségével.
A mintaprojektek fontos része volt a norvég példák, jó tapasztalatok magyar helyzet sajátosságaihoz való hozzáigazítása, adaptálása. A hazai munkacsoport-ülések lehetőséget adtak
a különféle, a női esélyegyenlőség témakörében érintett szervezetek, társadalmi csoportok,
női munkavállalók, valamint a helyi vállalkozások képviselőinek, politikusok párbeszédére, ily
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módon pedig a fontosabb helyi problémák megvitatására és a lehetséges megoldási módozatok megtalálására a lehető legszélesebb körű társadalmi részvétellel.
A pilot programban résztvevő magyar és norvég képviselők szoros együttműködésben tevékenykedtek településeik más vezető politikusaival is.
Mind a norvég, mind pedig a magyar résztvevők településeiken hasznos és példaértékű
munkával támogatták a nemek közötti esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenységeket.
Zakar Ágnes (47) tizenkét éve önkormányzati képviselő Szentendrén. Három tizenéves
gyermek édesanyja, tanárként pedig 25 éve dolgozik. Másfél évig Amerikában élt, ennek az
intermezzónak köszönheti a férjét (magyar maraton futó), az angoltudását és a világra való
nyitottságát. Hazatérése után 15 évig tanított külföldieket magyar nyelvre Budapesten, hat
éve egy szentendrei általános iskolában tanít történelmet. 2013 óta hallgatója a BME Alkalmazott Pedagógia szakának Közoktatás-vezetés, pedagógiai szakvizsga szakon. Decemberben
diplomázik, diplomadolgozatának témája: Skandinávia és Magyarország oktatási rendszerének összehasonlítása lesz.
Az esélyegyenlőségért folytatott munkában Zakar Ágnes kiemelte a különböző nemzetiségek, idősek, nők és gyerekek jogaiért végzett munkát. A település a női parkolók, híres
női festőkről elnevezett terek, a városháza gyermekbarát kialakítása, az óvodai, bölcsődei
férőhelyek bővítése mellett újabb színfoltokkal szeretné a „Szentendre, a nők városa” címet
erősíteni. Nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat a fiatal anyák munkahelyi reintegrációjára,
ezt bölcsődei, óvodai kínálattal próbálja segíteni, valamint a gyerekek szünidei ellátásával,
mely nagyon kedvező áron, négyhetes tábor keretében valósul meg. A város „Senior akadémia” programjának célja az idősebbek számítógépes ismereteinek, illetve, nyelvtudásának
fejlesztése. Az önkormányzat szeretne még többet tenni a fogyatékos, hátrányos helyzetű
gyerekek integrációjáért. Fontos fejlesztési cél az önkéntes munka, mely Szentendrén a környezetvédelem, kulturális élet, oktatás, nemzetközi kapcsolatok terén igen élénk, de még
szélesíthető, javítható.
Eva Søgnebottent (53) először 2008-ban választották meg képviselő-testületi tagnak a
Munkáspárt képviselőjeként, 2011-2015-ig volt a 20 ezer lakosú Stange alpolgármestere. Számos igazgatótanácsban vezető pozíciót tölt be, emellett a Stange Munkaügyi Tanács Izgatótanácsának egyetlen női tagja. A bergeni egyetemen végzett jogászként, tíz évig dolgozott a
hadseregben, ahol vezetőségi és tulajdonjogi feladatokkal foglalkozott. További 15 évig saját
vállalkozást vezetett szervezetfejlesztés, coaching, vezetéstámogatás témakörében. Férjezett, három felnőtt gyermek édesanyja, önálló farmon, saját házban él.
Eva Søgnebotten számára a női esélyegyenlőség témaköre különösen fontos, meggyőződése szerint a vállalkozások, politikai döntéshozatali szervek vezető testületeinek összetételében tükröződnie kell a társadalmi összetételnek, s hogy a nők a férfiakkal egyenlő arányban
fejthessék ki véleményüket az őket érintő témákban. Nagyon hasznos eszköznek tartja a pozitív diszkriminációt, a kvótarendszert, amely lehetővé teszi a nők és férfiak egyenlő arányú
megoszlását a politikai pozíciókban. Úgy véli, speciális képzések, találkozók, női hálózatok
szervezésén keresztül el lehet érni, hogy a nők még aktívabb, sikeresebb közéleti szereplőkké válhassanak. Fontosnak tartja továbbá, hogy úgy alakítsák ki a munkakörülményeket,
a munkaidőt – mind a hivatalban, mind a település vezető testületeiben –, hogy a családos
nők is részt tudjanak venni a tevékenységekben. Elengedhetetlen, hogy társadalmi szinten
változzon meg a nők megítélése, ily módon a gyermekek sztereotípiamentes nevelése kora
gyermekkortól kulcsjelentőségű. A múlt évben ünnepelték a nők szavazati jogának 100. évfordulóját Norvégiában, amelynek alkalmából számos rendezvényre került sor Stange-ben,
és a politikai pártok helyi politikusai közös nyilatkozatot fogalmaztak meg a nők jogaira vonatkozólag.
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Pénzes Erzsébet, 2015 októberi választásokig volt Hidegkút polgármestere (44) három kislány édesanyja. 2010-ben lett polgármester. Szakmáját tekintve okleveles geológusmérnök,
a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékén egyetemi tanársegédként dolgozik. Angol, német és
orosz nyelven beszél. 11 éve él családjával Hidegkúton, ahová azért költözött, mert beleszeretett a település fekvésébe, hangulatába.
A 450 lelkes Hidegkúton nincsenek közintézmények, óvodába és iskolába a szomszédos
Tótvázsonyba járnak a gyerekek. A falu demográfiai helyzetére jellemző, hogy több a 18 év
alatti gyerek ( jelenleg 75), mint a 60 év feletti (60) lakos.
Pénzes Erzsébet már általános iskolás korában nagyon aktív volt, zenét tanult, sportolt, mindenféle szakkörökre járt. A gimnáziumi évek alatt kezdett el tájfutni, ez továbbra is meghatározó része az életének, hiszen a tájfutásban kell a jó erőnlét, de amellett fejben is folyamatosan
ott kell lenni és minden pillanatban döntést kell hozni. Kiváló tréning az élethez is. A tájfutóversenyek miatt rengeteget utazott, így ismerte meg Magyarország szinte minden táját.
A három feladat (polgármesterség, egyetemi előadó, család) ellátása komoly erőfeszítéseket igényelt a polgármester asszony részéről, sokáig a magánéletét szorította háttérbe.
Egy kistelepülés polgármesterének egészen más szerepköre és feladata van, mint egy nagyobb városénak. A kapcsolatok sokkal személyesebbek, emiatt számtalan olyan probléma
adódott, amely nem feltétlenül a polgármester feladatkörébe tartozik, de a lakók mégis tőle
vártak rá megoldást.
Ez a kistelepülési polgármesterség szépsége és nehézsége is egyben, s számára az volt
az egyik legnehezebb rész, hogy határozottan, de nem elutasítóan elmondja, melyek azok
feladatok, amelyek már nem tartoznak a polgármesteri hatáskörbe.
Pénzes Erzsébet, úgy érzi, még mindig a sok berögzült sztereotípia a nők és férfiak társadalmi, munkaerő-piaci szerepeit illetően Magyarországon. A mintaprojektben való részvételén keresztül szerette volna megismerni a norvég jó gyakorlatokat, példákat a nők és férfiak
megfelelő feladatleosztásait illetően, a megfelelő időbeosztás, munkaidők kialakítására vonatkozóan, valamint a példaértékű esélyegyenlőségi politikákkal kapcsolatban.
Bjørg Tingstad (55) fosnes-i születésű, négy felnőtt gyermek édesanyja, eredeti szakmáját
tekintve tanár, de dolgozott számos iskolában ügyintézőként, és néhány évig egy felnőttképzési intézmény igazgatójaként is.
Tanári diplomája mellett különféle felnőttképzésekben szerzett másoddiplomát, többek között vezetési ismereteket tanult az úgynevezett norvég Női Egyetemen (esti képzés). Férjével
közösen 25 éve egy tejgazdaságot vezet.
2007-ben választották Fosnes polgármesterévé és a 2015- évi választásokig töltötte be ezt
a pozíciót. Ő volt a település első női polgármestere. Fosnes Norvégia tízedik legkisebb mikro-térsége a maga hatszázötven lakosával, ebből ötszázan Jøa szigetén élnek, amely félórányi
autóútra és ötperces komptávolságra található a legközelebbi várostól, Namsos-tól.
A mezőgazdaságnak meghatározó szerepe van a térség életében, kiváltképpen a tejtermelésnek. A lakosság egy része a városban dolgozik, más részük az olajiparban, megint más
részük halászatból él és sokan dolgoznak különféle közszolgáltatási szektorokban.
Kezdetekben egyetlen női képviselő sem volt az önkormányzati testületben, 2007-ben
azonban áttörést sikerült elérni, a 15 képviselő közül 10 volt nő. Némi visszaesés volt 2011ben, amikor „csak” hat nő kapott helyet a képviselő-testületben. Emellett a hivatal vezetője
(a jegyző) is nő.
Bjørg Tingstad megítélése szerint a női politikusok az esélyegyenlőségben komoly eredményeket értek el Norvégiában és a régióban is, de még mindig van miért harcolni. Nagyon
fontosnak tartja a női részvételt a közélet minden területén, ennek egyik kulcseszköze a nők
önbizalmának erősítése és a különféle társadalmi csoportok megfelelő érzékenyítése a női
esélyegyenlőség témaköre iránt.
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Füzy Andrea Abasáron született, két gyermek édesanyja. Az egri Eszterházy Károly Főiskola
Pedagógia szakán, valamint a pécsi Janus Pannonius Egyetem pedagógia szakán szerzett diplomát, de van könyvtárosi, marketing menedzser-asszisztensi, üzleti-menedzseri képesítése
is, középfokon beszél angolul, alapfokon pedig franciául.
Abasár 2600 fős település a Mátra alján. Tizenkét civil csoport tevékenykedik benne például Önkéntes rendőrség, Önkéntes tűzoltóság, Ifjúsági klub, Nyugdíjas Klub, Aba Sámuel Történelmi Kórus. Húsz éve minden harmadik májusi hétvégén megrendezik az Aba Sámuel Történelmi Kórus és Nemzetközi Katonai és Bordal Fesztivált. Abasáron működik óvoda, általános
iskola, könyvtár, közösségi központ és egy 80 fős idősek otthona is.
Füzy Andrea az önkormányzatban dolgozott ifjúsági felelősként, könyvtárvezetőként és
volt a közösségi ház vezetője is. Ezek mellett 2006 óta önkormányzati képviselőként is tevékenykedik.
Lokálpatrióta, de szeret utazni, világot látni, tapasztalatokat gyűjteni, majd a tanultakat a
településen élők javára fordítani. Az általános iskolai szülői munkaközösség elnökeként igyekszik mindent megtenni azért, hogy a diákok korszerű eszközökkel, igényes környezetben tanulhassanak, illetve hogy a gyermek–pedagógus–szülő kapcsolat valóban működjön.
Nagyon büszke arra, hogy csaknem tíz éve elnöke Abasár legrégebbi civil szervezetének
– a 133 éves Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Két éve pedig megválasztották a Heves
Megyei Tűzoltó Szövetség elnökévé. Az önkéntes egyesületek tagságában számos hölgy is
tevékenykedik – a tapasztalat azt mondatja vele, hogy ugyanúgy megállják a helyüket, mint
a férfiak.
Nem könnyű egy férfiközpontú világban nőnek, családanyának lenni – tartja Füzy Andrea.
Addig, amíg egy nőnek feltehetnek olyan kérdéseket egy állásinterjún, hogy mikor akar férjhez menni/gyermeket szülni és ki vigyáz a gyermekre, ha beteg lesz, addig, amíg a munkahelyeken egyre több időt kell tölteni és egyre kevesebb a családra fordítható idő és energia,
addig amíg kétszeres erőbedobással kell dolgozni egy nőnek, hogy elismerjék a munkáját
– és hogy ugyanúgy elismerjék mintha férfi lenne –, addig sok még a tennivaló. A képviselő
asszony örült annak, hogy beválasztották a TÖOSZ Manorka program Esélyegyenlőségi mintaprojektjébe, mert ez a projekt is remek alkalomnak bizonyult a jó példák megismerésére és
itthoni adaptálására, ezzel is erősítve a valódi esélyegyenlőség fejlődését.
Hege Nordheim-Viken (45) három gyermek édesanyja. A norvég Ås-i Mezőgazdasági Egyetem Állattudományi karán szerzett diplomát. Két évig kutatóként dolgozott az egyetemen,
majd a Norvég Terménygazdálkodási Intézetben. 2008-ban szerzett PhD képesítés állati takarmányozás/táplálkozás szakirányon.
2006-ban költözött családjával a Nord-Trøndelag megyében található Høylandetbe, abba
a tejtermelő gazdaságba, ahol a férje felnőtt. A gyermekeivel otthon töltött időt követően,
a hat önkormányzat összefogásán alapuló Namdal-i Regionális Tanács titkárságán kezdett
dolgozni. 2011-ben választották meg Høylandet önkormányzat polgármesterévé, ahol ő az
első női polgármester.
A hivatalban számos vezetői pozíciót nők töltenek be (pl. jegyző, pénzügyi vezető). A képviselő-testületben 19 képviselőből 8 nő. A politikai listák többségén igyekeznek kialakítani
egyfajta egyensúlyt a nők és férfiak arányában, ezt Hege Nordheim-Viken különösen fontosnak tartja, hiszen a nők és a férfiak véleménye így tud megfelelő súllyal megjelenni a
politikai egyeztetésekben és döntésekben. Úgy véli, nagy hangsúlyt kell helyezni a fiatalok
nevelésére kora gyermekkortól, mert fontos, hogy már gyerekként is tisztába legyünk azzal,
hogy mindkét nem képviselőinek egyenlő jogok járnak mind a döntéshozatal, mind a véleménynyilvánítás terén.
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Høylandet önkormányzatnak 1260 lakosa van, s a mezőgazdaság mellett a kultúra játszik
fontos szerepet a térség életében. Kétévente rendezik meg a humorfesztivált, amelyre az
ország minden részéből érkeznek résztvevők és nézők egyaránt. Jól felszerelt művelődési
központ található itt, számos sport, zenei és egyéb színpadi eseményt rendeznek, s jó síterepeket, korcsolyapályákat találnak az idelátogatók.
Sok tevékenységet maguk a lakosok szerveznek önkéntes alapon, ez a fajta összefogás pedig különleges erőt kölcsönöz az önkormányzatnak. Høylandet a kreativitásáról és az „őrültségéről” vált híressé – vallja a polgármester – ezt a fajta kreatív őrültséget idézi egyik ismert
szlogenjük, „Úgyis magasra repülhetsz, hogy közben mégis két lábbal a földön jársz”. 2013ban szolgáltatásaik alapján elnyerték a legjobb önkormányzat díját.
Németh Violetta házas, két gyermek édesanyja. Szállodaigazgatói pozíciója mellett önkormányzati képviselőként tevékenykedik egyetlen nőként az önkormányzati képviselők között.
Számos büki szervezetben tölt be vezető szerepet: a Településfejlesztési és Idegenforgalmi
Bizottság elnöke, a helyi Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület elnökségi tagja, és a
Büki Gyógyfürdő Zrt. felügyelő bizottsági tagja. Szabadidejét szívesen tölti a szabadban családjával, kerékpározással, fürdőzéssel, játszóterezéssel.
Közgazdász-vendéglátó szakon végzett a budapesti Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Főiskolán, hat évig dolgozott ezen a területen, majd elvégzett egy pénzügyi ügyintézői képzést is. Több évig élt Brüsszelben és Norvégiában, utóbbi helyen született első
gyermeke is. Jól beszél norvégul, németül és angolul is.
A 3300 lakosú Bük gyógyvízkincsének köszönhetően Európa-hírű fürdőváros. Működik a
településen óvoda, Idősek Otthona, Idősek Klubja, lehetőség van az idősek ellátására házi
segítségnyújtással, a szociális rászorulók pedig napi egyszeri meleg élelemhez juthatnak az
önkormányzat jóvoltából.
A városnak saját egészségháza van, található itt mentőállomás, orvosi ügyelet, házi orvosi
ellátás. A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátó-ipari Szakiskola területi kibővítése és felújítása a Norvég Alap támogatásával valósult meg. A Büki Művelődési és Sportközpont akadálymentesített, igényes rendezvénytérrel, szabadtéri színpaddal. A Dr. Horváth
Tibor Szociális központ Bükön és a vonzáskörzetébe tartozó, 13 másik településen lát el szociális feladatokat.
Az esélyegyenlőség terén az önkormányzat elengedhetetlennek tartja a nők esetében az
egyenlő teljesítmény megfelelő honorálását, a családban betöltött helyüket megillető megbecsülés elérését és az erőszakmentes élethez való jog támogatását.
A gyesen, gyeten lévő anyukák számára nagy problémát jelenthet a munkaerőpiacra történő visszatérés.
Képviselőként Németh Violetta fontosnak tartja, hogy a településen élő kisgyermekes
édesanyákat támogassa, és az önkormányzat lehetőségeihez mérten segítse az édesanyákat.
Például: Bükön 2011-ig az óvoda augusztusban bezárt, azonban Violetta kezdeményezésére
sikerült az intézményvezetővel megegyezni, hogy ennek a hagyománynak véget vessenek,
és egész éven át nyitva tartó óvoda legyen a településen. Ez a gyakorlat a mai napig megmaradt, sőt az óvoda 2014 szeptemberétől óvodai-bölcsődei csoporttal is bővült. Működik
egy baba-mama klub is Bükön, ahol a helyi védőnők szervezésében rendszeresen vannak
vetélkedők, előadások és egyéb tevékenységek.
A képviselő asszony további elképzelései között szerepel képzések, fórumok szervezése
édesanyák, munkaadók részvételével a családbarát munkahelyek feltárása és számuk bővítése érdekében.
A nőként való helytállás sikerének egyik kulcsa a családtól kapott segítség, szűk környezete által tanúsított tolerancia. Németh Violetta külön hangsúlyozta, milyen sokat jelent számára munkája során családjától, férje szüleitől és a saját szüleitől kapott segítség, támogatás.
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Grete Bækken Mollan (44) alpolgármester, a Munkáspárt képviselője, főiskolai diplomával rendelkezik a szociológia és politológia területén, férjezett, két gyermek édesanyja. Egy
tejet és húst előállító farmon él, kedvenc hobbija a zenehallgatás és a politikai életben való
aktív részvétel. Politikai munkálkodása során preferált területek: helyi demokrácia és részvétel, vidékfejlesztés, esélyegyenlőség (nők és férfiak, bevándorlók, megváltozott munkakörülményűek, korlátozott munkakörülményűek számára), gyermeknevelés és a gyermekek
lehetőségei, életkörülményei.
Steinkjer 21 ezer lakosú pezsgő város, amelyet dinamikusan fejlődő családi gazdaságok – és
hatalmas erdőségek – vesznek körül. Steinkjer központjában található a Dampsaga Kulturális
Központ, határában pedig a Guldbergaunet Sport Park, mindkettő számos kikapcsolódási lehetőséget kínál az idelátogatóknak a sport, kultúra, művelődés területén. Steinkjer lakosairól
elterjedt, hogy „vendégszerető, könnyed, vidám” emberek – és ez az a mottó, amelynek mind
az önkormányzat, mind a lakosok igyekeznek megfelelni a mindennapokban.
Steinkjer önkormányzata a közelmúltban zárta le az Egyenlőség és sokszínűség a steinkjeri
önkormányzatban projektjét. A norvég mezőgazdaságban a családi gazdálkodásokban tradicionálisan férfiak dolgoznak, a projekt fő célkitűzése a nők aktívabb szerepvállalásra való
ösztönzése a családi gazdálkodásokban. Grete Bækken Mollan szintén részt vett a Helyi és
Regionális Ügyek Minisztérium „Nők politikai szerepének ösztönzése” projektjében.
Rujp Zsuzsa (41) egy tízéves ikerpár édesanyja. Német nyelvtanári valamint idegenforgalmi
és szállodaipari szakközgazdász diplomája van. Németül és angolul beszél. Több mint tíz évig
golfpályán dolgozott recepciós, marketing asszisztens, valamint recepcióvezető munkakörökben. Nyolcadik éve egy golfpálya építő cég irodavezetője és ügyvezetőjének asszisztense.
A 4300 lakosú Etyeken nőtt fel. A településnek van saját bölcsődéje, szociális otthona és
egy integrált közösségi térben 29 ezer kötetes könyvtárt működtet az önkormányzat. Etyek
lakosságát tekintve különféle nemzetiségek békés együttműködésére jó példa, hiszen élnek
itt sváb nemzetiségűek és Erdélyből elszármazottak is. Rujp Zsuzsa mindig is tevékenyen részt
vett a falu életében. Ezt a példát látta otthon is. Mindig szívesen segítette az önkormányzatot
és a női kórust német nyelvtudása révén fordítással, tolmácsolással, illetve konferálással. Az
Etyeki Németek Egyesületének tagja, ahol az elnökségben is szerepet vállalt.
2010 óta Etyek alpolgármestere. Már a választás előkészületében is fontosnak tartották,
hogy a felálló képviselő-testületben minden generáció, régi és új etyeki, férfi és nő egyaránt
helyet kapjon, amely biztosítja, hogy a lakosság véleményét és igényeit arányosan képviseljék.
A képviselő-testületben a férfi polgármesteren kívül, még három férfi és három női képviselő kapott helyet. A férfiak kiváló stratégiai gondolkodása és a női precizitás nagyon jól kiegészítik egymást a mindennapi munkában, ezzel is példát mutatva az egészséges együttműködésre férfiak és nők között. Az önkormányzat támogatja a nők aktív részvételét a település
életében, emellett saját baba-mama klubot és özvegyek klubját is működtet.
Marit Voll (55) három gyermek édesanyja. Eredeti foglalkozását tekintve gyermekorvosi
asszisztens. A 15 ezer lakosú Verdalban él, mely hagyományosan mezőgazdasági város, az
ipar csak a 70-es években telepedett meg itt. Verdalban található Skandinávia legnagyobb
szabadtéri színháza, a Stiklestad, amely fontos helyszíne különféle kulturális, politikai és vallási eseményeknek. Minden évben több ezren látogatnak el a Szent Olav tiszteletére rendezett
Olsok fesztiválra.
Verdalban a politikusok különleges figyelmet fordítanak a kulturális fejlesztésekre és ezen
belül is az ifjúsági csoportokkal való együttműködésre, annak érdekében, hogy a vidéken
való életet vonzóbbá tegyék a fiatalok számára, ösztönözzék a helyben maradást, illetve az
idetelepülést. Marit Voll a helyi iskola és óvoda napi adminisztratív életében való aktív rész16

vételén keresztül került közel a helyi politikai élethez. Belépett a Senterpartiet-ba (Centrum
párt), amely a vidéki térségek fejlesztését és az egyenlő szolgáltatások lakhelytől független
hozzáférhetőségének ösztönzését, valamint a fenntartható gazdálkodás feltételeinek megteremtését tűzte ki célul.
Maritt Vol tíz éve tagja a képviselő-testületnek, valamint a településfejlesztési tanács vezetője. 2011 óta a Norvég Települési és Regionális Önkormányzatok Szövetségének vezetőségének tagja, és mindemellett teljes állásban gyermekorvosi asszisztensként is dolgozik. Vol
részt vett a „Nők a politikában” projektben, amelynek célja a nők bevonása a politikába és
pályájuk segítése, támogatása.
Maritt Vol szerint Norvégiában is sok mindent kell még tenni azért, hogy a nők megfelelő
arányban legyenek képviselve a vezető pozíciókban is, kulcsfontosságúnak tartja ebben a
folyamatban, hogy a nők egymást is támogassák, motiválják.
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Nők, nők, nők…
Szerző: Lüttmerdingné Balla Mónika, a TÖOSZ koordinációs titkára
Augusztus 27-e és szeptember 8-a között bonyolították le a MANORKA projekt Esélyegyenlőségi Pilot programja keretében azt a hat workshopot, melyek központi témája a nők társadalmi szerepe volt, azon belül a munkaerő-piaci nehézségeik, a munka és magánélet egyensúlya, valamint a női esélyegyenlőség helyzete Norvégiában, illetve Magyarországon. A rendezvénysorozat Bükön kezdődött, Szentendrén, Hidegkúton, Abasáron, Etyeken folytatódott,
majd Bükön zárult le.

Augusztus 27.–szeptember 8. Bük
Az Esélyegyenlőségi Pilot program keretében az első workshopot A nők munkaerő piaci nehézségei, atipikus foglalkoztatási formák címmel rendezték meg a Vas megyei Bükön. Köszöntőjében Németh Sándor, a házigazda település polgármestere ismertette a Norvég Alap
támogatásával megvalósult intézményfejlesztést, és reményét fejezte ki, hogy a MANORKA projekt segítségével a nők esélyegyenlőségének ügyében is sikerül új ismeretekre és
kapcsolatokra szert tenni. Külön megköszönte Németh Violetta városi képviselő asszony személyes szerepvállalását és munkáját.
Ágh Ernőné, a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatója köszöntőjében konkrét számokkal
támasztotta alá, hogy a közigazgatásban mekkora szerepet játszanak a nők, és a kormányhivatal milyen módon segíti a kisgyermekes anyákat. Ismertette, hogy az utóbbi időkben
milyen intézkedésekkel segítik a nők visszatérését a munkaerőpiacra, és a gyermekvállalást.
Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára átfogó tájékoztatást adott a norvég–magyar önkormányzatok
kapacitásépítési programjáról, a MANORKA projektről. Részletesen kitért a 4. munkacsomagra, a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség elősegítése ügyében végzett tevékenységre.
A MANORKA projekt esélyegyenlőségi kísérleti programjában Németh Violetta, Bük Város Önkormányzatának képviselője, és a norvég partnertelepülés – Steinkjer – alpolgármester
asszonya, Grete Bækken Mollan dolgoztak együtt. Bük két programot is megvalósított a pilot
program keretében a nők munkaerő-piaci szerepének erősítése céljából. Az első rendezvényen a képviselő asszony a nők munkaerő-piaci helyzetfelméréséről végzett kutatás eredményéről számolt be.
Németh Violetta bemutatta a projekt keretében általa készített a Nők és férfiak esélyegyenlőségének tanulmányozása, különös tekintettel a kisgyermekes anyák munkaerő-piaci
helyzetének felmérésére című kiadványt.
A szakmai konferencia utolsó előadását Harangozóné Vigh Ilona, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ szakmai igazgató-helyettese tartotta. A tájékoztató átfogó képet
nyújtott a nők helyzetéről a munkaerőpiacon, a problémákról és nehézségekről. A vitában
elsődlegesen az atipikus foglalkoztatási formák hazai megvalósításának lehetőségeit taglalták a hozzászólók.

Szeptember 8. Bük
A Nők esélyegyenlősége Norvégiában, jó példákkal, gyakorlatokkal című fórumon folytatódott az augusztus 27-i a Nők munkaerő-piaci nehézségei, atipikus foglalkoztatási formák című
konferencia. A vendégeket házigazdaként Németh Sándor, Bük Város polgármestere köszöntötte, majd Ágh Ernőné, a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatója megbízásából Kapiller
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Sarolta, a Kőszegi Járási Hivatal vezetője köszöntötte a jelenlévőket, és személyes példáján
mutatta be a női munkavállalás nehézségeit, egyben lehetőségeit. Hozzászólásában kitért
arra, hogy a Vas megyei hét járási hivatalvezető közül hárman nők, és saját hivatalában a
37 munkatárs közül csupán nyolcan férfiak, és valamennyi vezető nő.
Grete Bækken Mollan, Steinkjer alpolgármestere Nők politikai és munkahelyi jogai Norvégiában címmel tartott előadásából megtudhattuk, hogyan alakult a női esélyegyenlőség fejlődése a skandináv országban. Hangsúlyozta, hogy ma már Norvégiában esélyegyenlőség van
a másság minden formája tekintetében. Részletesen kitért a gyermekvállalással összefüggő
kedvezmények rendszerére is, amely eredményeként az apák egyre erőteljesebb szerepet
vállalnak a gyermekgondozásban és nevelésben. A Menn I Barnehagen (MIB) program keretében óvó bácsikat foglalkoztatnak az óvodákban, amelynek köszönhetően az apaszerep is
megjelenik már a legkisebbek életében.
A MANORKA projekt esélyegyenlőségi kísérleti programjában Németh Violetta, Bük Város
Önkormányzatának képviselője és a norvég partnertelepülés, Steinkjer alpolgármester asszonya, Grete Bækken Mollan dolgozik együtt. A büki képviselő asszony részletesen beszámolt a
norvégiai látogatásának tapasztalatairól, és összegzésként kiemelte, hogy a norvégok bátrak,
együttműködőek és céltudatosak.
Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára összefoglalta a MANORKA projekt és a Pilot program lényegét.
A konferencia utolsó szakmai előadását Funcziné Dorner Anikó, a Kőszegi Járási Hivatal
Munkaügyi Kirendeltség vezetője tartotta A nők helyzete a munkaerő-piacon címmel.

Augusztus 29.–szeptember 1. Szentendre
A következő workshop helyszíne Szentendre városa volt, a rendezvény címe: Nők a nőkért,
avagy Nőiesség norvég szemmel. A szentendrei intézményvezetőket, vezető politikusokat,
köztisztviselőket, lakosokat Dietz Ferenc, Szentendre akkori polgármestere köszöntötte. Bevezetőjében elmondta, hogy Szentendre milyen sokat tett a nők-férfiak esélyegyenlőségének
témakörében, ismertette a Szentendre „Nőkre szabott város” kezdeményezést, amelyet nem
a törvényi előírások hívtak életre, hanem az az alapvető igény, hogy a nők számára is meg kell
teremteni az esélyt, a munkavállalást a családi élettel és a szabadidővel összeegyeztethető
körülményekre, s a várostervezés eszközeivel a nők, családok számára is élhető várost kell
kialakítani. A polgármester kiemelte, hogy a kulturális értékek védelme, az esélyegyenlőség
körülményeinek megteremtése az európaiság alapvető ismérvei, amelyek nélkül nem létezhet szociális kohézió, szolidaritás.
Zakar Ágnes, szentendrei képviselő, a TÖOSZ Norvég–Magyar önkormányzatok kapacitásépítési programja, a MANORKA projekt egyik pilot részvevője ismertette norvég tanulmányútjának tapasztalatait. Előadásában beszélt a nők helyzetéről Norvégiában, valamint
arról, hogy Európában itt a legmagasabb a születési ráta, valamint itt a legjobb a nők teljes
munkaidőben történő foglalkoztatásának aránya is. A nők közéleti szerepe szintén jelentős.
A képviselő asszonynak módja volt bepillantani számos közintézmény mindennapjaiba, ellátogatni a helyi óvodába, iskolába, szociális otthonba, önkormányzati hivatalba, kulturális
központba, szociális és egészségügyi irodába, találkozott női dolgozókkal, intézményvezetőkkel, politikusokkal.
Norvégiában fontos szerepe van az önkéntességnek. Stangében külön önkéntes központ
működik, amely a munkát keresőket és a munkát felajánlókat kapcsolja össze, a munkamegosztás területei: kertészkedés, bébiszitterkedés, szállítás stb. Az önkéntes központ egy állandó munkatárssal működik, aki a polgármesternek tartozik beszámolási kötelezettséggel.
A képviselő asszony a norvég tapasztalatok alapján kívánja bővíteni Szentendre „Nőkre sza19

bott város” projektjét. A norvég példához hasonlóan egy önkéntes központot kíván létrehozni, bővíteni szeretné az önkormányzat által támogatott nyári táboroztatások körét, valamint a
város nő- és családbarát fejlesztéseinek (kismamák számára fenntartott parkolók, játszósarkok, parkok, játszóterek fejlesztése, számuk növelése) folytatását szorgalmazza. Előadás-sorozat szervezését is tervezi nőket érinti kérdésekről.
Eva Sognebott, Stange alpolgármestere Női esélyegyenlőség Norvégiában címmel tartott
előadást, amelyben ismertette a női esélyegyenlőség norvég törvényi hátterét, történelmét.
Kiemelte, hogy a család támogatása legalább annyira fontos a sikeres női szerep betöltéséhez, mint a megfelelő kormányzati szándék és a törvényi biztosítékok.
Molnár Ildikó, címzetes főjegyző beszélt a nők jogainak történelméről, a nők magyarországi
helyzetéről, érdekes hazai, európai és a világ összes országait felölelő adatokkal szolgált a
nők megítélésével, munkaerő-piaci és közéleti részvételével kapcsolatban. Kitért a nők foglalkoztatásával kapcsolatos magyar törvényi szabályozásokra is.
A rendezvény műhelybeszélgetéssel zárult, amelyben a résztvevők javaslatokat tettek arra,
hogy Szentendre miként fejleszthetné a „Nőkre szabott város” kezdeményezését. A javaslatokat témánként csoportosították, azok tartalmáról a jelenlévők egyeztettek, beszélgettek.
A témák és a javaslatok a következők voltak.
• Nőbarát munkahelyek: részmunkaidő, rugalmas munkaidő, távmunka bevezetése.
• Mindennapi élet: több zöldterület kialakítása, az édesanyák közlekedésének javítása, a
Duna-parti szakasz sétánnyá alakítása, ahol babakocsival is lehet közlekedni.
• Életkor, egészség: az 50 éves kor felettiek munkavállalásának támogatása, hosszas betegség után munkaerőpiacra visszatérők segítése, környezetbarát közlekedési módok
kialakítása a városon belül.
• Egyedülálló nők segítése, önkéntes munka: gyermekmegőrző létrehozása, ahol középiskolás fiatalok tartanak ügyeletet délutánonként beosztás szerint, önkéntes alapon. Civil
szervezetek nyári táborozásba való bevonása. Idős hölgyek segítése önkéntesek által.
Önkéntes nők összefogása a környezet még virágosabbá tételére.
• Munka, élet, karrier, család: részmunkaidő, távmunka bevezetése, fiatalok korai felkészítése, érzékenyítése az esélyegyenlőség témája iránt. Itt szóba kerültek az ügyfél
oldali erőszak különféle formái, megelőzési módjai, a TÖOSZ jelenlévő képviselője, felhívta a figyelmet a TÖOSZ e témában futó projektjére.
A műhelybeszélgetés során elhangzott, hogy Szentendrén a köztisztviselői szférában a sok
éves munkatapasztalat nem hátrány, hanem előny, valamint a női munkaerő is nagyobb megbecsülésben részesül, mint a versenyszférában.
Zakar Ágnes javasolta, hogy Szentendre város önkormányzata hozza létre a Nőbarát munkahely elismerést, amelyet olyan munkahelyeknek adományoznak, ahol kitüntetett figyelemben részesülnek a kisgyerekes anyukák, az 50 év feletti nők, illetve más módokon is
fókuszba kerül az esélyegyenlőség segítése, megvalósítása. A képviselő asszony előterjesztéseket készített a rendezvény során felmerült kérdésekről a képviselő-testületnek.
A rendezvényen csodálatos zenei előadást hallhattunk Sárközi-Lindner Zsófia és a Sárarany zenekar előadásában. Zsófia dolgozó és egyetemi tanulmányokat folytató sikeres fiatal
anyukaként jó példaként szolgál, hogy miként lehet megtalálni a munka – magánélet – család
megfelelő egyensúlyát mindennapi életünkben.
A szentendrei rendezvénysorozat két további eseményből állt, találkozóra került sor a
szentendrei női művészek részvételével, valamint a szentendrei női politikusok egyeztetése
is megtörtént.
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Szeptember 4. Hidegkút
A Női esélyegyenlőség workshop és főzőnap Hidegkúton című konferenciát a kultúrházban
tartották, ahol a vendégeket Pénzes Erzsébet, Hidegkút község akkori polgármestere köszöntötte. A rendezvény sajátossága volt, hogy az öt norvég–magyar választott önkormányzati
párosból kettő jelen volt az eseményen. Ezt megelőzően a norvég vendégek találkoztak Balatonfüreden a Nők a Balatonért Egyesület vezetőivel is.
Szakmai előadásában Hege Nordheim-Viken, Høylandet polgármester asszonya – az abasári
Füzy Andrea képviselőasszony partnere – bemutatta a települését és a norvég önkormányzati
rendszer sajátosságait. Elmondta, hogy településének jelmondata: Magasan szárnyalunk két
lábbal a földön! Kiemelten szólt a színházi fesztiválról, amelyet kétévente rendeznek meg, és
amelynek szervezésében az 1260 lakos csaknem fele vállal szerepet önkéntesként.
Björg Tingstad, Fosnes polgármester asszonyától (a házigazda Pénzes Erzsébet partnere
volt a projektben) megtudhattuk, hogy a 600 lakosával Fosnes Norvégia tízedik legkisebb
lakosságszámú települési közössége. Az előadó kitért a norvégiai esélyegyenlőségi megoldásokra. Többek között jelezte, hogy a képviselőjelöltek pártlistáin szereplő személyek felének
nőnek kell lennie. Természetesen a választás eredményeként a nemi arányok a képviselők
között bármelyik nem irányába elbillenhetnek. Jelenleg a tizennyolc fős testületben „csak”
hat hölgy van. Björg Tingstad az első női polgármestere a községnek.
Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára tájékoztatást adott a MANORKA projektről, ezen belül pedig a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség elősegítése ügyében végzett tevékenységről.
A Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület által működtetett helyi televízió A nők szerepe címmel négy
riportfilmet készített a községben ismert közéletben dolgozó hölgyekkel. Az első filmen Tótvázsony polgármesterének felesége, Magasi Jánosné beszélt családi, munkahelyi és közéleti
szerepvállalásáról. A második film Pénzes Erzsébet Hidegkút község polgármesterével folytatott
beszélgetést mutatta be, amelyből megtudhattuk, hogy a településvezető asszony hogyan ítéli
meg munkáját, hol hibázott, mire nem figyelt, illetve milyen tanulságokat szűrt le a közéleti
szerepvállalásból adódó problémák kezelésében. A harmadik film a tótvázsonyi Tósoki Zoltánné
szociális gondozóval készült. A negyedik filmen Ferentzi Zsófia tótvázsonyi háziorvos beszélt
az orvosi karrier és a családvállalás összeegyeztetésének nehézségeiről és lehetőségeiről. Az
egyes portréfilmek között szakmai előadásokat hallgathattak meg a résztvevők.
Sebők Zsolt analóg terapeuta Mi a boldogság? címmel arra hívta fel a figyelmet, hogy az
egyén akaratától és elkötelezettségétől is függ a változtatás lehetősége.
A MOT programról Norvégiában Hege Norheim-Viken, Høylandet polgármestere adott részletes tájékoztatást. A MOT norvégül bátorságot jelent, ami szükséges önmagunk vállalásához,
a másoknak való segítéshez, és ahhoz, hogy adott esetben merjünk nemet mondani is. A MOT
szemléletét igyekeznek átadni már az óvodásoknak is, de alapvetően az iskolás korban kerül a fókuszba. Munka és magánélet egyensúlyával kapcsolatos kutatásokról Komlósi Edit,
a Pannon Egyetem adjunktusa tartott előadást. Az önkéntesség és a közéleti szerepvállalás
fontosságának a fiatalok programjaiban való megvalósításáról adott tájékoztatást Kandikó
Rita, a Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért (KÖSZI) alelnöke. A workshop programjában,
a filmek vetítésében Szendrei Szilárd, a KÖSZI elnök vállalt jelentős szerepet. A tervek szerint
Hidegkúton a KÖSZI közreműködésével a MOT programhoz hasonló ifjúsági érzékenyítő programot szerveznek.

Szeptember 5. Abasár
Az Esélyegyenlőségi törekvések Abasáron. A munka és magánélet egyensúlyának megteremtése Norvégiában és Magyarországon elnevezésű fórumon Krausz Veronika, a TÖOSZ
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nemzetközi titkára mutatta be a MANORKA projektet és Esélyegyenlőségi munkacsoportjának tevékenységét, valamint a munka és magánélet összehangolásának témájával foglalkozó
Pilot programot.
Lénártné Benei Anikó, Abasár polgármester asszonya ismertette a település történelmét,
az abasári intézményeket és fejlesztéseiket, a működő civil szervezeteket, valamint a községben vezető szerepben munkálkodó hölgyeket. Hege Norheim-Viken, Høylandet polgármestere településéről, valamint a norvég önkormányzati rendszerről tartott előadást. Norvégiában
igyekeznek az élet minden területén figyelni a nemek arányára. A munka és a magánélet
egyensúlya megteremtésének akadálya: a teljes munkaidőben dolgozó két szülő, a házimunka, a kevés szabadidő. Ebben lehet segítség a rugalmas munkaidő, a bevezetett szülési
szabadság kötelező megosztása a szülők között, a nagyszülők, a szomszédok segítsége, a
gyerekek bevonása a házimunkába. A norvég polgármester településére vonatkoztatva elmondta: náluk családonként 3-4 gyermeket vállalnak a magas női foglalkoztatottság ellenére,
és egészen kicsi kortól figyelnek a gyermekek nevelésére. Ezért is csatlakozott a települése
egy Nemzetközi Ifjúságsegítő Szervezethez és bevezették a MOT programot.
Björg Tingstad, Fosnes polgármestere a norvégiai esélyegyenlőségi megoldásokról beszélt.
Közvélemény-kutatást végeztek e témában, amelyből kiderült, hogy az esélyegyenlőség fogalma a többség számára azt jelenti, hogy ugyanazok a lehetőségek illetnek meg mindenkit,
nemtől, hovatartozástól függetlenül. Előadásában kiemelte, hogy szükség van magas szintű
empátiájú férjre és a nagyszülők segítségére is. Az élet különféle szakaszaiban más-más praktikákat kell alkalmazni, hogy meg tudjanak felelni a munkahelyi és az otthoni elvárásoknak.
A Borpalota Kft. ügyvezetője, Dunai Ágnes borász, sikeres vállalkozó (férfi szakmában) előadásában elmondta, hogy a látogatói sokszor meglepődnek, hogy nő a tulajdonos, ügyvezető és
borász. Vállalkozásában egyenlő arányban dolgoznak a két nem képviselői, és a nők fizetése
jellemzően magasabb. A munkaidőt betartják, ha túlórázni kell, minden esetben kompenzálják.
Közvetlen kapcsolatot tartanak a családokkal, figyelnek a szociális problémákra. Tíz éve van a
szakmában, és mára elmondhatja, hogy sikerült kivívnia a férfi borászok elismerését is.
Zsiros Sándorné, Alsózsolca város akkori polgármestere, a TÖOSZ Polgármesternői Tagozatának elnöke tájékoztatójában beszámolt a TÖOSZ, ezen belül pedig a Polgármesternői Tagozat munkájáról. Statisztikákat készített és mutatott be a magyar nők közigazgatásban való
részvételéről, melyekből megállapítható, hogy minél nagyobb lélekszámú a település, annál
nagyobb a valószínűsége, hogy férfi a településvezető.
Női vezetők a Mátrai Erőmű Zrt.-nél címmel tartott előadást Antal Jánosné üzleti igazgató. Bemutatta a vállalatnál dolgozó nők által alakított „Mert Nők” szervezet tevékenységét,
amelyek: szakmai kerekasztalok, belső szakmai rendezvények, külföldi szakmai tanulmányutak, önkéntes segítő munka, programok, környezetvédelmi akciók szervezése. Felhívta
a figyelmet arra, hogy a nők látásmódja más, figyelembe vesznek más aspektusokat is, mint
a férfiak, és ha lehetőséget kapnak, sokféle feladatot el tudnak végezni. Javasolta a kapcsolatfelvételt a TÖOSZ Polgármesternői Tagozatával.
Maka Piroska szociális szakértő a szociális intézményekben dolgozó nők munkáját mutatta
be. Elmondta, hogy ma Magyarországon ugyanolyan problémákkal küzdenek a szociális munkások, mint az általuk gondozottak, ez az elszegényedés egyik fontos jele, és beszámolt az
ebből fakadó gondokról. A munka és a magánélet összehangolása területén a beavatkozási
lehetőségeknek a rugalmas munkaidő bevezetését, a szükséges eszközök (laptop, telefon,
jármű) biztosítását és rekreációs lehetőségek elérhetőségét látja megoldásnak a szakterületén.
Hege Norheim-Viken a MOT programról tartott tájékoztatót, amely drogprevenciós programként indult és Høylandet település is csatlakozott hozzá. A MOT program szlogenje: „Bátorság kell az élni akaráshoz, az egymásra való odafigyeléshez, és bizonyos dolgokra »nem«-et
mondani”.
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A MANORKA projekt esélyegyenlőségi kísérleti programjában Füzy Andrea, abasári képviselő
asszony és a norvég partnertelepülés, Høylandet polgármester asszonya, Hege Norheim-Viken dolgozik együtt. A norvég tanulmányút tapasztalatai alapján Füzy Andrea elmondta, hogy
Abasáron a MOT szemléletét szeretnék bevezetni, mert fontosnak tartják az önkéntesség, a
közösségben gondolkodás, a felelősségteljes döntéshozás és a céltudatosság meghonosítását,
elsajátítását. Lénártné Benei Anikó abasári polgármester zárszavában elmondta, hogy a folyamatos együttműködésben és a tapasztalatcserében látja a megújulás lehetőségét.

Szeptember 6. Etyek
A Női Esélyegyenlőség a Budapesti Agglomeráció Határán című konferencián Garaguly Tibor,
Etyek nagyközség polgármestere bevezetőjében elmondta, hogy fontosnak tartja az esélyegyenlőség témáját, példát mutatva a képviselőtestület 50-50 százalékos nemenkénti megoszlásával.
Ezután Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára ismertette a Norvég–magyar önkormányzatok kapacitásépítési projektjét, és a tapasztalatcsere módszerére épülő norvég–magyar Pilot programot.
Nagyné Mikulásik Katalin, a Bicskei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség vezetője
tájékoztatta a jelenlévőket a Fejér megyei, valamint a Bicskei járás foglalkoztatási statisztikáiról. Kiemelte, hogy a női álláskeresők számának növekedése figyelhető meg, ez a tendencia
két éve tart. A járáson kívüli munkahelyekről a munkaügyi kirendeltségnek nincs tudomása,
így nem tudja a lehetséges munkahelyről tájékoztatni az álláskeresőket. Problémát jelent,
hogy ugyan a munkahelyeknek bejelentési kötelezettsége van a betöltetlen álláshelyekre, de
ennek elmulasztása nem jár szankcióval.
Marit Voll, Verdal település képviselője Női politikai szerepvállalás és esélyegyenlőség
Norvégiában, Verdalban című előadásában bemutatta azokat norvég intézkedéseket, amelyek segítik a nők munkavállalását és a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség megteremtését. Elmondta, hogy Norvégiában a szülési szabadságnál (49 hét 100% fizetéssel vagy 59 hét
80% fizetéssel) a férfiaknak minimum 10 hetet, a nőknek minimum 18 hetet kell kivenniük,
ha az egyik szülő nem él vele, elvész a szabadság. Ezzel megoldódott az a probléma, hogy
a fiatal nőket nem szívesen alkalmazzák a majdani gyerekvállalás miatt. Tájékoztatójában
elmondta még, hogy hazájában az 50 év feletti munkavállalók előnyös helyzetben vannak,
mert magasra értékelik a tapasztalatukat. Elmondta, hogy Norvégiában a szabadság időtartama független az életkortól, inkább bizonyos szakmákban dolgozóknak lehet eltérő számú
a szabadsága, valamint, hogy a nagy távolságok miatt az ügyintézés leginkább interneten
bonyolódik le.
A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény vezetője, Soósné Kurucz Ágnes sok képpel illusztrált előadásában bemutatta az etyeki nők munkavállalását támogató szolgáltatásaikat: önbizalom-fejlesztő tréning szervezése, a munkanélküliek állásinterjúra felkészítése,
baba-mama klub, családi kirándulások, önkéntes bébiszitter nyugdíjasokból, pótnagyszülő
kerestetik program.
Tibay Judit sikeres etyeki vállalkozó és édesanya Munka-család egyensúlyának megteremtése a mindennapi életben című előadásában képet kaphattak a jelenlévők a vállalkozásának
fejlődéséről, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetésével kapcsolatos nehézségekről, valamint a problémák megoldási lehetőségeiről.
A MANORKA projekt esélyegyenlőségi kísérleti programjában Rujp Zsuzsa, Etyek nagyközség önkormányzatának alpolgármestere és a norvég partner település, Verdal képviselő
asszonya, Marit Voll dolgozik együtt. Etyek nagyközség alpolgármestere a Csodálatos évek
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elnevezésű, Verdalban is működő projektet mutatta be, és közös gondolkodásra invitálta a
szakembereket.
A projekt célja a viselkedés fejlesztése gyermekeknél, amely programban a szülők, a pedagógusok és a gyerekek vesznek részt. A Segítő Kéz Szociális Intézményben és az óvodában
szeretnék a programot bevezetni, fókuszálva a hátrányos helyzetűekre való odafigyelés, valamint a nők és férfiak esélyegyelősége témakörökre.

2.4 Esélyegyenlőségi programok Norvégiában (Pilot program)
A TÖOSZ Önkormányzati kapacitásépítés norvég–magyar együttműködéssel (MANORKA)
című projektjének része a Pilot program, amelyben öt magyar és öt norvég hölgy vett részt,
akik párt alkotva (egy magyar, egy norvég) dolgoztak együtt. A norvégiai tanulmányutakra
2014. júniusban került sor.

Látogatás Steinkjerben és Verdalban
Németh Violetta, Bük város képviselője (norvég partnere Grete Bekken Mollan, Steinkjer alpolgármestere) és Rujp Zsuzsa, Etyek község alpolgármestere (partnere Marit Voll, Verdal
képviselője) 2014. június 2-5. között együtt vettek részt az utazáson.
Először a DMS Egge-t nézték meg, azt az intézményt, ahol idős embereknek segítenek olyan
technikák megtanulásában, alkalmazásában, amelyek megkönnyíthetik a mindennapi életüket
és ezáltal kevésbé szorulnak rá mások segítségére. Így idősebb korukban is majd a saját, megszokott környezetükben élhetnek, és nem feltétlen szükséges öregek otthonába vonulniuk.
Ilyen technika például a nagykijelzős, érintőképernyős táblagép, amelybe be lehet programozni a napi rutint, mint az étkezések, gyógyszerbevétel időpontja; különféle műszaki eszközökre
szerelhető készülékek, amelyek jelzik, ha a hűtő nyitva marad, vagy a gázt nem kapcsolják le,
valamint a gyógyszeradagoló, amely hangjelzéssel figyelmeztet az esedékes bevétel időpontjára. Mivel a norvég társadalom is öregszik, fontos szemponttá vált, hogy az idős emberek is
teljes életet élhessenek. Ezzel a Norvégiában egyedülálló, nagy népszerűségnek örvendő projekttel szeretne a steinkjeri önkormányzat az idős emberek esélyegyenlőségéhez hozzájárulni.
A tanulmányút során a két magyar hölgy találkozott Kristine Svendsennel, Norvégia legnagyobb munkaügyi szervezetének, a Norvég Szakszervezetek Ernyőszervezetének (LO) a
titkárával. Az LO 22 szakszervezetet fog össze. A szervezet fő feladatának tekinti a nemek
közötti esélyegyenlőség előmozdítását, immáron 70 éve. Céljuk elérni, hogy a női és a férfi
munkavállalók azonos feltételekkel dolgozhassanak, vagyis azonos munkáért, ugyanannyi
bért kapjanak; a nőknek legyen lehetőségük választani: teljes vagy részmunkaidőben szeretnének dolgozni. Tevékenységeik közé tartozik még az elnőiesedett és elférfiasodott szakmák
okainak felkutatása, megszüntetése. Kristine példája azt mutatja, hogy állami segítséggel egy
tehetséges, egyedülálló anya is szép karriert futhat be.
Németh Violetta és Rujp Zsuzsa ellátogattak a steinkjeri városházára, ahol részt vettek a
Településfejlesztési Bizottság ülésén. A bizottságokban a nemek aránya kötelezően 60-40
százalék. A Városházán találkoztak Björn Arild Gram polgármesterrel, Torunn Austheim jegyzővel és Karsten Saugestad személyügyi előadóval, akiktől az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények szervezeti felépítéséről tájékozódhattak. Megtudták, hogy az önkormányzati
dolgozók esetében a nemek aránya 50-50 százalék. A személyügyi előadó azt is elmondta,
hogy 1976 óta létezik az a törvény, amely védi az alkalmazottakat. Ebben többek között szó
esik a diszkrimináció tilalmáról: az önkormányzat nem részesítheti előnyben a férfi munkaerőt
a nőivel szemben. A nőknek jogukban áll szülési szabadságra menni, vagy részmunkaidőben
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dolgozni. 2015-ben új szabályozás lép életbe, amely megadja a jogot a részmunkaidőben dolgozóknak arra – ha sokat és rendszeresen túlóráznak –, hogy a részmunkaidős foglalkoztatottságukat növeljék, akár teljes állásban dolgozzanak ugyanabban a pozícióban.
Németh Violetta a tanulmányút utolsó napján járt a Steinkjer-beistadi óvodában. Norvégiában kétféle óvoda van: magán és önkormányzati fenntartású. A Beistadi magánóvoda
szülői összefogással, magánpénzből jött létre, de ma már az államtól is kap a fenntartáshoz
támogatást. A vezető óvónő bemutatta az óvodát és a két óvó bácsit is. Az intézményvezető
elmondta, hogy elkötelezettek abban a tekintetben, hogy óvó bácsi is legyen a gyerekekkel,
mert sajnos sok olyan gyerek van, akit az édesanyja egyedül nevel, és így nem lát maga előtt
férfi mintát.
A képviselő asszony a Campus Steinkjerben találkozott Marna Ramsöy-vel is, az önkormányzat esélyegyenlőségi bizottságának vezetőjével. Az ötfős bizottság egyik fontos tevékenysége a március 8-i nemzetközi nőnap rendezvényének megszervezése. Ennek keretében minden alkalommal kitüntetnek egy helyi nőt, aki sokat tett a nők esélyegyenlőségéért
Steinkjerben és a hozzátartozó településeken. Tavaly ezt a díjat Kristine Svendsen, az LO helyi
titkára kapta meg. Találkozott még Gerd Thorshauggal, aki a Campuson dolgozik, ő foglalkozik
a bevándorlókkal, külföldi letelepedők esélyegyenlőségi problémáival, felnőtt képzésekkel,
valamint egyeztetett Björn Gunnar Erikssonnal tanárral, aki létrehozta és vezeti a Campuson
található ifjúsági klubot. Közvetlenül kapcsolatban állnak a 11 fős diákönkormányzattal és folyamatos kapcsolatot tartanak az önkormányzattal, a fiatalok igényeire, problémáira vonatkozóan.
Rujp Zsuzsa, Etyek község alpolgármestere a verdali városházára látogatott el, ahol Ellen
Vinne és Inger Lise Rostad, a „The Incredible Years” („Csodálatos évek”) programmenedzserei bemutatták, hogyan alkalmazzák immár minden verdali óvodában és iskolában a Carolyn
Webster-Stratton által kifejlesztett programot. A program célcsoportjait a gyerekek, szülők,
óvónők és tanárok alkotják. A gyerekkorban manapság minél inkább jelenlévő viselkedési,
érzelmi és szociális problémák megelőzéséhez, illetve megoldásához nyújt segítséget ez a
program. A mai verdali gyerekek és fiatalok a jövő munkaerőpiacának nyerteseivé válhatnak,
mivel sokkal inkább nyitottak lesznek a különféle nyelvek, kultúrák, vallások és a másik nem
iránt is. Ez a tulajdonság azonban nem alakul ki spontán, hanem kemény, kitartó munkával,
hosszú távú stratégiai gondolkodás segítségével teremthető meg.
A Reinsholm óvodában tett látogatás alkalmával a „The Incredible Years” programban részt
vevő óvónő bemutatta, hogyan működik a program a gyakorlatban. Norvégiában is viszonylag nagy az óvodai csoportlétszám, de négy nevelő jut egy csoportra, és a férfiak nemcsak
fizikai munkaerőként vannak jelen az óvodában, hanem többen a csoportban is dolgoznak.
Az alpolgármester asszony látogatást tett a Levangen Innherred Recycling Centerben is.
A 100 százalékban önkormányzati tulajdonú szemétszállító cég felépítését, munkáját a PRés marketingért felelős hölgy mutatta be, aki két kisgyerek (3 és 6 évesek) mellett dolgozik
teljes állásban. Elmondta, lehetősége volt csökkentett munkaidőben dolgozni, amíg a gyerekek kisebbek voltak. Éppen a látogatás ideje alatt adták át az új irodaépületet. A munkaerő
kiválasztására az új központban is nagy hangsúlyt fektettek, és természetesen szem előtt
tartották mind a férfi mind a női dolgozók munkához való jogát.

Látogatás Fosnesben és Høylandetben
Pénzes Erzsébet, Hidegkút község volt polgármestere (norvég munkatársa Bjørg Tingstad,
Fosnes volt polgármestere) és Füzy Andrea, Abasár község képviselője (partnere Hege Nordheim-Viken, Høylandet polgármestere) 2014. június 11-14. között utazott Norvégiába.
Fosnesben a polgármesteri hivatalban találkozott a két hölgy a jegyzővel, a könyvtáros-mű25

velődésszervezővel, egy részmunkaidőben dolgozó adminisztrátorral és a polgármesterrel
(valamennyien nők), aki a településről és a mikrotérségéről tartott előadást. A 600 fős település különlegessége, hogy egy szigeten helyezkedik el a falu központja, ahová csak komppal
lehet átjutni. Két óvodát, két iskolát, két orvosi rendelőt tartanak fenn, hogy a szigeten élők
is ugyanazt az ellátást kapják, mint a szárazföldiek. A településnek ugyanazon feladatot kell
ellátnia, mint egy nagyvárosnak, csak sokkal kevesebb pénzből gazdálkodhatnak, ezért szorosan együttműködnek a környező településekkel, és társulásban látnak el számos feladatot.
A hivatalban csak műszaki, esetleg gazdasági területen dolgozik férfi, egyébként általános,
hogy nők látják el az adminisztratív munkaköröket. Alapvetően mindannyian elégedettek a
munkájukkal, életükkel és a nők helyzetével Norvégiában.
A jegyzőnő elmondta, korábban nem dolgozott a közszférában. Az édesapja biztatására
mérnöknek tanult. Az egyetemen fele-fele volt a férfiak és nők aránya, de csak a férfiak
kaptak munkát. A hetvenes években a jegyzőnő maga is küzdött a női egyenjogúságért, tüntetéseken is részt vett, manapság úgy látja, a mai fiatal lányok nem becsülik meg a kivívott
jogokat, és attól tart, hogy elveszthetik őket. A könyvtáros hölgynek hagyományos életutat
kellett választania. Férjhez ment, négy gyermeket nevel, egy farmon élnek. Kereste azonban
a kiutat és 44 évesen tanár lett. Ő is aktív részese volt a női egyenjogúságért folytatott küzdelemnek. A húgait, már ő ösztönözte arra, hogy olyan szakmát, életet válasszanak, amilyet
szeretnének.
Az adminisztrátor hölgy részmunkaidőben dolgozik, második gyermekét várja éppen. Úgy
véli, a gyermek születése egy nő életében akadályozza a karrier fejlődését, s tapasztalata
szerint a nyugdíj, a jövedelem sem azonos a két nem között. A szülő juttatást csak a gyermek
egyéves koráig kap, ezután, ha nem dolgozik, nincs biztosítása, dolgoznia kell akár részmunkaidőben is. A magyar vendégek azt tapasztalták, hogy a szabadidő eltöltésére rengeteg a
lehetőség a településen. A lakosok az aktív szabadidős tevékenység mellett, nemcsak magukért, hanem a közösségekért is sokat tesznek. Erős a civil élet, jelenleg az önkormányzat húsz
egyesületet támogat, köztük a jótékonysági nőegyletet, amely a gyermekek neveléséért, a
családi közösségekért dolgozik. A három különböző területen dolgozó hölgy azt nyilatkozta,
hogy mindent el tudnak érni, amit szeretnének, a lehetőségeik korlátait önmaguk szabják
meg.
A magyar vendégek meglátogattak egy családi házból kialakított óvodát is, ahol három
óvónő és egy gyakornok gondoskodik a különféle életkorú gyerekekről. Nincs korosztályos
csoportbontás, azonban differenciált foglalkozások zajlanak. Az iskolában hetedikes, nyolcadikos lányokkal beszélgettek a terveikről, akik nagyon intelligensek, magabiztosak, céltudatosak és nyitottak voltak.
Az idősotthon életébe is bepillantást nyertek, ahol csak nők dolgoznak, mint általában a szociális területen itthon és Norvégiában is. Tizenhét idős embert ápolnak, akik külön szobákban
kapnak elhelyezést. Ezen kívül még nyolc apartman is működik, ahol az önmagukról még gondoskodni képes házaspárok élnek. Az intézmény nyitott a település felé, például a konditermet
a falu lakói is használhatják. Továbbá itt kapott helyet az orvosi rendelői is. Az intézményekben
egységesen jellemző az igényesség, tisztaság és a családias, emberközpontú légkör. A dolgozók mosolygósak, kedvesek, a berendezések korszerűek.
Høylandetben a polgármesteri hivatalban a polgármester asszony és a jegyzőnő bemutatták a települést, ahol 1200 lakos él. A képviselő-testület 19 főből áll, havonta tartanak testületi, bizottsági üléseket. Fosneshez hasonlóan, Høylandetben is ebben a ciklusban először
nő a polgármester. Számos női vezető dolgozik az önkormányzatnál, azonban a technikai,
mezőgazdasági, fejlesztési területeken férfiak tevékenykednek, valamint az óvodában és az
iskolában is dolgoznak férfi pedagógusok.
A jegyzőnő 2012. januárban kezdett dolgozni ebben a pozícióban. Høylandetben jelenlegi
munkájával meg van elégedve, a hivatali dolgozók is lelkiismeretesen látják el feladataikat.
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Norvégiában évente értékelik az önkormányzatok működését. Több szempontot vesznek
figyelembe, mint például: gazdasági mutatók, kötelező és vállalt feladatok, gyermekvédelmi,
idősgondozási ügyek ellátása. Minden területet pontoznak, és a végeredmény alapján rangsorolják a településeket – Høylandet ebben a versenyben első helyen végzett. A pontszámok
azt is megmutatják, hogy mely területen van szükség még fejlesztésre, a működés hatékonyabbá tételére.
Az iskolában Eva-Kristina vezette körbe a látogatókat, akik bepillanthattak egy osztály
munkájába is. A férfiak és nők egyenlő arányban képviseltetik magukat a tanári karban.
A magyar pilot program résztvevői a MOT programról is kaptak tájékoztatást. A MOT norvég
szó, jelentése: bátorság. Mottójuk: bátorság az élethez, bátorság ahhoz, hogy nemet mondj!
Fiatalokkal, fiataloknak a fiatalokért dolgoznak. A mozgalom kiindulópontja, hogy mindenkinek joga van egyenlő esélyekkel indulni az életben, és további esély is jár annak, aki valamilyen oknál fogva félrecsúszott, vagy rossz fordulatot vett az élete. Önkéntesek tevékenykednek a szervezetben. A MOT-nak kidolgozott módszertana van, amelynek célja, hogy olyan
öntudatos, céltudatos és erős egyéniségek kerüljenek ki az oktatási intézményekből, akik
mernek élni és tenni önmagukért és társaikért is.
A magyar vendégek meglátogattak egy erdei óvodát, melynek jellemzője, hogy a gyerekek csak addig tartózkodnak az óvodaépületben, amíg reggel mindenki megérkezik, ezután
a természetben vannak, az időjárástól függetlenül, csak mínusz tizenöt fok alatt mennek be
az épületbe. Három óvodapedagógus gondoskodik a gyerekekről, a látogatáskor éppen két
férfi és egy nő. Mindent maguk készítenek: a berendezési tárgyakat, az erdei kalandpályát, a
hintát, maguk gyűjtik a fát, maguk rakják a kemencét, főzik az ételüket. Általában a mozgékonyabb gyermekek szülei választják ezt a lehetőséget.
A Humor fesztivál központjába is ellátogatott a magyar delegáció. A kétévente megrendezett fesztivál alatt hatalmas sátortáborokat alakítanak ki, és két, egyenként 2500 fő befogadására alkalmas sátorban zajlanak az előadások. A fesztiválra az ország minden pontjáról
érkeznek látogatók és előadók egyaránt. A hatalmas rendezvényen önkéntesek dolgoznak,
akik minimális juttatást kapnak munkájukért. Az egyik főszervező, egyedülálló anyaként neveli fiát, kétszer elvált, és már nem akar máshoz alkalmazkodni. Őszintén beszélt arról, hogy
az ő életében a főszerepet a gyermeke mellett a munkája tölti be, és ezzel teljesen elégedett.
Az egyik férfi munkatárs elmondta, hogy három gyermekük van. Amíg kicsik voltak, ő volt
velük otthon, mivel a felesége orvosként dolgozik. Jelenleg is ő vállal nagyobb szerepet a nevelésükben a felesége munkaidő beosztása miatt. A magyar vendégek megtekintették még
a rehabilitációs intézetet, ahol súlyos műtéteken, protézis beültetéseken, agyvérzésen átesett
embereket ápolnak. Általában kettő-négy hetet töltenek itt a páciensek, akik teljes körű orvosi ellátásban, mozgásterápiában, fizikoterápiában részesülnek. A saját uszodával, tornateremmel rendelkező intézmény nyitott a település lakosai előtt, külsősök is igénybe vehetik a
szolgáltatásokat. Itt is főként hölgyek dolgoznak, de férfi ápolókra is nagy szükség van.
A három szerállásos tűzoltó szertárban tett látogatás alkalmával megtudták a magyar vendégek, hogy a nem hivatásos tűzoltóságon nincs állandó ügyelet, személyhívón és SMS-ben
kapnak riasztást a tűzoltók a káreseményekről. Évente hat alkalommal tartanak gyakorlatot,
rendszeresek a továbbképzések és a tűzoltó versenyek. A tűzoltóságon hölgyek nem dolgoznak.
A norvég vendéglátók is hasznosnak ítélték meg a látogatást, bevallásuk szerint más szemszögből tekintettek saját magukra.

Látogatás Stangéban
Zakar Ágnes, Szentendre város képviselője 2014. június 22-25. között töltött négy napot norvégiai tanulmányúton. Vendéglátója Eva Søgnebotten, Stange alpolgármestere volt. A képvi27

selőnő szerint a norvégok általában magabiztos, nagyon önálló életvitelt folytatnak, és ez a
fajta biztonság nem csak a magas életszínvonalnak köszönhető, egyfajta Skandináviára jellemző életmód. Mindenkinek azonos jogai vannak, nagy energiát fordítanak a szegények, menekültek, betegek gondozására. Stange nagyrészt jól működő, évszázados hagyományokra vis�szatekintő farmergazdaságokból áll. Zakar Ágnes több intézménybe is ellátogatott. Emellett, a
norvég mindennapokba oly módon is betekinthetett, hogy az alpolgármester asszony házában,
az ő személyes vendégeként tölthetett el néhány napot.
Ezalatt meglátogatott egy magánóvodát, ahol Merete Nilssen, az Utsikten nevű óvoda vezetője ismertette a norvégiai óvodák, bölcsődék általános helyzetét. A bölcsődében 7 gyerek,
az óvodában pedig 14-18 gyerek alkot egy csoportot. Egy csoportra négy pedagógus-dajka
jut. Norvégiában az óvodai ellátás nem ingyenes: 2400 norvég korona/gyerek/hónap (körülbelül 96 ezer forint) kell fizetniük a családoknak.
Az óvodában 80 gyerekre vigyáznak, a 23 pedagógus, gondozó közül 4 férfi. Nagy hangsúlyt fektetnek a nemek közötti esélyegyenlőségre, ennek megnyilvánulási formája férfiak
alkalmazása a gyerekfelügyeletben, ami kisgyerekeknél Magyarországon még nem jellemző.
Bizonyos tevékenységeket, például a horgászást a férfi tanárok vezetésével gyakorolják az
óvodások. Kerülik a tipikus lány-fiú szerepek hangsúlyozását, sokkal inkább az emberi értékekre fókuszálnak, ezt próbálják megtanítani a gyerekeknek már az óvodában is. Az óvoda
mindennapi életébe az apukákat is bevonják, amennyire csak lehet. Érdekesség még, hogy az
ételeket közösen főzik az óvó nénik és a gyerekek.
A szentendrei képviselő asszony a városházán találkozott Kristin Scietne oktatási tanácsadóval, aki elmondta, hogy a tankötelezettség Norvégiában is, csakúgy, mint Magyarországon
6–16 éves korig tart. A problémás, mentálisan sérült gyerekeket külön iskolákban nevelik. Az
általános iskola után következő középiskolai rendszer már más, mint nálunk, mivel különválik
az alsó- és felső tagozatos középiskola. A gyerekeket arra biztatják, hogy tanuljanak tovább.
Az élethosszig tartó tanulás fontos része a norvég oktatási rendszernek.
A 2003-ban az oktatás eredményességéről készült első PISA jelentésben szereplő nem túl
eredményes norvég teljesítmény óta nagy hangsúlyt fektetnek az oktatás fejlesztésére. Külön tanulmányútra mentek el norvég oktatáspolitikusok és tanárok Finnországba, hogy megismerjék a finn oktatási siker meghatározó tényezőit. Rosszabb technikai felszerelést, hasonló
fizetéseket tapasztaltak. Kristin véleménye az volt, hogy a dolog nyitja a finnek szorgalmában
rejlik.
A mindennapi oktatás problémái állandóan jelen vannak a norvég sajtóban. Egyik ilyen
probléma a fiúk és lányok oktatási eredményei közötti jelentős különbség, valamint a fiúk
rossz órai magaviselete, melynél megoldást jelentett a fiú és lány osztályok létrehozása. Ez
azt mutatja, hogy az iskolai integráció nem olyan mereven kezelt, mint nálunk. Az esélyegyenlőség az 1970-es évek óta központi helyen áll a norvég oktatáspolitikában.
Az önkormányzati hivatalok ügyfélszolgálata a felmérések szerint, a második legjobb szolgáltatást nyújtja Norvégiában. Praktikus megoldás, hogy az ügyfélszolgálatot a bejárat közelében helyezik el.
A kulturális központ annak ellenére, hogy Stange nem turisztikai célállomás, számos kulturális programot szervez a helyieknek. Nyolcvan alkalmazottal és 200 önkéntessel dolgoznak, mely a 20 ezer fős városban nagy számnak mondható. Klubfoglalkozások, nyári táborok
szervezésével a nehéz hátterű, menekült gyerekeknek biztosítanak programokat. A szociális,
egészségügyi iroda munkájába is bepillantást nyert a képviselő asszony, megtudta, hogy a
szociális rendszer egész Skandináviában nagyon fejlett, így Norvégiában is. Itt is díjmentesen
jár a nyugdíjasoknak az otthonápolás. Stange városa bevételeinek mintegy felét költi betegek, idősek, sérültek gondozására.
A városnak 500 szociális bérlakása van, mely a rászorulók lakhatási gondjainak megoldásában segít; akiknek nagy része menekült, bevándorló vagy drogfüggő.
28

Zakar Ágnes találkozott Stange képviselőivel is: Mirjam Engelsjorddel a Liberális pártból, Anfinn Standerholennel a Szociáldemokrata pártból és Kirsti Berge-vel a Konzervatív
pártból. Kirsti Berge prezentációt készített annak bemutatására, hogyan ünnepelte Stange
önkormányzata 2013-ban a nők szavazati jogának 100. évfordulóját. Egy tájékoztató füzet
készült erre az alkalomra, valamint múzeumlátogatásokra, konferenciákra került sor, ezeket
a kezdeményezéseket a város 200 ezer norvég koronával támogatta.
Norvégiában minden önkormányzat működtet önkéntes központot, Stange városa is, ez az
Ottestad Frivillig Önkéntes Ház. Célja, hogy összegyűjtsék mindazokat, akik önkéntes munkát
akarnak, tudnak végezni, és egyúttal azokat is, akiknek segítségre van szükségük: a háztartási munkában, a kertészkedésben, jogi tanácsadásban, szállításban, gyermekfelügyeletben
stb. Létrehoztak ugyanitt egy használt ruhák és árucikkek boltját is. Az önkéntes ház egy
állandó alkalmazottal működik, aki közvetlenül a polgármesternek tartozik beszámolni a ház
működéséről és a kapott támogatás felhasználásáról.
A tanulmányutakon résztvevő hölgyek arról számoltak be, hogy számos jó példát, gyakorlatot ismertek meg, amelyek itthoni megvalósításához sok esetben nem elsősorban a
pénz, hanem az akarat, elszántság szükséges.

2.5. Tanulmányút Oslóban
Szerzők: Lüttmerdingné Balla Mónika, a TÖOSZ koordinációs titkára és Tóth Karola, a TÖOSZ
elnökségi titkára
A MANORKA Projekt Esélyegyenlőségi Munkacsomagja keretében szeptember 15-18. között
húszfős delegáció látogatott Oslóba, Norvégia fővárosába. A tanulmányúton az Emberi Erőforrások Minisztériumának két helyettes államtitkára, a TÖOSZ társelnökei, a Polgármesternői
Tagozat elnöksége és szakmai tanácsnokok vettek részt.
A Norvég Önkormányzatok és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) részéről Liss
Schanke szenior tanácsadó koordinálta a szakmai programot. Elmondta, hogy 1972-ben alakult a szövetség, két korábbi szövetség összeolvadása révén. A szervezet az összes norvég
önkormányzatot, mint munkáltatót képviseli a háromoldalú párbeszédek alkalmával az állam,
az önkormányzatok és a szakszervezetek között. Fontosnak tartják, hogy az önkormányzati
alkalmazottak hogyan élik meg a mindennapjaikat, hogy jól tudják végezni a munkájukat,
és jó minőségű szolgáltatásokat nyújtsanak a lakosoknak. Tevékenységi körükben szerepel
a jogi tanácsadás, akár bíróságon is képviselik az önkormányzatokat. Bértárgyalásokon is
részt vesznek a munkáltatói oldal képviseletében. A kormányzattal formális egyeztetéseket
folytatnak (munkaidő, fizetés, munkakörülmények). Liss Schanke kiemelte, hogy az 1837-es
norvég önkormányzati törvény óta az önkormányzatokat nagy tisztelet övezi.
A magyar delegáció vezetője Pergő Margit, Berhida város polgármestere, a TÖOSZ társelnöke volt. Felszólalásában ismertette a tanulmányút céljait: a norvég–magyar esélyegyenlőségi helyzet összehasonlítása, tapasztalatok, ismeretek gyűjtése a törvényi szabályozással
kapcsolatban.
Kåre Petter Sørlien, az Esélyegyenlőség, Gyermekvédelem és Társadalmi Befogadás Minisztériumának szenior tanácsadója tájékoztatta a résztvevőket az esélyegyenlőséggel
kapcsolatos központi politikai szabályozások alapelveiről. Ezek egyik legfőbb célkitűzése az
egyenlő lehetőségek biztosítása az önálló döntések meghozatalához a családban a nő és a
férfi részére egyaránt. Az esélyegyenlőség a demokrácián alapul, egyenlő részvételt feltételez, és jelentős szerepe van a fenntartható gazdaság szempontjából is.
A jóléti állam alapja, hogy a nők és férfiak is megjelenjenek a munkaerőpiacon adófizető
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állampolgárként. Norvégiában a nők foglalkoztatottsági aránya magas, amellett, hogy magas
a születések aránya is. Ez annak köszönhető, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a munka és
családi élet egyensúlyának kialakítására.
Az állami vállalkozások szabályozásában néhány évvel ezelőtt a 60-40 százalékos nemi
arányt tették kötelezővé mintegy 2000 állami tulajdonú cégnél. A törvény jelenleg is hatályos,
az első, negatív reakciók ellenére. Bevezették a „Női jövő” elnevezésű projektet, amely a
piaci szférát is célcsoportként kezeli. A tréningprogram az üzleti iskolákkal együttműködve a
tehetséges női munkavállalók képzését kívánja megvalósítani.
Ingrid Egeland Thorsnes, az Esélyegyenlőségi és Diszkrimináció ellenes Ombudsman Hivatalának jogi tanácsadója előadásában elmondta, hogy az ügynökség 2006-ban alakult.
A diszkriminációellenes törvény szabályozza a tevékenységeiket. Legfőbb feladataik: az esélyegyenlőség és a diszkriminációellenes tevékenységek és gondolkodás erősítése (érdekvédelem, információnyújtás, képzések, párbeszédek szervezése); jogi tanácsadás (telefonon,
e-mailen, személyesen); egyéni panaszok fogadása, törvények betartatása; ENSZ konvenciók
monitorozása, nők elleni diszkrimináció monitorozása. Négy osztály működik: kommunikációs, monitoring, adminisztrációs, jogi osztály. A különféle diszkriminációs területeket négy törvény fedi le, de más törvények is tartalmaznak diszkrimináció elleni fejezeteket. A törvények
logikai felépítése hasonló. Bármilyen alapú megkülönböztetést tilt a törvény.
Knut Oftung szenior tanácsadó az Esélyegyenlőségi és Diszkriminációellenes Ombudsman
képviseletében tartott prezentációjában rávilágított arra, hogy bár Norvégiában általában
minden adott az esélyegyenlőség témájában, mégis láthatunk különbségeket például a munkaerőpiaci szegregáció vagy az időfelhasználás területén. A munka – magánélet egyensúlyának fenntartása érdekében, több intézkedés van érvényben: ilyen a szülési szabadság – férfiak részére is –, beteggondozási szabadság, szoptatási szünet. Mégis nagyon különbözik a nők
és férfiak életmódja. Korábban a férfiak és a nők nemi szerepekben teljesen kiegészítették
egymást. Adott területeken férfiak nem voltak jártasak, másokon a nők. Manapság a nők és
a férfiak teljesen más óraszámban dolgoznak. A gondolkodásban is változás történt, a férfi
segítő szerepbe került. Mára a férfiak is a nőkhöz hasonló kompetenciával rendelkeznek a
házimunka, családi élet területein, ez köszönhető a férfiak szülési szabadságban való részvételének is. Az ombudsmanhoz sok esetben fordulnak az édesanyák hátrányos megkülönböztetés miatt, ennek megelőzése miatt is nagyon lényeges, hogy a férfiak is használják a
számukra nyújtott lehetőségeket, hogy ne legyen szegregált a munkaerőpiac.
Mette Henriksen Aas, az Önkormányzati Alkalmazottak Országos Szakszervezetét (Fagforbundet) és annak tevékenységét mutatta be esélyegyenlőségi aspektusból. A Fagforbundet
számos nemzetközi szervezet tagja, 340 ezer tagot számlál, mintegy 20 ezer szakszervezeti vezetővel dolgoznak. Száz különböző szakma képviselteti magát, mindenféle területről:
egészségügyben és idősellátásban tevékenykedők, óvodai és iskolai pedagógusok, kulturális,
egyházi dolgozók, a magánszektor különböző szakemberei, valamint gyakornokok és diákok
is. A tagok 80 százaléka nő.
Norvégiában a foglalkoztatottság igen magas (77% nő, 83% férfi). A szakértő felhívta a
jelenlévők figyelmét, hogy a jóléti szolgáltatások kiterjesztése (idősellátás, gyermekellátás)
nagymértékben segítette a nők magas foglalkoztatási arányát, valamint a hölgyek karrier
lehetőségét is. Ennek ellenére a norvég munkaerőpiac igen szegregált. Ez megnyilvánul a nők
és férfiak által végzett munkatípusok különbözőségében, a munka mennyiségében, és jelentkezik a fizetésekben is. A nők leginkább a közszférában (idősellátás, gyermekellátás, oktatás
stb.), a férfiak inkább a privát szférában dolgoznak. A közszférában a férfiak technikai jellegű munkát végeznek. A nők a privát szférában főként a szolgáltatási szektorban dolgoznak.
A tipikus női munkaköri munkáért kevesebbet fizetnek, mint a tipikusan férfi foglalkozásért,
de az ugyanabban a szektorban dolgozók hasonló fizetést kapnak. Azokban a szektorokban,
amelyek tipikusan női szektorok, általában férfi vezetők dolgoznak. A szakszervezeti képvi30

selő előadása végén elmondta, hogy a szakszervezet harcol a kikényszerített részmunkaidős
foglalkoztatás ellen, nem minden nőnek igénye a részmunkaidős foglalkoztatás. Azt szeretnék elérni, hogy a nők és a férfiak egyaránt önállóan dönthessenek az életükről. Ez csak akkor
valósulhat meg, ha anyagilag is függetlenné válnak. Az elmúlt években sikereket értek el a
részmunkaidős foglalkoztatás csökkentése ügyében, ez köszönhető a KS-sel közös munkájuknak.
A szakmai nap zárásaként Liss Schanke a nemek közötti esélyegyenlőség norvég törvényi
hátterét mutatta be. Előadását azzal kezdte, elengedhetetlen, hogy az esélyegyenlőségi törekvések finanszírozása megoldott legyen. Norvégiában normatív önkormányzati támogatási
rendszer működik. A legköltségesebb területek: az óvodáztatás és az idősellátás. Az óvodáztatási törvény arról szól, hogy az önkormányzat köteles minden gyereknek biztosítani egy
óvodai helyet, ezt a jogot bíróságon is meg lehet védeni. Az óvodáztatás díjszabása maximalizálva van, hogy ne legyenek szegregált óvodák (gazdag, szegény). Az országos biztosítási
törvény garantálja, hogy 67 éves kor felett minden ember kapjon nyugdíjat. Shanke kiemelte,
hogy az esélyegyenlőségi törekvések monitorozására is nagy hangsúlyt fektetnek. A statisztikai hivatal az önkormányzatoktól begyűjti az esélyegyenlőségre vonatkozó adataikat,
így összehasonlíthatóak lesznek a különféle önkormányzatok és a korábbi évek statisztikái.
Néhány indikátor a statisztikából: nők-férfiak aránya a részmunkaidős foglalkoztatásban, otthon maradó apukák aránya, képviselő-testület női aránya, női alkalmazottak aránya a közszférában, a magánszférában és a vezetők között, az oktatásban résztvevők nemek szerinti
megoszlása.
Végül, Oslo egyik külső kerületének „jó gyakorlatát” mutatták be. A kerület lakossága
negyvenezer fő. A lakosság összetétele: drogproblémával küzdő fiatalok, bevándorlók, középosztálybeliek. A menekültek többsége nem beszél nyugati nyelvet, sokan analfabéták.
Amennyiben nem sikerül őket integrálni a munkaerőpiacra, nagyon szegények maradnak. Az
önkormányzat célja, hogy elégedettek legyenek a középosztálybeli lakosok, ne költözzenek
el, ne jöjjön létre szegregált terület; kulturálisan érdekes környezet alakuljon ki, ehhez elengedhetetlen az önkéntesek bevonása. A marginalizálódás elkerülése miatt megpróbálják
bevonni a menekült családokat. Komoly képzési program folyik, már az óvodában elkezdik
a nyelvi felzárkóztatást (több nyelvet beszélő pedagógusok segítségével), hogy a gyerekek
még iskolakezdésig megtanulják megfelelő színvonalon a nyelvet, ne maradjanak le. A felnőttek részére kapacitás-fejlesztési programokat szerveznek, amelyen ha részt vesznek, akkor juthatnak hozzá a szociális juttatásokhoz. Ez program igen költségigényes, de a település
vezetői felismerték, hogy többe kerülne a településnek hosszútávon, ha nem történne meg
ilyen módon az integrálás. Liss Schanke összefoglalójában elmondta, hogy az említett szolgáltatásokat nők és férfiak is igénybe vehetik, de a nőkön keresztül jobban el lehet érni a
gyerekeket.
A második napon Lisbett Reed az esélyegyenlőség területén kiemelkedő munkát végző
térség képviseletében mutatta be jó gyakorlatukat. Lisbet Reed esélyegyenlőségi felelős fő
feladata az esélyegyenlőségi tervezés. Meglátása szerint a legfontosabb magának a fogalomnak a meghatározása és tisztázása. Az esélyegyenlőség annyit jelent, hogy minden ember egyenlő jogú állampolgár a társadalmon belül nemtől, kortól, vallástól, hovatartozástól
függetlenül.
Agder Norvégia legdélebbi régiója, amelyet két megye alkot, összesen 30 önkormányzattal, 292 000 lakossal. Igazi multikulturális része ez az országnak, hiszen az itt élő emberek 140
ország szülöttei. A régió fővárosai Kristiansand és Arendal 86 000, illetve 44 000 lakossal.
A térségben sok a vállalkozó, a feldolgozóipar jellemző a térségre. Igen konzervatív régiónak számít, az élet minden területén a konzervatív hagyományok jellemzőek. Lisbet Reed
példaként említette, hogy hagyományosan nem jellemző a térségre a magas szintű oktatás,
a nők többnyire háziasszonyként tevékenykednek, az egyház egyéb konzervatív törekvések
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mellett, Agderben erősebben ellenzi az azonos neműek házasságát, mint a többi régióban.
Az esélyegyenlőségi terv készítésekor is ez utóbbi téma volt a legnehezebb és legvitatottabb
rész. Az országos statisztikai felmérések szerint ez a régió a gazdasági eredmények, az életszínvonal és az életkörülmények tekintetében nagyon gyengén teljesített.
Az esélyegyenlőség terén hosszú ideje csupa negatív adat és szerény életkörülmények
figyelhetők meg a régióban. Ennek felismerése motivációt jelentett a változtatásra. Erős kihívás, hogy sok a rokkantnyugdíjas fiatal férfi és nő, nagy a segélyen élők száma, mindez
negatív példa a gyermekek előtt. Sok nő részmunkaidőben vagy csökkentett munkaidőben
dolgozik. A pártok felismerték, hogy ezt a helyzetet kezelni kell. A regionális feladatok meghatározása során folyamatosan napirenden van, és komolyan foglalkoznak az esélyegyenlőség fejlesztésével. Kutatások, projektek indultak ebben a témában, és mára hosszú távú
elkötelezettség alakult ki az esélyegyenlőség mellett.
2007-ben megkezdődött a hosszú távú tervezés a megyei főjegyző javaslatára, 2008-ban
elindult a 10 éves program Adgerben az egyetemen belül. A program 2012-ig tartó része
„Szabad választás” néven vált ismertté, majd az „Esélyegyenlőség, mint regionális erő” program 2015-ig tartott és a regionális tervezés része lett. 2014-ben kidolgozták a regionális LIM
(kulcs) tervet. Kristiansandban külön terv készült, az önkormányzatok is elkezdték a saját
esélyegyenlőségi terveik elkészítését. Kiemelt hangsúlyt kapott a program során a nők és
férfiak esélyegyenlőségének témaköre. Fontos kérdésként merült fel, hogy mikor kezdődik a
különböző szerepek szétválása a társadalmon belül.
Egy felmérés alapján látszott, hogy már az óvodában elkezdődik a férfi és női szerepek elkülönülése, ezért programjuk az óvodai nevelés elkezdésétől az egyetemi évekig tart. Nagyon
fontosnak tartják, hogy az ezekben az intézményekben dolgozók felismerjék, mit tehetnek
az esélyegyenlőség megteremtéséért. A képzés nem az elméleti törvények megismerésére
koncentrál, hanem a gyakorlat megszerzésére. A program részeként kézikönyvek, eszközök
készültek, egy komplex tréninganyagot dolgoztak ki az óvodai, iskolai pedagógusok számára.
Ösztönözték a férfiak óvoda-pedagógusi foglalkoztatását.
Főbb célkitűzéseik a jövőre nézve (2027-ig): magasabb életszínvonal; átfogó ismeretek
széles körű terjesztése az esélyegyenlőségről a politikai, közigazgatási szférában. Fontos,
hogy az esélyegyenlőség tervezése természetes része legyen minden szakterületnek. Főbb
céljuk, hogy eszközeik, a megteremtett minták, eredmények és kutatások az egész országban legyenek ismertek. A különféle kultúrák közötti megértés és tisztelet legyen követendő
példa a megyében.
Hege Nordheim a MOT programról tartott rövid előadásában elmondta: a program 1997ben indult, olyan sportolók, atléták indították útjára, akik a fiatalok számára szolgálnak jó
példával, hiszen ez a program a fiatalokat célozza meg. Sok gyakorlat és játék van benne, s
főként a 8-25 év közötti korosztálynak szól. Jelenleg 260 iskolában, mintegy 64 500-an vesznek részt benne. A módszert más országok is átvették (Dél-Afrika, Thaiföld, Dánia). A program
vezetői a tanárokkal találkoznak először, majd ezt követően 14 találkozás történik a diákokkal.
A program kézikönyvet a tanárok használják, ők „oktatják” a gyerekeket arra, hogy miként
kezeljék személyes problémáikat, hogyan tudják tovább erősíteni pozitív tulajdonságaikat.
A programba igyekeznek helyi szinten a polgármestereket is bevonni, hogy a településen lévő
iskolákba is eljuthassanak.
Élhető település egyenlő esélyekkel, esélyegyenlőségi konferencia a MANORKA projektben
Az „Élhető település egyenlő esélyekkel” című záró konferenciára a MANORKA Projekt Esélyegyenlőségi munkacsomagjának keretében került megrendezésre 2015. december 3-án a
Budapest VI. kerületi Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér színháztermében. A konferencia
fő céljai között szerepelt többek között az önkormányzati és állami esélyegyenlőségi törekvések, esélyegyenlőség területén működő önkormányzati és civil kezdeményezésű jó gyakor32

latok bemutatása, valamint a norvég településeken bevált esélyegyenlőségi tevékenységek
és a norvég központi kormányzat esélyegyenlőségi politikájának ismertetése. A konferencia
különleges hangsúlyt helyezett a nők és férfiak esélyegyenlőségét elősegítő és a munka és
magánélet egyensúlyának megvalósításában szerepet játszó intézkedések bemutatására.
Schmidt Jenő a TÖOSZ elnöke, Tab város polgármestere és Hassay Zsófia Budapest VI. kerület, Terézváros önkormányzatának polgármestere köszöntötte a vendégeket. A TÖOSZ esélyegyenlőségi programjairól, a MANORKA nők és férfiak esélyegyenlőségi munkacsoportjának
tevékenységeiről, Dr. Zongor Gábor a TÖOSZ főtitkára számolt be.
A nők és férfiak esélyegyenlőségét megteremtő intézkedések illeszkedése az általános
esélyegyenlőségi törekvésekhez címmel Dr. Kecskés Péter, a Család- és Népesedéspolitikai
Főosztály főosztályvezetője, Emberi Erőforrások Minisztériumának munkatársa tartott előadást. Ismertette a családpolitikai alapelveket, valamint a kormányzati foglalkoztatás- és
családpolitikai célokat. Kiemelte, hogy nagyon fontos a fenntartható demográfiai fordulat
elérése, ennek gazdasági vonzata is erőteljes. Elmondta, hogy a minisztérium jövőbeni intézkedései a következő célok mentén kerülnek kialakításra: nők közéleti szerepvállalásnak növelése, női szakmákban dolgozók további elismerése, a munka és a család összeegyeztetésének
biztosításához további szabályozások kialakítása.
A felzárkózási fejlesztések, tájékoztató a helyi esélyegyenlőségi tervek alakulásáról című
előadást Sebestyén Zsuzsa esélyegyenlőségi referens az Emberi Erőforrások Minisztériumának munkatársa tartotta meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy napjainkban nagyon jelentős
probléma az alacsony képzettség a Roma lakosság körében. Az Európa 2020-hoz illeszkedő
magyarországi stratégiai célok központjában a területi és lakhatási hátrányok felszámolása
áll, e cél megvalósítására komplex programok segítségével kerül sor. E minisztériumi programok közül kiemelkedő szerepe van a gyermekek esélyteremtésére fókuszáló programnak.
Az önkormányzatok lehetőségei az esélyegyenlőség és diverzitás témájában Liss Schanke,
Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetségének (KS) szakértője tartott előadást.
Elmondta, hogy a diverzitás nemcsak a nemek közötti esélyegyenlőséget foglalja magában, hanem szélesebb fogalom (beleértendő a korbeli, vallásbeli, hitbéli, etnikai hovatartozás
szerinti stb. sokszínűség is). Az esélyegyenlőség gazdaságilag kifizetődő, Norvégiában ezt a
szempontot mindig szem előtt tartják, hiszen, az esélyegyenlőség szempontjának figyelmen
kívül hagyása közvetetten alacsony születési rátát eredményez. A teljesítmény egységes monitoringja mind önkormányzati és nemzeti szinten nagyon fontos és erre folyamatosan sort
kerítenek. Központilag tizenhat indikátort határoztak meg, ezek alapján összehasonlíthatóak
a közigazgatásban megvalósuló tevékenységek. Ezek a statisztikák adják a politikai kezdeményezések alapjait is, ilyen indikátorokra példák a következőek: munkaerőpiaci indikátorok
(részvétel a munkaerőpiacon, férfiak és nők százalékos aránya, apák otthonmaradásának aránya, nők százalékos aránya a közszférában, női és férfi vezetők aránya), óvodai indikátorok
(óvodába járó gyermekek életkora, száma stb.) a gyerekek fejlődése szempontjából is fontos,
szociális biztonsági indikátorok (átlagos bruttó jövedelem, lakhatás körülményei stb..).
A MANORKA program, nők és férfiak esélyegyenlőségi munkacsomagjában megvalósított
mintaprojektek eredményeit mutatta be Gunnbjorg Navik, a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) nemzetközi tanácsadója.
A munkacsomag fő céljai között szerepelt: a nők helyzetének erősítése a politikai életben,
a család és munka összeegyeztetése, valamint a párbeszéd elősegítése a helyi és központi
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kormányzat között. Navik asszony sikeresnek értékelte a norvég és magyar partnerek együttműködését, amelyek nemcsak a hatékony szakmai tapasztalatcserét tették lehetővé, hanem
személyes barátságok kialakulásához, hosszú távú együttműködési lehetőségek megalapozásához is hozzájárultak.
A mintaprogram eredményeiről a magyar résztvevők tartottak előadást.
Füzy Andrea Abasár község képviselő-testületének tagja elmondta, hogy Abasáron a pilot
program tevékenysége a problémák, valamint a lehetséges megoldások beazonosításával
kezdődött. Kiemelte, hogy az önkormányzat számos családbarát megoldást támogat, ilyen
például, hogy az önkormányzati intézményekben már működik a rugalmas munkaidő, ezen
felül a nők foglalkoztatása érdekében meghosszabbításra került az óvodák nyitva tartása napi
szinten, valamint ezek az intézmények csak három hétre zárnak be egész évben. Abasáron a
minta projekt keretében megszervezett workshopon számos, a közéletben és a magánszférában tevékenykedő női vezető beszélt a munka és magánélet egyensúlyának fenntartásával
kapcsolatos problémákról, kihívásokról, személyes nehézségeikről és sikereikről. A képviselő
asszony konklúzióként a következő szavakkal zárta előadását: „A tapasztalatok adaptálása
nem pénz kérdése, hanem kreativitás és pozitív életszemlélet, ezzel nagyon sok lemaradást
be tudunk hozni”.
Rujp Zsuzsa Etyek nagyközség alpolgármestere, tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a program részeként a helyi női közéleti szereplők részére workshopot szerveztek, emellett bevezetésre került a „Csodálatos évek” projekt a településen. A projekt a gyermekek, mint a jövő
munkaerő-piaci szereplői számára nyújt komplex nevelési programot, ily módon járulva hozzá
ahhoz, hogy képzett, magabiztos tagjaivá váljanak a társadalomnak. A program kulcsszereplői az óvoda pedagógusok, szociális intézmény dolgozói, általános iskolai munkatársak és a
szülők, akik számára a projekt keretében tematikus előadás-sorozatok szervezésére került
sor.
Zakar Ágnes, Szentendre város képviselője beszélt a szentendrei mintaprojektről.
Szentendrén a mintaprojekt keretében három fórumra került sor, ezek fókuszában az állt,
hogy miként tud az önkormányzat segíteni a különböző korú női lakosoknak mindenapjaik
szervezésében. A fórumokon beazonosításra kerültek az egyes korcsoportok problémái, nehézségei. A résztvevői kör helyi politikusokból, intézményvezetőkből, közalkalmazottakból
és köztisztviselőkből, valamint helyi művészekből állt. Szentendrén számos intézkedés került
bevezetésre, ezek mind-mind a férfiak és nők esélyegyenlőségének biztosítását szolgálják,
valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy Szentendre élhető, családbarát település legyen. Erre
példák: festőnő emlékhely kialakítása, kültéri fitnesz park kialakítása közvetlenül a játszótér mellett, családbarát parkolóhelyek felfestése, óvodaépítés, iskolai férőhelyek bővítése,
női szűrések szervezése, gyereksarok kialakítása városházán, kedvezményes nyári táborok
szervezése. Az önkormányzati hivatalon belül is számos eredménnyel büszkélkedhet a város:
jelenleg a vezetői státuszban lévő közép és felső vezetők 70 %-a nő, ebből 5 vezető 4 gyermekes édesanya. Emellett Szentendre önkormányzata hivatalosan is elnyerte a családbarát
munkahely címet.
Bük város programjáról, Németh Violetta, büki képviselő mesélt. A büki projekt keretében
két munkacsoport-ülésre került sor, az első eseményen a munkavállalók és munkaadók találkoztak egymással és tájékozódhattak a nők munkaerő-piaci helyzetéről, a munkavilágába
történő visszaintegrálódás lehetőségeiről, míg a második rendezvény a nők és férfiak esélyegyenlőségének közigazgatási vonatkozásait, az önkormányzat munka és magánélet egyen34

súlyával kapcsolatos lehetőségeit vizsgálta. A projekt keretében kiadvány készült Bük város
női lakosainak helyzetéről és a munkaerő-piaci érvényes szabályozásokról, a kiadványt az
önkormányzat eljuttatta minden büki kisgyermekes édesanyához. Bük városa közreműködött
a projekt során a Vas megyei Munkaügyi Hivatallal. Az önkormányzat példát mutat az esélyegyenlőség biztosítása terén, mind az óvodai, mind pedig a bölcsődei férőhelyeket sikerült
bővíteni, valamint rendszeres képzéseket biztosítanak a városban a gyesen, gyeten lévőknek.
Pénzes Erzsébet Hidegkút polgármestere beszélt arról, hogy milyen fontosnak tartja, hogy
a jövő generációjának tagjai öntudatos, önérvényesítő. álmaikat megvalósító tagjaivá váljanak a társadalomnak. Ennek érdekében a norvég MOT program hazai adaptálásán dolgozik a
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület közreműködésével, a program lényege a fiatalok öntudatosság
viselkedésre nevelése, döntés-hozatalra való tanítása szituációs játékok, gyakorlatok segítségével. A hidegkúti program keretében helyi workshopra került sor, valamint kisfilmek, interjúk
készültek a településen élő, munkálkodó egy-egy vezető pozícióban lévő nővel.
A mintaprojekteket követő részben, jó példák ismertetésére került sor.
A stratégiai tervezés az egyenlőség és multikulturális társadalom témájában Lisbeth Reed,
Vest Agder megye tanácsadója tartott előadást. Agder régiót a konzervatív megközelítés hatja át mind a családi élet, a politika és az egyház tekintetében. A régió rossz eredményekkel
rendelkezett a nők és férfiak esélyegyenlőségét mérő országos statisztikák viszonylatában
(kevés női vezető, kevés apa marad otthon a gyermekével, alacsony a nők reprezentáltsága
a munkaerőpiacon stb.) A helyzet javítása érdekében az esélyegyenlőségi törekvések a regionális fejlesztési terv szerves részévé váltak. Számos konkrét projekt is indult a régióban a
társadalmi felzárkózás érdekében.
A „Free Choice”, Szabad választás projekt (2008–2012) célkitűzése az óvodai és iskolai intézmények dolgozóinak érzékenyítse volt az esélyegyenlőség témája iránt, ennek érdekében
speciális módszertan és kézikönyvek kerültek kidolgozásra. A projekt során külön hangsúlyt
kapott a férfi óvodapedagógusok toborzása. „Az esélyegyenlőség, mint regionális erő” projekt (2012–2015) fókusza az esélyegyenlőség alapú tervezés volt, itt fontos szerepet kaptak
azon tevékenységek, amelyek a teljes foglalkoztatás megvalósítást, valamint a bevándorlók
munkaerő-piaci integrálását szolgálták.
Az átfogó esélyegyenlőségi tervezésnek és a konkrét intézkedéseknek köszönhetően az
idei év során Agder régió sokkal jobb eredményt ért el a nők és férfiak esélyegyenlőségét
célzó felmérések során.
Miként közelítheti meg egy polgármester az esélyegyenlőség és multikulturális társadalom
témáját? címmel Hilde Thorkildsen, Nittedal önkormányzat polgármestere tartott tájékoztatót. Az Oslótól északra elhelyezkedő, 23000 fős egyszerre bír vidéki és ipari jelleggel. Több,
mint húsz éve helyez a település nagy hangsúlyt a nők és férfiak esélyegyenlőségét biztosító
intézkedések bevezetésére. Ennek eredményeképpen, bár korábban férfiak dolgoztak jelentős számban az önkormányzatnál, most női jegyző, női polgármester van és nagyarányú a női
vezetők száma. A jelenlegi probléma már sokkal inkább abban áll, hogy több férfi vezetőre és
munkatársra lenne szükség.
A fizetés esetében is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ne legyen eltérés az ugyanazt a
munkát végző nők és férfiak fizetése között. Jelenleg a legmagasabb posztban lévő, legnagyobb fizetést kapó személy nő, azonban húsz év kellett, hogy ezt a szintet elérjék.
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Előadását a következő szavakkal zárta: „Csak az a társadalom rentábilis, csak azok az önkormányzati szolgáltatások lehetnek jó színvonalúak, ahol érvényesül az esélyegyenlőség”.
dr. Áldozó Tamás, Pápa polgármestere, a TÖOSZ nemzetközi társelnöke mutatta be Pápa
város roma integrációs törekvéseit. Pápán az önkormányzat közösségi házat alakított ki a
hátrányos helyzetű emberek számára is elérhető helyen. Számos rendezvény, előadás valósult meg a programban, ilyenek voltak a különböző egészségmegőrző tevékenységek, mint
a mammográfiai szűrés, véradás, influenzaoltás, lehetőség nyílt sport tevékenységekre, is,
asztali teniszezésre, tornára. Képzéseket tartottak alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők részére, akik közül negyvenheten elhelyezkedtek, közülük huszonnyolcan az elsődleges
munkaerőpiacon.
„Együtt a közös jövőért”, Hosszú János Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke mutatta be esélyegyenlőségi aspektusból a Dunaújvárosi Hátrányos
Helyzetűek Foglalkoztatásért Nonprofit Kft.-vel közös tevékenységüket.
Konfliktuskezelési tréningek gyakorlata az esélyegyenlőségi törekvésekben címmel Iványiné Szabó Andrea, vezető tréner a társadalmi egyenlőtlenségekből adódó konfliktusokkal kapcsolatos megoldási lehetőségekről tartott előadást, kiemelte, hogy ezek a problémák nem
megoldhatók sima érdekegyeztetési megbeszélések által, csakis több éves, akár évtizedes
munkával, rendszerszintű gondolkodással kezelhetőek. E megoldásoknak különféle eszközei
lehetnek, mint például képzési sorozatok tartása meditációval foglalkozó kollégák, partnerek
bevonásával, illetve önbizalom-építő, önérvényesítő tréningek megszervezése. A problémák
átfogó megoldása érdekében célszerű helybeli problématérképet kialakítani. A bizalomépítés
egy igen fontos eleme ennek a folyamatnak, nagyon fontos, hogy egymás kultúráját megismerjük, valamint a közösségi belső emberek megtalálása a településen belül elengedhetetlen
a sikerhez.
„Közelebb a településekhez”, avagy a Roma koordinátorok szerepe az EU támogatások jobb
felhasználásban, című előadásával Nun András, az Autonómia Alapítvány igazgatója zárta a
szakmai programot, amelyben az Alapítvány és a TÖOSZ közös új projektjét ismertette. Felhívta a figyelmet arra, hogy az integrációnak közös akaraton kell nyugodnia. A projekt egyik
célja a berögződött tévhitek, minták, hatalmi beidegződések eloszlatása.
Elmondta, hogy a helyi esélyegyenlőségi tervek sok esetben nem a helyi akaratra, párbeszédre építenek. Mindenkinek vannak álmai, fontosnak tartja, hogy ezeknek legyen tere a
kibontakozásra. Az Európai Bizottság által támogatott új projekt tevékenységei között olyan
képzések szerepelnek majd, ahol az Autonómia Alapítvány munkatársa karöltve helyi Roma
koordinátorokkal projekttervezést tanítanak majd roma és nem roma részvevők számára
helyzetgyakorlatok segítségével, valamint tanulmányutakra kerül sor, ahol jó és rossz példák
egyaránt bemutatásra kerülnek. A projekt során tíz európai uniós pályázat kerül benyújtásra,
ezek valódi helyi akaratra épülő programokat foglalnak majd magukba.
A konferencia során elhangzott előadásokból változatos, színes képet kaphatunk a hazai
esélyegyenlőségi törekvések önkormányzati, kormányzati és civil vonatkozásairól, számos
érdekes kezdeményezés, gyakorlat került ismertetésre, mindemellett a problémák és nehézségek beazonosítása során körvonalazódtak a jövőbeli feladatok is. A nap egyik legfontosabb
konklúziójaként több előadótól is elhangzott más és más formában, hogy az esélyegyenlőség
témája égető kérdések sorát veti fel, valamint ezeket a témákat, problémákat mindenképpen
érdemes figyelembe venni a helyi és központi tervezés során annak érdekében, hogy jól működő társadalomban, rentábilis gazdasági viszonyok között élhessünk.
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Gunnbjørg Naavik, Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége – KS
Az esélyegyenlőségi kísérleti program célja
Az esélyegyenlőségi kísérleti program célja a munka és magánélet egyensúlyának megteremtésének témájában való tapasztalatcsere volt. Öt norvég választott hölgy politikust választott
ki a KS együttműködve a TÖOSZ-szal, párhuzamosan az öt magyar politikus kiválasztásával.
A 10 politikust aztán párba rendezték és egy csoportba szervezték őket a kísérleti projekthez.
Az elvárt eredmény a nemek közötti esélyegyenlőség terén szerzett tudás volt, valamint,
hogy tapasztalatokat szerezzenek az esettanulmányokból a kísérleti projektekhez.
A KS-nek támogató szerep jutott ebben a munkában, valamint hozzájárult a pilotok kifejlesztéséhez és végrehajtásához. A tulajdonképpeni munkát Magyarországon végezték el.

Kísérleti (pilot) tevékenységek
Az öt csapat 2014 áprilisában találkozott először egy indító megbeszélés keretében Budapesten, ahol megismerkedtek egymással, a településeiket mutatták be valamint a nemek
közötti esélyegyenlőség helyzetét Magyarországon és Norvégiában. A workshopot a TÖOSZ
budapesti irodájában szervezték meg.

Az öt magyar résztvevő 2014 júniusában Norvégiába látogatott, ahol egyéni látogatásokra
került sor Verdal, Steinkjer, Fosnes és Høylandet önkormányzatainál, valamennyi Trøndelag
északi részén található, valamint Stange önkormányzatát Hedmark megyében. A hangsúly
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az adott önkormányzat megismerésén és a nemek közötti esélyegyenlőség helyi szintű jó
gyakorlatainak bemutatásán volt.
2014 szeptemberében a norvég résztvevők meglátogatták magyar partnereiket. Work
shopokra és konferenciákra került sor mind az öt magyar településen: Abasáron, Hidegkúton,
Bükön, Etyeken és Szentendrén. A norvég partnereknek alkalmuk nyílt a nemek közötti esélyegyenlőség és a munka és magánélet egyensúlyának ügyeit megtárgyalni magyar kollégáikkal Magyarországon. Bemutatták a Norvégiában felmerülő kihívásokat és helyzetet, és megismerkedhettek a magyarok gazdag kultúrájával.
A kísérleti projekt eredményeit 2015 decemberében Budapesten összegezték. A KS-sel
együtt Nittedal polgármestere és Nyugat-Agder megye képviselője vett részt az eseményen.

Néhány norvég tapasztalat
A nemek közötti esélyegyenlőség kérdése már évtizedek óta szerepel a norvég politika napirendjén. 1913 óta van a nőknek választójoguk és a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség
1978-ban ombudsmant kapott (2006 óta esélyegyenlőségi és diszkrimináció-ellenes ombudsmannak hívják). 1979-ben lépett hatályba a Nemek Közötti esélyegyenlőség törvénye.
Annak ellenére, hogy még mindig vannak kihívások, egy jól működő jóléti rendszert építettek
ki azzal a céllal, hogy a munka és a családi élet közötti egyensúlyt elősegítsék.
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Végül két nyilatkozat a norvég résztvevőktől, amely tükrözi az ezzel kapcsolatos gondolataikat:
Első nyilatkozat
Új megvilágításba kerültek a nemek közötti esélyegyenlőséggel kapcsolatos nézeteim. Különösen a nemzeti politika, jogi szabályozás és a gyakorlati megoldások jelentősége terén. Az
esélyegyenlőség nem olyan ügy, amit egyszer megoldunk, aztán többé nem kell vele foglalkozni. Ha komolyan gondoljuk, hogy minden emberi lénynek – függetlenül a nemétől – ugyanazon lehetőségekkel és jogokkal kell rendelkeznie a javak használatában, a képzés, munka és
társadalom szintjén eszközöket kell alkalmaznunk ennek támogatására.
Második nyilatkozat
Megismerkedhettem a magyar kihívásokkal, minthogy ez egy relatív új demokrácia és helyi
önkormányzati rendszer, amely eltérően működik, mint Norvégiában. Nagy kulturális különbségeket tapasztaltam az esélyegyenlőség terén és találkoztam erős és tehetséges nőkkel,
akik az élre állnak és befolyással bírnak a társadalmukban. Láthattam a gyönyörű Magyarországot, a vidéket, a falvakat és a fantasztikus Budapestet. Gazdag a kultúrája és gazdag
kedves és előzékeny emberekben is.
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A felmérések eredményei
A nők esélyegyenlősége a közszférában
Szerzők: Kovács Róbert és Sükösd Anikó
Az Önkormányzati kapacitásépítés norvég–magyar együttműködéssel (MANORKA) című
projekt részeként a TÖOSZ kérdőíves felmérést végzett az Esélyegyenlőségi Munkacsomag
keretében. Ebben különleges hangsúlyt kapott a nők szerepvállalása a közéletben, valamint
azon önkormányzati támogatási lehetőségek felkutatása, amelyek hozzájárulnak a munka és
a magánélet egyensúlyának megteremtéséhez. A kérdésekre adott válaszok alapján egyfajta
állapotfelmérés készül, ami arra ad választ, milyen további képzések, rendezvények, intézkedések, jogi változtatások lennének szükségesek a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség
megteremtéséhez helyi szinten, illetve hogy a megvalósításban milyen szerepet vállalhat a
TÖOSZ, mint országos érdekvédelmi szervezet. A szakmai koordinátorok által előkészített kérdőív tartalmi elemeit a MANORKA Esélyegyenlőségi Munkacsoportja – 40 női választott helyi
vezető – megvitatta és jóváhagyta.
Az első kérdőívet a TÖOSZ 2014 májusában küldte ki elektronikus formában a polgármestereknek, arra kérve őket, hogy nemtől függetlenül válaszoljanak néhány, a nőket érintő esélyegyenlőségi kérdésre. A válaszadók lehetőséget kaptak, hogy egyes esetekben szabadon,
saját szavas formában is elmondják véleményüket. A kutatásról a Helyi Obszervatórium készített tanulmányt. E helyütt néhány fontosabb összefüggésre, eredményre szeretnénk felhívni a figyelmet. A részletes kutatás és a kérdőív szövege letölthető lesz a www.manorka.
net honlapról. Kérdőívet Gazsó István, az Esélyegyenlőségi Munkacsoport tagjai, valamint
koordinátorai, Krausz Veronika és Lüttmerdingné Balla Mónika készítette.

A jelenlegi helyzetről
A válaszadók számadataiból egyértelműen kiderült, hogy a nők érdeklődőbbek voltak a kutatás iránt, mint a férfi polgármesterek. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy utóbbiak viszont jobban
ismerik a lehetőségeket, jobban figyelnek a formális teljesítésre, a nők inkább empatikusak.
Az esélyegyenlőségről és a lehetőségekről már az is sokat elárul, hogy az ötezer lakosnál
nagyobb településeken fele annyi a női polgármester, mint a kisebbeken.
Ha az anyagi lehetőségük megengedné, a férfi polgármesterek zöme előnyben részesítené felesége foglalkoztatását részmunkaidőben. Magyarországon a nők elhelyezkedését nem
elsősorban a gyerekek nappali elhelyezésének megoldatlansága akadályozza. Ezért inkább
az intézményi szünetek, a nők hátrányos munkaerő-piaci megkülönböztetése okolható, és az
egyes térségek eleve magas munkanélkülisége, a munkalehetőségek hiánya.
Annak a pozitív diszkriminációnak széles a támogatottsága, hogy a nők nagyobb arányban
vegyenek részt a helyi közéletben. Ennek eszközét a válaszadók többnyire a jelöltállító szervezetek kezébe helyeznék. Esélyegyenlőségi referense az önkormányzatok alig több mint
felében van, ahogy a zaklatás, erőszak esetére vonatkozó szabályozás is csupán ennyi. Az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyzetet nem egészen a negyedük mérte fel. Van olyan
önkormányzat, amelynek egyáltalán nincs Esélyegyenlőségi Terve. Ahol van esélyegyenlőségi intézkedéscsomag, ennek teljesülése ott is ellenőrizetlen, forrását külső támogatásokból
remélik megkapni.

40

Karrier és magánélet egyensúlya
A polgármesterek nagy többsége a karriert és a magánéletet egyformán fontosak tartja.
A férfiak között valamivel többen voltak azok, akik csak a családot és magánéletet emelték ki
prioritásként, mint a nők között. Az ország társadalmi viszonyait és a polgármesteri tisztség
nehézségeit ismerve nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez valószínűleg inkább elvi elköteleződés, amelyet nehéz lehet teljesíteni. Másrészt, azt is figyelembe kell vennünk, hogy a női
polgármesterek nagyobb része vallotta magát egyedülállónak és gyermektelennek, mint a
férfiaké. Így, a férfi polgármesterek esetében némiképpen hangsúlyosabb lehet a család, mint
a nőknél.

A nők jövedelme a családban
A legtöbb férfi polgármester úgy vélekedett, hogy ha a férj (vagy férfi élettárs) fizetése megengedné, hogy a nő otthon maradhasson, akkor részmunkaidős állás lenne a legideálisabb
számukra. A nők többsége viszont azt vallja, hogy ebben az esetben is – férfi társukhoz hasonlóan – teljes munkaidős állást kellene vállalniuk a nőknek. A nők fontosabbnak tartják a
nők keresetét a családi költségvetésben, mint a férfiak. Alapvetően azonban mindkét nem
képviselői egyetértenek abban, hogy fontos vagy nagyon fontos a nők anyagi hozzájárulása
a családi kasszához.

Miben látják a megkérdezettek a problémát?
A válaszadók szerint a nők munkaerő-piaci érvényesülésének legnagyobb akadálya a munkanélküliség mértéke, illetve a munkalehetőségek hiánya. Ezt különösen maguk a nők látják
így, illetve a Kelet-Magyarországon élők, akik még rosszabb munkalehetőségekkel küzdenek.
Ugyanakkor ők kevésbé érzik gondnak például a gyermekek elhelyezési lehetőségének hiányát, azt, hogy van-e hol hagyni, kire bízni a gyereket, amíg dolgoznak. A hazai feltételek
mellett ez többnyire ott mutatkozott akadálynak, ahol a településen csak egy napközi gyermekelhelyezést lehetővé tevő intézmény működik – vagy egy sem. A gyermekek elhelyezése
elsődlegesen intézményi (óvodai, iskolai) szünetekben okoz gondot; ahogy az intézmények
nyitvatartási idejével kapcsolatban is érkeztek panaszok.
A női polgármesterek férfi kollégáiknál gyakrabban emelték ki, hogy a nők bérezése nem a
teljesítményüknek megfelelő. Ugyancsak többen jelezték, hogy a hátrányos megkülönböztetés is komoly akadály számukra a munkájuk és a magánéletük összeegyeztetésében.

Hogyan javítanának a nők helyzetén a polgármesterek?
A férfiak valamivel többen támogatják a nők iránti pozitív diszkriminációt, mint maguk a nők.
Mindkét nem esetében kiemelkedően magas, 60 százalék feletti a pozitív diszkrimináció támogatottsága. Az előnyösebb megkülönböztetést a 47–55 éves korcsoport jobban támogatja,
mint az ennél fiatalabb és idősebb megkérdezettek.
Ennek egy konkrét formáját, vagyis hogy a nemek aránya a döntéshozó testületben kiegyensúlyozott legyen, a válaszadók több mint 70 százaléka támogatja.
A közszférában olyan kiegyenlítő kvótarendszer bevezetését támogatnák, amely a jelölőszervezetek jelölőlistáin biztosítaná a nemek kiegyenlítettebb arányát. Egy ilyen intézke-
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dés inkább a nők, mint a férfiak körében élvez támogatást. Ezen belül is leginkább Kelet-Magyarországon, illetve az 56 év felettiek értettek vele egyet.

A problémák kommunikálása
A válaszadók többsége alkalmaz valamilyen kommunikációs eszközt a nők helyi demokratikus részvételének ösztönzésére. Általában véve a polgármesterek a lakossági fórumokat és
rendezvényeket kedvelik, és célravezetőbb eszköznek tartják, mint a helyi médiát. Ez különösen igaz a női polgármesterek körében.
A polgármesterek többsége arra is odafigyel, hogy az ifjúság már iskolai képzése során
megismerje a(z) (női) esélyegyenlőséggel kapcsolatos kérdéseket. A legtöbben erre is a rendezvényeket tartották alkalmas fórumnak. A helyi vezetők döntő többsége (82,3%-a) e területen is együttműködik a civil szervezetekkel és egyéb partnerekkel. A civil szervezetek iránt
valamelyest nyitottabbnak tűnnek a férfi polgármesterek, mint a nők.

Az esélyegyenlőségi tervek
Az önkormányzatok többségénél nincsen szabályzás az erőszakos cselekvések, zaklatások
megelőzésére. Ez a kérdés kutatásaink során már korábban is felmerült, amikor az önkormányzat hivatalnokait az ügyfelek oldaláról fenyegető erőszakot vizsgáltuk. Az önkormányzatok valamivel több mint felénél van csupán esélyegyenlőségi referens, és ehhez hasonló
arányban figyelnek oda az önkormányzatok arra, hogy a munkaidő kialakításánál a férfiak és
a nők igényei eltérhetnek. A polgármesterek több mint háromnegyede mondta azt, hogy a
költségvetés kialakításánál nem veszi figyelembe a nemenkénti különbségeket. A női polgármesterek saját megítélésük szerint, jobban ügyelnek arra, hogy a munkaidő kialakítása során
odafigyeljenek a nők és férfiak eltérő igényeire. Ugyanakkor a válaszok alapján azt látjuk,
hogy rugalmas munkaidő és a távmunka lehetősége inkább azoknál az önkormányzatoknál
alternatíva, ahol férfi polgármesterek vannak.
Vannak olyan települések, ahol az önkormányzatnak nincsen Esélyegyenlőségi Terve. Sőt
az önkormányzatok jelentős részében nincs olyan személy, aki felel az esélyegyenlőségi intézkedésekért.
Esélyegyenlőségi felmérés vagy helyzetelemzés az önkormányzatok kevesebb mint negyedében készült. A legtöbb önkormányzatnál, ahol egyáltalán készítettek ilyen felmérést,
ott azt a szociális és/vagy oktatás területén tették.
Esélyegyenlőségi intézkedések leggyakrabban a szociális területen történnek, illetve ettől
némiképpen elmaradó arányban a foglalkoztatásban. Előbbiekhez képest több mint 50 százalékkal kevesebb az intézkedés az oktatás, az egészségügy, a kultúra, a szórakozás és a sport
területén.
A leginkább elmaradott terület ebből a szempontból a lakhatás. Az esélyegyenlőségi intézkedéscsomag teljesülését az esetek legnagyobb részében egyáltalán nem mérik semmilyen
módon. Az intézkedések anyagi forrásaként legtöbb esetben a felajánlásokat, adományokat,
valamint az önkéntes munkát említik meg a polgármesterek, harmadik helyen állnak az állami
támogatások.
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Egy kis statisztika a válaszadókról
A kérdőívre 301 teljes értékű választ kaptunk vissza. Ez a társadalomkutatási vizsgálatok között viszonylag kis esetszámnak minősül, ugyanakkor a polgármesterek esetében 9,5 százalékos reprezentáltságot jelent, ami más vizsgálatok hasonló arányaihoz képest magas érték.
Nem számottevő mértékben, de érzékelhető volt a kérdés természetéből adódóan a női
polgármesterek arányuknál nagyobb aktivitása, hiszen a vizsgálatban részt vevő, válaszoló polgármesterek 27 százaléka volt nő1, míg országosan a polgármesterek 19 százaléka a
nő. A korosztályok válaszadási hajlandósága tekintetében az idősebb polgármesterek voltak
nyitottabbak kérdőívünk kitöltésére; legnagyobb arányban az 56 év feletti nők válaszoltak
kérdéseinkre.
A válaszadók többsége (85 %-nál többen) él párkapcsolatban. A férfiak többen, a nők kisebb arányban. A válaszadók több mint felének van kiskorú gyermeke, akivel egy háztartásban él; a férfiak esetében kissé nagyobb arányban. Ez összefügghet azzal, hogy eleve
nagyobb arányban élnek párkapcsolatban. A válaszadók kétharmadának (67%) van felsőfokú
végzettsége, 29 százalékuk középfokú végzettségű.
A kérdőívet kitöltő polgármesterek többsége kilenc évnél régebben került hivatali pozíciójába, és azóta is folyamatosan a település vezetője (38%). Azoknak a polgármesterek az
aránya, akiket 2010-ben először választottak meg, 35 százalék. A legkevesebb azon polgármesterek száma, akik 2006 óta vannak hivatalban (27%). Érdekesség, hogy a női polgármestereket nagyobb valószínűséggel választották újra a 2002–2006-os ciklus után, mint férfi
társaikat.

Az első kérdőív eredményei
Az „önkormányzati kapacitásépítés norvég-magyar együttműködéssel” című projektje keretében a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége kérdőíves kutatást végezett az
Esélyegyenlőségi Munkacsomag keretein belül a nők esélyegyenlőségéről a helyi közigazgatás vonatkozásában. Kérdőívünkre 301 férfi és női polgármester válaszolt.
Fontosabb megállapításaink:
HELYZETKÉP
• A polgármesterek többsége a karriert és a magánéletet egyformán fontosak tartja.
A férfiak között kissé nagyobb arányban voltak azok, akik csak a családot és magánéletet jelölték meg, és csupán néhány férfi esetében kizárólagos a karrier jelentősége.
• A legtöbb polgármester úgy vélekedett, hogy ha férfi élettárs fizetése megengedné,
hogy a nő otthon maradhasson, akkor részmunkaidős állás lenne a legideálisabb számukra. A nők valamelyest nagyobb arányban támogatták a teljes munkaidős állást még
ilyen esetben is a nők számára.
• A nők keresetét a családi költségvetésben alapvetően mindkét nem fontosnak vagy
nagyon fontosnak tartja, bár a nők némiképpen fontosabbnak tartják.

1 Ezt a különbséget a feldolgozás során a településszerkezeti aránytalanságokkal együtt, a szakmai sztenderdeknek megfelelően súlyozással korrigáltuk. Így eredményeink reprezentatívnak tekinthetőek.
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Összességében a magyar társadalom helyi elitje közepesen emancipáltnak tekinthető elfogadja a karrier és a család egyensúlyát. A többség még a családot egyedül eltartani képes
családfő mellett is elfogadja nők igényét, hogy rész- vagy teljes munkaidőben dolgozzanak. Ugyanakkor a nők esetében ez öntudat erősebb, mint a férfiak fogékonysága.
AZ AKADÁLYOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ELŐTT
• A polgármesterek leginkább a munkanélküliséget, illetve a munkalehetőségek hiányát
tartják a legfőbb akadálynak a nők munkavállalási esélyeivel szemben. Inkább, mint a
gyermekelhelyezésével kapcsolatos problémákat. Ez fokozottan igaz a nőkre magukra,
illetve a Kelet-Magyarországi lakosokra.
• A gyermekek elhelyezésének nehézségeit a nők, illetve azok értékelik jelentősebbnek,
akiknek nincs kiskorú gyermekük. A gyermekfelügyelet kérdése elsődlegesen az intézményi szünetek, illetve az nyitvatartási idejük vonatkozásában generál panaszokat.
• Fontos akadálya a megkérdezett a nők számára a nők nem teljesítménynek megfelelő
bérezése, valamint a munkavállalás során a nők hátrányos helyzetű megkülönböztetése
annak, hogy össze tudják egyeztetni a munkájukat és a magánéletüket.
Az, hogy a nők foglalkoztatásának az elsődleges akadálya a munkalehetőségek hiánya,
egyszerre jelentheti általános módon a munkalehetőségek hiányát, de azt is, hogy ahol
van munka, ott elsődlegesen férfiakat alkalmaznak, és csupán másodlagosan nőket. Látható, hogy mindenképpen vannak hátrányai nőknek a munkaerőpiacon: bérezés, és más
megkülönböztetések formájában. Fontos, pozitív visszajelzés a hazai intézményrendszerrel szemben, hogy a gyermekelhelyezés csak kivételesen, ennek szüneteiben probléma.
LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK
• A férfiak némiképpen jobban támogatják a nőkkel szembeni pozitív diszkriminációt, mint
a nők. De mindkét nem esetében nagyon magas. Kor szerint leginkább a középkorosztály támogatja, iskolai végzettség szerint pedig inkább az alacsonyabb végzettségűek.
• A konkrét megoldások közül az, hogy a döntéshozó testületben kiegyensúlyozottabb
legyen a nemek aránya a megkérdezettek több mint kétharmadának véleményével találkozik. E tekintetben is inkább az alacsonyabb végzettségűek értenének egyet a nők
helyzetbe hozásával.
• A fenti kiegyenlítés érdekében kvótarendszert, a megkérdezettek a legnagyobb mértékben a jelölőszervezetek jelölőlistái esetében támogatnának. Ezt leginkább a nők,
illetve az idősebbek látnák szívesen, a középgeneráció pedig a legkevésbé. Az ország
nagy tájegységei közül Kelet-Magyarországon találna híveket egy ilyen intézkedés.
Vannak jelentős arányú hívei nőkkel szembeni pozitív diszkriminációnak, de leginkább az
önkéntes, ma is törvényes, egyes esetekben ténylegesen alkalmazott formáit támogatják
a megkérdezettek.
ÖNKORMÁNYZATI SZABÁLYOZÁS, STRATÉGIA
• Az önkormányzatok…
 …többségénél nincsen szabályzás az erőszakos cselekvések, zaklatások megelőzésére;
 …több mint a felénél van esélyegyenlőségi referens, és
 odafigyelnek a munkaidő kialakításánál a nők és a férfiak eltérő igényeire;
 …több mint háromnegyedük állította, hogy a költségvetés kialakításánál nem veszi
figyelembe a nemenkénti különbségeket;
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 …kevesebb, mint negyed részénél készült esélyegyenlőségi felmérés vagy helyzetelemzés, ahol készítettek ilyen felmérést szociális és oktatás területén tették;
 …előfordulnak olyan települések, ahol az önkormányzatnak nincsen Esélyegyenlőségi
Terve, nagy részében nincs olyan személy, aki a sikeresen végrehajtott esélyegyenlőségi intézkedésekért felel;
 …esélyegyenlőségi intézkedések leggyakrabban szociális területen vannak; ettől némiképpen elmarad a foglalkoztatás területe. Az esélyegyenlőségi intézkedések teljesülését az esetek legnagyobb részében nem méri.
A női polgármesterek saját megítélésük szerint, ők jobban ügyelnek arra, hogy a munkaidő kialakítása során odafigyeljenek a nők és férfiak eltérő igényeire. Ugyanakkor a
válaszok alapján azt látjuk, hogy rugalmas munkaidő, és a távmunka lehetősége inkább
azoknál az önkormányzatoknál áll fenn, ahol férfi polgármester van.
Anyagi forrásként az esélyegyenlőségi intézkedésekhez a felajánlásokat, adományokat,
valamint az önkéntes munkát említik meg a polgármesterek. Harmadik helyen az állami
támogatás áll.
A polgármesterek többsége odafigyel az ifjúság képzése során arra, hogy megismerjék
az esélyegyenlőség problémáját. Erre a legtöbben a rendezvényeket tartották alkalmas
fórumnak. A többség (leginkább a férfi polgármesterek) együttműködik civil szervezetekkel és egyéb partnerekkel. A férfi polgármesterek erre némiképpen hajlamosabbak.
A válaszadók többsége alkalmaz valamilyen kommunikációs eszközt a nők helyi demokratikus részvételének ösztönzésére. A legkedveltebb, és célravezetőbb eszköznek a
lakossági fórumokat és rendezvényeket tartják, és kevésbé a helyi médiát. Ebben élen
járnak a női polgármesterek. A helyi média szerepe, és a kommunikációs eszközrendszer differenciálása a településméret növekedése növekszik.
A TÖOSZ helye leginkább tapasztalatcserék szervezésében, kiadványok készítésében
lelhető fel. Kevésbé konferenciák, tréningek tartásában.
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Bevezető gondolatok
Az önkormányzatok gondolatvilágában az esélyegyenlőségnek, a nőkkel szembeni diszkriminációval szembeni küzdelemnek meg kell jelenni a lakosság vonatkozásában a probléma
tudatosításának, a nők védelmében tett intézkedésekként, és mint munkahelynek biztosítani
kell a dolgozó nők számára a jobb, élhetőbb munkafeltételeket, egyfajta példát mutatva. Ilyen
módon jelenhetnek meg a polgármesterek is, nők és férfiak a közösségük előtt.
Az önkormányzat fejlesztheti saját közszolgáltatásait olyan megfontolások mellett, hogy javítsa a női lakosság, a településen lakó anyák elhelyezkedési esélyeit, és párbeszédet kezdeményezhet a foglalkoztatókkal a saját lakosai érdekében, még akkor is, ha ez nem alapfeladata.
Saját munkarendjét, a törvényes keretek betartása mellett, a belső viszonyai szabályozottságát alakíthatja úgy, hogy a női munkaerő, amely többségben van az önkormányzatoknál
család- és nő barát munkahelyként tekintsen rá.

A felmérésről
2014 májusában, majd 2015 áprilisában végzett el a Helyi Obszervatórium és a TÖOSZ vizsgálatot a női esélyegyenlőség kérdésében. A két kérdőív között egyetlen kérdés, illetve kettő
sorrendje módosult. Összességében úgy tekintettük, hogy a két vizsgálatból kinyert adatok
összehasonlíthatóak. Jelenleg is zajlik a harmadik, záró vizsgálat. Ennek kérdőív tematikusan
összehasonlítható, de kérdések másképpen lettek feltéve, a kérdőív rövidebb, az eredményekre koncentrál. A teljes kutatás lezárása 2016. március végére várható.
Mindkét vizsgálat online lekérdezési technikával készült. A kérdőív elérhetősége meg lett
küldve a teljes polgármesteri populációnak, így e tekintetben biztosítottuk mindenki számára
a válaszadás lehetőségét. A válaszadók kényelmét biztosítandó, illetve tekintettel elfoglaltságukra biztosítottuk a megszakítás és folytatás lehetőségét a kérdőív kitöltésekor. A vizsgált
populációnak az ország összes polgármesterét tekintettük.
A válaszadási hajlandóság következtében ugyanakkor a minta mindkét esetben torzult.
Ráadásul a két vizsgálat között jelentős lemorzsolódást tapasztaltunk a válaszadók részéről.
Az első megkérdezésre 301 válasz érkezett, míg a második 227. Míg az első esetben elegendő
volt a teljes egészében kitöltött kérdőíveket figyelembe venni addig a második vizsgálat esetében kompromisszumra kényszerültünk, és minden olyan választ figyelembe vettünk, amely
esetében a kitöltöttségi szint már elfogadható volt. A minta torzulásának egyik legfontosabb
szempontja a női válaszadók aránya. A teljes polgármester populáció vonatkozásában a nők
aránya 19%. Az első minta esetében ez az arány 27%, míg a második esetében 38%.
Ezeket a hatásokat, illetve más szempontok szerinti torzulásokat a feldolgozott eredmények
reprezentativitása érdekében súlyozással korrigáltuk. A súlyozás során a minta nemek szerinti
összetétele mellett figyelembe vettük a települések méretét és térségi elhelyezkedését, mint
két további olyan tényezőt, amelyek lényegesen befolyásolhatják a kapott eredményeket.
Tekintettel a vizsgálat tárgyából következő természetes érintettségre szinte minden kérdés esetében külön vizsgáltuk a nők és külön a férfiak válaszait.

A vizsgálat célja
Tekintettel arra, hogy a polgármesterek egy sajátos, ritkán vizsgált szemszögből látják az
esélyegyenlőség kérdését, hiszen egy település, közösség vezetői, sokszor legnagyobb foglalkoztatói, magas női foglalkoztatottsággal, felülreprezentált női munkaerővel, és nem utolsó
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sorban felelősek a település rendjéért, jólétéért, annak minden értelmében, igyekeztünk a
kérdést alaposan körbejárni.
Végső soron négy kiemelt kérdésre koncentráltunk a két első vizsgálat során:
• Helyzetfeltárás,
• Akadályok beazonosítása,
• Megoldási lehetőségek beazonosítása, illetve
• Az önkormányzatok által alkalmazott szabályozási és fejlesztési eszközrendszer áttekintése, értékelése.
A helyzetkép keretében a polgármesterek attitűdjeit vizsgáltuk a női esélyegyenlőség kérdéskörében. Az akadályok beazonosítása tulajdonképpen ennek az előző vizsgálatnak egy
fókuszált eleme, ahol már konkrétan kerestük, hogy női foglalkoztatásban, elhelyezkedés
bérek tekintetében felmerülő esélyegyenlőtlenség okait. A megoldási lehetőségek a polgármesterek és az önkormányzatok látóterében lévő eszközöket firtatta, míg a szabályozások és
stratégiák részben a közismerten rendelkezésre álló eszközök tényleges alkalmazását boncolgattuk.

Helyzetkép
Nem kerülhető meg az a kérdés, hogy a válaszadás esetében a két vizsgálat között a férfi polgármesterek lemorzsolódása, érdektelenné válása lényegesen nagyobb arányú volt, mint a
nőké. Ez bizonyos mértékig igazolja azokat a feltételezéseket, hogy egyes válaszok esetében
felmerül, hogy a válaszadó, lévén szó politikusokról, mérlegelhette válasza jelentőségét, és
„PC”, azaz politikailag korrekt válaszokra törekedett.

Munka és család egyensúlya
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A karrier, illetve magánélet vonatkozásában alig volt elmozdulás a két időpont válaszai között.
Mindkét időpontban a válaszadók túlnyomó többsége, mintegy 90%-a az élet e két pillérének egyensúlyát tartotta fontosnak. A 2014-es válaszok esetében még érzékelhet volt némi
különbség a férfiak és a nők válaszai között, de 2015-ben ez kisebb, alig érzékelhető lett.
Az egyensúly volt az, amely a nők számára fontosabb volt, míg némileg meglepő módon a
férfiak a magánélet elsőbbségét hangsúlyozták. A válaszok hangsúlybeli különbsége tehát
fennmaradt, de annak a statisztikai relevanciája jelentősen olvadt. Az ilyen jelenségek esetében a kutató a fenntebb már jelzett elvárt választ adó kérdezettekre gondol, vagy arra, hogy
a válaszadó férfiak eleve szelektáltak, tehát azok válaszolnak, akik érzékenyebbek a vizsgált
kérdésekre. A feltételezés, hogy a polgármesterek esetében nemre való tekintet nélkül, kiemelkedő módon domináns jelenség az, amikor a munka felfalja a magánéletet.

A nők fizetése a családi költségvetésben

Nem csupán a munka és a családi élet egyensúlya tekintetében, hanem egy másik fontos
kérdésben, a nők jövedelemének helye tekintetében is jelentősen négyötöd feletti, 90%-ot
megközelítő a nők szerepét elismerő, méltányló válaszok aránya. Ahogy a korábbi kérdés
esetében, itt is megállapítható, hogy statisztikailag nem releváns a két nem válaszai, illetve a
két időpont eredményeinek különbsége. A hazai jövedelmi viszonyok tekintetében e válaszok
mindenképpen a valós helyzetet tükrözik.
Ezek a különbségek, a női és férfi válaszadók esetében akkor jelennek meg, amikor feltételezzük, hogy a férj el tudná tartani egyedül is a családot. A kérdés ugyanis, bár óvatosan
meghívja a hagyományos férfi szerepfelfogást, a családfenntartó férfi képét. Ennek következtében, miközben a nők egy ilyen feltételezés mellett megközelítőleg fele-fele arányban
szeretnének teljes vagy részmunkaidőben dolgozni. A férfiak között is többségben vannak a
részmunkaidő pártiak, de egynegyedük azt szeretné, hogy ilyen helyzetben otthon maradjon,
ne dolgozzon a feleségük, és csak ennél kevesebben, mintegy egynegyednyi megkérdezett
látná szívesen teljesen munkaidőben dolgozni feleségét élettársát. Meglehetősen sok az a
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férfi polgármester, akit elbizonytalanított a kérdés. E kérdés megítélésében sem következett
be érdemi változás 2014 és 2015 között.

Dolgozzanak-e a nők, ha...

Akadályok
Az akadályokat két tekintetben is vizsgáltuk. A magánéleti oldalról, hogy a hagyományos szerepfelfogás szerint a családról, gyerekekről gondoskodó nő el tudja-e helyezni a munkaideje
időtartamára a gyerekeket, illetve, hogy a munkába állásának munkaoldalról van-e akadálya.
2014-ben és 2015-ben, nők és férfiak egyaránt úgy ítélték meg, hogy a gyermekelhelyezés
csupán kismértékben jelent problémát. A Kormány ezirányú erőfeszítései tovább enyhíthetik
ezt a problémát. A nők, érdekes módon a férfiaknál majdnem kétszer magasabb arányban
(25% : 14%), igenis gondnak érzékelték az elhelyezkedési lehetőségeiket. Érdekes módon a
kiskorú gyermekkel nem rendelkezők, vagyis a kevésbé érintették érzékelték ezt kiemelten
gondnak.
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Akadályok a nők elhelyezkedésével szemben

A munkaerőpiacon megjelenő, a nőkkel szembeni diszkrimináció
érzékelt vonatkozásai
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Miközben tehát a férfiak alig érzékelték a nőkkel szembeni munkaerőpiaci diszkrimináció általános megnyilvánulásait, annak konkrét vonatkozásait szinte azonosan látják. Azonos
módon kiemelkedő (60% körüli) a munkaidő rugalmatlanságának, mint problémának a megítélése, és hasonlóan, mind a nők, mind a férfiak megközelítőleg egynegyede látja problémának a munkavállalás, illetve az előrelépés esetében felmerülő nőkkel szembeni hátrányos
megkülönböztetést. Egyetlen kérdést a teljesítmény szerinti bérezést ítélik meg a nők és a
férfiak különböző módon. Ezt a nők több mint harmada, a férfiaknak viszont csak negyede
érzi problémának. A korábbi vizsgálatban ez utóbbi kérdés a férfiak számára is fontos volt.

Lehetséges Megoldások
Láthattuk, hogy vannak olyan jelek, hogy a magyar társadalomban valamelyest továbbélnek
a hagyományos szerepek. Ennek egyes megnyilvánulása eljutnak az országos közéletbe, ott
is vitákat kavarnak. Ezt egyúttal azt jelentené, hogy ellenállást tanúsíthat a nők megerősített
felzárkóztatási programjaival szemben. Ezzel szemben azonban azt tapasztaltuk, hogy a nők
pozitív megkülönböztetése, elvi szinten a férfi polgármesterek több mint kétharmadát, közel
háromnegyedét maga mellé állítja, miközben a nőknek alig több mint a felét.

A pozitív diszkrimináció elvi támogatása
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A pozitív diszkrimináció támogatása további két gyakorlati kérdésben
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Nehéz megítélni, hogy amikor a választott és döntéshozó testületek kiegyensúlyozottabb
arányaival való egyetértést, akkor a magas támogatás annak szólt-e, hogy a kérdés megfogalmazása tulajdonképpen elvi, a szó tiszta értelmében nem tartalmaz intézkedést. Ezt a
következtetést erősíti az a tény, hogy a korábbi, elvi kérdés támogatása is magas volt. Ezzel
szemben, amikor ezek megvalósítására keresünk eszközöket, azokat a polgármesterek kevésbé fogadják el. A nők kicsit jobban, a férfiak kicsit kevésbé. A nőknek a bizottságok (a nők
több, mint harmada, a férfiak negyede támogatja), illetve jelölő szervezetek szintjén való
kvótázásának. Ez utóbbit a nők kicsit kevesebb, mint harmada a férfiak ötöde támogatja. Ezek
az arányok lényegesen alacsonyabbak az elvi szintű támogatásnál, bár mindenképpen számottevőek. Ráadásul ezek az arányok a 2014-es vizsgálathoz képest magasabbak. A korábbi
vizsgálatban a jelölő szervezeteken belüli kiegyensúlyozást támogatták nagyobb arányban a
megkérdezettek.
A hivatali dolgozók kvótázásának nagyon alacsony a támogatottsága, ugyanakkor ez egyfajta kontroll kérdésként is felfogható, hiszen tulajdonképpen értelmetlen, ha nem fordítottan,
a férfiak hivatali arányainak erősítésére gondolunk. Hiszen a hivatali dolgozók körében magasabb a nők aránya.

Önkormányzati intézkedések
Korábban foglalkoztunk a hivatali erőszakkal, annak ügyféloldali megjelenésével. Akkor azt
tapasztaltuk, hogy jelentős kérdésről van szó, meglehetősen magas a fertőzöttség, de a probléma súlyossága alig tudatosul, nem nagyon kezelik az önkormányzatok. Talán természetes
módon, hasonló helyzet a női dolgozók erőszakos cselekményekkel szembeni általános védettségére vonatkozóan. A polgármesterek nem egészen ötöde (19%) számolt be ilyen típusú szabályzatról. Esélyegyenlőségi referens az önkormányzatok majd háromötödében (59%)
van, de ő nemcsak nemi, hanem etnikai, kulturális stb. egyenlőtlenségeket is figyelemmel
kísér. Érdekes, hogy a polgármesterek 57% szerint a hivatali rend meghatározásában figyelembe veszik az esélyegyenlőség szempontokat, de rugalmas munkarendről mindössze 7%
számolt be. Talán az önkormányzatok mai nehezülő körülményei között ez érhető is lenne,
ugyanakkor saját bevallásuk szerint is a női munkaerő egyik legsúlyosabb problémája a rugalmatlan munkaidő. Még a költségvetés vonatkozásában is több mint a polgármesterek ötöde
számolt be esélyegyenlőségi megfontolásokról.
Az önkormányzati szövetségektől konferenciák rendezését, tapasztalatcseréket, kerekasztal-beszélgetéseket, tájékoztató kiadványokat és tréningeket várnának.

Összegzés
A helyzetkép vonatkozásában azt kellett megállapítanunk, hogy a polgármesterek látják a
valós helyzetet, a férfiak is elfogadják valamilyen szinten azokat a modern elveket, amelyek a korszellemnek megfelelőek, de még élnek a régi beidegződések. Tulajdonképpen ez
a gondolat végighúzódik a kutatáson, a legtöbb eredményünkben láttatja magát.
A polgármesterek elfogadják, támogatják, hogy a nők dolgozzanak, elismerik a nők munkájának helyét, eredményét, de ha tehetnék, több férfi szívesebben venné, ha felesége, élettársa otthon maradna.
Az elhelyezkedésüket általában a nők érzik problémásnak, de a konkrét problémákat a
férfiak is hasonlóan érzékelik. Mindkét nemhez tartozó polgármesterek a munkabeosztás rugalmatlanságát érzékelik legsúlyosabb gondként. Egyetlen kérdést leszámítva szinte teljes
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az egyetértés. Ez pedig az, hogy nők nagyobb arányban érzik úgy, hogy azonos teljesítmény
mellett nem azonos bért kapnak.
A pozitív diszkriminációnak elvi szinten magas a támogatottsága, de kvótás kiegyenlítés
bevezetés bár számottevő, lényegesen kevesebb hívet tudhat maga mögött.
A saját gyakorlatukban az esélyegyenlőségi referens kinevezésének, és a hivatali munkarend összeállításában van jobban helye az esélyegyenlőségi megfontolásoknak. Már az
erőszakos cselekmények szabályozása is alig fér bele. A rugalmas munkaidő alkalmazása
pedig elenyésző.
A szövetségektől támogat támogató konferenciákat, kiadványokat várnak.
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Vezetői összefoglaló
A nők helyzete „kicsit rosszabb” mint a férfiaké Magyarországon. Azt, hogy rosszabb, mind
a férfiak, mind a nők állítják, és szinte minden csoportosítás szerint megjelenik. A nők számottevően rosszabbnak érzik saját viszonylagos helyzetüket, mint ahogy a férfiak vélekednek ugyan erről, ám így is, mindkét vélemény átlagosan a „kicsi rosszabb” helyzet kategóriájába esik. Az 55 évesnél idősebbek és a Kelet-magyarországiak látják rosszabbnak, illetve
a 45-54 évesek, az 5 ezer lakosnál nagyobb településeken lakók és térségi hovatartozások
tekintetében be nem soroltak látják kicsit jobbnak. E tekintetben ugyanakkor egy értelműen
az egyik vagy másik nemhez tartozás befolyásolja leginkább a véleményeket.
Azt láthattuk, hogy a saját helyzetükben a megkérdezettek jobban a család és a karrier
vonatkozásában érzik a karrier súlyát, mint azt ideálisnak gondolnák. Így is meghatározó,
mind az ideális képben, mind a konkrét, személyes helyzetben az egyensúlyi kép, ahogy az
a válaszokból visszasugárzik. Ez jelent meg a korábbi kutatásokban is.
A nők keresetét a családban, mind a nők, mind a férfiak „inkább fontos”-nak gondolják.
Sokan tekintik nagyon fontosnak, és általában a nők kicsivel fontosabbnak, mint a férfiak.
A nők elhelyezkedésével szembeni akadályok új megfogalmazású kérdésben is vezet a
rugalmas munkahelyek hiánya, de számottevő a munkáltatók félelme, illetve a munkalehetőségek és a gyermekelhelyezés szerepe is. Miközben gyermekelhelyezést szolgáló intézmények fejlesztése terén érzékelhetőek lépések, ezen intézmények rendelkezésre állása is
javítható lenne. A rugalmas foglalkoztatás, a munkáltatók bizalma érdekében országos programok keretében lehet tenni. Különösen a munkabér egyenlőtlensége, a munkalehetőségek
hiánya és a rugalmas munkahelyek tekintetében voltak hangsúlyosabbak a női kritikák a
fennálló helyzettel szemben. A családon belüli közvetlen munkamegosztás, elvárások problémái kisebb súllyal jelentek meg.
A nők döntéshozói szerepének, vagy kvótákkal megerősített politikai megjelenésének
biztosítását mind a nők mind a férfiak támogatják. Ugyanakkor a nők e tekintetben lényegesen, érzékelhetően nagyobb hangsúlyt adnak e szükségletnek, mint a férfiak. Különösen a
kvóták, a gyakorlati pozitív diszkriminációs intézkedések esetében nő meg a különbség a két
nemhez tartozók véleménye között.

Bevezetés
A projekt zárásaképpen az önkormányzati érdekvédelem és esélyegyenlőség kérdését az
önkormányzati szektorban rövid, leegyszerűsített kérdőívekkel kérdeztük le. A lekérdezés
vegyesen a korábban alkalmazott online technika mellett, a TÖOSZ megyei rendezvényein,
papír alapon is kitöltött kérdőívekkel történt. Mivel az előbbi formában mindössze 23 (ebből 12
teljes) választ kaptunk, az utóbbi megoldással pedig további 223-at, így helyesnek bizonyult
a kétségünk a polgármesterek on-line megkérdezése kapcsán. Végeredményben 234 olyan
választ kaptunk, amelyet a vizsgálat keretében fel tudtunk dolgozni.
A papíralapú megkérdezés helyszíne a TÖOSZ országos roadshow-jának állomáshelyei voltak. Ez biztosította az országos lefedettséget, a települések lehetőségét, hogy kitöltsék a kérdőívet. Mindebből ugyanakkor az is következik, hogy nehezen értelmezhető, még a korábbi
vizsgálatoknál is nehezebben a települési szerkezeti reprezentativitás. Hiszen a TÖOSZ meg58

hívása ellenére nem feltétlenül jön a el minden település a rendezvényekre: a kisebbeknek
nagyobb, a nagyobbaknak kisebb az esélye a megjelenésre. Szelekciós hatás lehet a TÖOSZ
megítélése, vagy éppen valamiféle aktivitás, az igény, hogy tartozzon valahova. Ezek olyan
torzító hatások, amelyek következtében a megkérdezettek az érvényest választ adók sokasága csak a rendezvények résztvevőivel lenne összehasonlítható. Így nem láttuk értelmét
korrekciós tényező alkalmazásának. A mintáról bővebben a Mellékletben.
Az alábbiakban bemutatunk egy eszközt, amelyet azért fejlesztettünk ki, hogy egyértelmű
módon, és minden közegben hasonló módon értékeljünk, ráadásul ez az olvasó számára is
követhető legyen. A skála felső sávjában abszolút számokkal, az alsó sávjában százalékos
formában vannak beírva az értékhatárok.
Az ábra középső csíkjában szöveges formában szerepelnek az értékekhez tartozó minősítések. Ezen a minősítések szövege a konkrét, vizsgált kérdés tartalmától függően változhat, de
iránya és a határok állandóak. Így a minősítés a „kiváló” helyett lehet „nagyon fontos” vagy
„jelentősen javult” stb. A többi négy kategória ennek megfelelően változik:

A minősítési rendszer

A nők helyzete
Mindenekelőtt a kérdés relevanciájára voltunk kíváncsiak. Arra, hogy a kérdésekre érvényes
választ adók szerint milyen a nők helyzete a férfiakhoz képest. A válaszok egyértelműen azt
mutatják, hogy mind a nők, mind a férfiak rosszabbnak látják a nők helyzetét.
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Megítélése szerint hogyan alakult a nők helyzete a férfitársaikhoz képest?
(2016)

Mindent egybevetve a nők rosszabbnak (1,79 pont) érzik saját helyzetüket a férfiakhoz képest, a férfiak (2,24). Ugyanakkor értékelési rendszerünk szerint (vö. 1. ábra) mindekét érték
a kicsit rosszabb minősítésnek felel meg.
Más csoportokat keresve az láthatjuk, hogy az 55 éves és idősebb megkérdezettek (1,99)
és a Kelet-magyarországiak (2,03) értékelték az átlagosnál érzékelhetően rosszabbra a nők
helyzetét.
Az átlagosnál érzékelhetően jobb minősítést kapott a nők férfiakhoz viszonyított helyzete
a 45-54 évesek között (2,19), az 5 ezer lakosnál nagyobb településekről érkezettek körében
(2,20), illetve azok esetében, akikről nem tudtuk megmondani, hogy melyik térségből érkeztek (2,21).
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Milyen a nők helyezete a férfiakhoz képest? (2016)
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Család és karrier
Az érvényes választ adók közül a legtöbben 114 fő (51%) az úgy látják, hogy egyensúlyban
kell lennie a családnak és a karriernek. A mérleg, az ideálisnak mondott helyzet esetében
összességében a család felé billen el. Mindössze 4 fő állította, hogy valamilyen mértékben
fontosabb számára a karrier, 81 fő (36%) számára kismértékben 23 fő számára (10%) teljes
mértékben a család irányába billen el a mérleg. Ezt mutatja a 3,55-ös átlagos érték is, amelyet, ha összevetünk az 1. ábrában látható értékelési útmutatóval, akkor ez inkább a család
túlsúlyát mutatja. A saját helyzet sokkal inkább középre húz. A 3,07-es érték a fenti módszertan is ezt az értékelést adja a mért átlagra. Alig kevesebben 106 fő (46%) vallja egyensúlyi
helyzetűnek saját helyzetét. 50 fő (22%) szerint inkább a karrier, 52 fő (23%) szerint inkább a
család felé billen saját élete egyensúlya. 14 állították, hogy életük teljes mértékben a család
irányába billent el, míg 7 fő szerint a karrier dominál az életében.

Család és karrier egyensúlya a saját életben és ideális esetben
(2016-os vizsgálat)
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Munka és család egyenúlya a korábbi vizsgálati hullámokban2

A kérdést korábban is feltettük, de a mostani vizsgálatban változtattunk a kérdezés módján. Továbbra is a munka/karrier és a család egyensúlya a legfontosabb a megkérdezetteknek, de ennek dominanciája ebben a kérdezési formában enyhült.
A nők helye a családban az általuk keresett jövedelem súlya alapján 3,58 pont, vagyis inkább fontos. 108 fő (49%) szerint nagyon, 82 fő (37%) pedig inkább fontos 27 fő (12%) volt
aki szerint fontos is meg nem is ez a kereset a családi büdzsében. Mindössze 4-en gondolták
úgy, hogy inkább nem fontos, és senki nem vélekedett úgy, hogy egyáltalán nem volna fontos.

2 Kovács Róbert – Sükösd Anikó: Előzetes összegzés a TÖOSZ MANORKA projekt keretében elvégzett esélyegyenlőségi kutatás első két hullámárról, Helyi Obszervatórium, 2016.
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Fontos-e a nők keresete a családi költségvetésben?

Egy másik aspektusból az átlagos 4,33 pontérték is azt fejezi ki, hogy a nők keresete a
háztartás inkább fontos a kérdéseinkre érvényes választ adók számára. A nők esetében ez az
átlagos pontszám 4,71, ami az értékelési rendszerünk alapján „nagyon fontos” tartományban
helyezkedik el. A férfi megkérdezettek a nők jövedelmének családi költségvetésen belüli jelentőségét 4,12 ponttal jellemezték, ami az „inkább fontosnak” felel meg.
E tekintetben a vizsgálat a korábbiaknak megfelelő eredményt hozott hiszen ezúttal is, korábban is összességében 84-87%-a megkérdezetteknek a nők jövedelmének a kisebb vagy
nagyobb mértékű fontos voltát hangsúlyozták.
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A nők jövedeleme a családi költségvetésben a 2015-ös vizsgálatban

Forrás: korábbi tanulmány3
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Akadályok a nők elhelyezkedése előtt
Az új keretek között feltett, kibővített kérdések alapján a korábban is jelentős súllyal bíró
„rugalmas munkahelyek” hiánya (4,05, 76%-os fontosság) vonatkozó kérdés bizonyult a
megkérdezettek számára a legjelentősebb akadálynak. A második helyen a „munkáltatói félelmek”, például az alkalmazott nők munkára foghatóságával kapcsolatosan (3,94, 74%-os
fontossága) a nők elhelyezkedésének a gátjai a megkérdezettek szemében. A harmadik legfontosabb a „gyermekek elhelyezése” és a „munkalehetőségek hiánya” azonos szinten vannak. Mindezek a szempontok megelőzik a „családi kötelezettségek”-et, a „rosszabb bér”-t
vagy a „férj / élettárs elvárásai”-t.

A női munkavállalás akadályai 2016-ban

Úgy tűnik, hogy a családon belüli problémák (családi kötelezettségek, férj/élettárs elhelyezés) kisebb súllyal szerepelnek, míg azok, amelyek előtérbe kerültek inkább strukturális
problémák (rugalmas munkahely), illetve gazdaság dinamikájából adódóak (munkalehetőségek hiánya). A gyermekelhelyezés is strukturális probléma, amely az intézménysűrűségből,
és az intézmények rendelkezésre állásából tevődik össze. Az intézményfejlesztés forrásait
láthatólag kormányzati döntés nyomán biztosítani kívánják, ugyanakkor az intézmények
rendelkezésre állása a többségében önkormányzati fenntartó döntése, szervezetése, esetlegesen törvényi szabályozás kérdése lehet. A munkáltatói félelmek, illetve az alacsonyabb
bérek, részben kommunikációs kérdés, annak tudatosítása a munkáltatók felé, hogy a nők
nem bizonytalanabb munkaerő, részben olyan, példák terjesztése tudatosítással, szabályozással, mint amelyet skandináv környezetben tapasztalni, ahol nők és férfiak ténylegesen
egyenlőbben állnak helyt a családi kötelezettségek vonatkozásában. Ugyanezen modellek,
minták esetében lehet megfigyelni a rugalmas munkahelyek szélesebb elterjedését, amelyet
kampányokkal, ösztönzőkkel lehet erősíteni kormányzati szinten. Ismereteink szerint a rugalmas munkavégzési formák terjedése a foglalkoztatás, és általában a gazdaság növekedését
is elősegíti.
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Általában a nők és a férfiak több tekintetben hasonló prioritásokkal rendelkeznek, de vannak markáns különbségek. A férfiak számára a „rugalmas munkahely” és a „munkáltatói félelmek” a két legfontosabb probléma, amelyeket harmadik helyen a „gyermekek elhelyezése” követ. A nők számára a „rugalmas munkahely” hiánya lényegesen fontosabb szempont
más kérdéseknél, náluk a második helyen a „munkalehetőségek” hiánya és a „munkáltatói
félelmeket” helyezkednek el.
Érdekes különbség, hogy a nőknél a munkalehetőségek, a férfiaknál a gyermekelhelyezés
problémája szerepel előkelőbb helyen, illetve hogy egyetlen kérdés súlyában mértünk kicsit
nagyobb súlyt a férfiaknál, mint a nőknél: ez a férj / élettárs elvárásai. Három olyan terület
van az itt vizsgált kérdések között, ami más területeknél nagyobb mértékben hangsúlyos
(érzékelhetően magasabb pontértéket kapott) a nők esetében, mint férfi kollégáiknál. Ezek a
területek a munkabér, a munkahelyek rugalmassága és munkalehetőségek.
Bár ebben a kérdésben a jelen vizsgálat nehezen összehasonlítható a korábbiakkal, de
megállapítható, hogy mind a munkalehetőségek, mind a munkabér tekintetében, már korábban is mértünk jelentős különbséget a két nem reprezentánsainak véleménye között. A munkahelyek rugalmassága tekintetében a korábbi vizsgálatban alig volt különbség, és ezúttal is
itt a legkisebb.

A női munkavállalás akadályai 2015-ben

Forrás: korábbi tanulmány4
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Diszkrimináció a munkaerőpiacon a nőkkel szemben 2015-ben

Forrás: korábbi tanulmány5
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Megoldások
Minimális különbséggel az országos döntések javára mind az országos döntések (3,90 pont,
73%-os fontosság), mind a helyi döntések (3,82 pont, 71%-os jelentőség), mind pedig a
nagyvállalatok vezetése (3,71 pont 68%) tekintetében nagyobb női szerepet tartanak indokoltnak a megkérdezettek. A férfiak, nők egyaránt.

Mennyire fontos, hogy a nők szerepek kapjanak… (2016)

A kérdések egymáshoz viszonyított súlya vonatkozásában nincs különbség a megkérdezett
polgármester asszonyok és férfi polgármesterek között. Az átlagos értékek, viszont jelentősen különböznek. Mindhárom esetben lényegesen nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a
kérdésnek a nők, mint a férfiak. A különbségek mértéke nagyobb, mint például az előző részben, az akadályok bármelyike vonatkozásában mért eredmény.
A nők beleszólásának gyakorlatiasabb javítása tovább növeli a fenti különbségeket nők és
férfiak között. A női kvótának a pártok vagy a jelölt állítás vonatkozásában a férfi válaszadó
nem tulajdonítanak nagyobb jelentőséget: a válaszok átlagosan mindkét esetben a „fontos is,
meg nem is” minősítést kapták. Ezzel szemben a nők esetében az „inkább fontos”-t. Miközben tehát a férfiak esetében csökkentek a pontértékek a részvétel elvi kérdéseihez képest,
addig a nőknél növekedtek.
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Szüksége-e, hogy legyenek női kvóták…? (2016)

Ezek a különbségek, az elvi és a gyakorlati kérdésekre adott válaszok között már a korábbi
vizsgálatokban is fennálltak, jeleztük.
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Szüksége-e, hogy legyenek női kvóták…? (2015)

Forrás: korábbi tanulmány6

A korábbi vizsgálatokkal szemben most nem volt lehetőségünk az önkormányzati szabályozás és viszonyrendszerre vonatkozó kérdéseket feltenni.
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Melléklet
A mintáról
Az érvényes válaszokat adók többsége férfi volt (56%).
17 személy esetében nem tudtuk meg az életkorát. 25 év alatti válaszadónk nem volt. 25 és
44 év közé a válaszadóink 23% (53 fő) tartozott. A fennmaradó érvényes válaszok egyenlő
arányban oszlottak meg a 45-54, illetve az 55 éves és idősebb korcsoportok között: 82-82 fő
(35-35%). A nem teljesen szimmetrikus csoportok a minta megoszlásához igazodó, a jobb
elemezhetőséget szolgáló szempontok szerint lettek kialakítva.
Sajátos volt a településméret szerinti összetétel. 19 (8%) válaszadó nem települést képviselt, illetve nem adta meg a települése lélekszámát. 28% (65 fő) érkezett 1 ezer lakosnál kisebb településről, 24% (55 fő) az 1-2 ezer lakosúakról, 26% (60 fő) a 2-5 ezres körből, és 15%
(35 fő) dolgozik / él 5 ezer lakosú vagy nagyobb településen. A kategóriák úgy lettek meghatározva, hogy kiegyenlítettek legyenek, illetve az 5 ezres felső határ esetében a még elemezhető számosság lebegett a szemünk előtt.
10 Válasz érkezett Pest megyéből (Közép-Magyarország), 106 Nyugat-Magyarországból, és
99 az Észak- és Kelet-Magyarországi régióból. A térségi besorolásnál tehát a sztenderd NUTS1
szintet vettük figyelembe. A választás a 3-as csoportosítás lehetősége miatt esett erre. A tanulmányban így össze vontuk a Közép-magyarországi (itt Pest megyéből származó) és a Nyugat-magyarországi válaszokat.
Minebből ugyanakkor az is következik, hogy a minta szerkezete jelentősen eltér mind a
települések országos szerkezetétől, mind a TÖOSZ tagságának települési szerkezetétől (vö. 1.,
2. és 3. táblák). Ennek oka, hogy egy olyan körben lettek lekérdezve a kérdőívek, amelyek
rekrutációja más. Ennek következtében nem korrigáltuk a mintát. A válaszokat úgy kell értelmezni, mint annak a körnek a véleményét, akik meg lettek szólítva.

1. táblázat: A minta és a települések nemek (polgármester neme) szerinti
megoszlása (2015)
NEME

TÖOSZ tagság

Települések összessége
(polgármesterek)

ismeretlen
Férfi
Nő

33

14%

1216

79%

2493

80%

130

56%

321

21%

620

20%

71

30%

1537

100%

3113

100%

234

100%

Forrás: KSH Helységnévtár 2015, TÖOSZ
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Minta összetétele
(polgármesterek)

2. táblázat: A minta és a települések népességszám szerinti megoszlása (2015)
NÉPESSÉG KATEGÓRÁK

TÖOSZ tagság

Települések
összessége

Minta összetétele

ismeretlen

19

8%

1- 1000

1

871

57%

1726

55%

65

28%

1001- 2000

2

343

22%

625

20%

55

24%

2001- 5000

3

243

16%

471

15%

60

26%

5001- 1 000 000

4

80

5%

291

9%

35

15%

1537

100%

3113

100%

234

100%

TELEPÜLÉSEK MIND

Forrás KSH Helységnévtár 2015, TÖOSZ

3. táblázat: A minta és a települések térségek szerinti megoszlása (2015)
NUTS 1 nagyrégiók

TÖOSZ tagság

Közép-Magyarország

76

5%

Települések
összessége
208
7%

Nyugat-Magyarország

813

53%

1664

53%

Minta összetétele
10

4%

106

45%

Észak-Kelet Magyarország

648

42%

1241

40%

99

42%

TELEPÜLÉSEK MIND

1537

100%

3113

100%

234

100%

Forrás: KSH Helységnévtár 2015, TÖOSZ
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A Kutatás kérdőíve
KÉRJÜK, TÖLTSE KI MINDKÉT OLDALT! KÉRJÜK, TÖLTSE KI A VALÓSÁGNAK MEGFELELŐEN!
AZ ÖN NEME:

SZÜLETÉSI ÉVE

A TELEPÜLÉS NÉPESSÉGSZÁMA:

1-férfi

MEGYÉJE:
fő

2-nő

Kérdőív a MANORKA projekt eredményeiről
KÉRJÜK, A KÉRDŐÍVEBEN KARIKÁZZA VÁLASZAIKNAK MEGFELELŐ SZÁMOKAT!

1. Vett-e részt olyan eseményeken, rendezvényeken, amelyeket a MANORKA projekt
keretében szerveztek?
1.1 Járási tréningen

1-igen

2-nem

9-nem tudja

1.2 Képviselő testületi tréningen

1-igen

2-nem

9-nem tudja

1.3 Norvég tanulmányúton

1-igen

2-nem

9-nem tudja

1.4 Szakmai konferencián, workshopon

1-igen

2-nem

9-nem tudja

2. Az elmúlt évek során olvasott-e az alábbi helyeken a MANORKA projekt különböző
eseményeiről?
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2.1 Az ÖNKORMÁNYZAT című lapban

1-igen

2-nem

9-nem tudja

2.2 A TÖOSZ hírlevelében

1-igen

2-nem

9-nem tudja

2.3 A TÖOSZ honlapján

1-igen

2-nem

9-nem tudja

2.4 A TÖOSZ Facebook oldalán

1-igen

2-nem

9-nem tudja

2.5 Más önkormányzati szövetség fórumain

1-igen

2-nem

9-nem tudja

2.6 Helyi lapban, honlapon

1-igen

2-nem

9-nem tudja

2.7 Egyéb helyen: ……………………………………………..

1-igen

2-nem

9-nem tudja

Egyáltalán
nem

Inkább nem

Igen is,
nem is

Inkább igen

Nagymértékben

3. Mennyire tartja fontosnak az alábbi szolgáltatásokat egy országos önkormányzati
szövetség esetében?

3.1 … érdekvédelem

1

2

3

4

5

3.2 … eljárni minisztériumoknál, hatóságoknál ellentmondásos
rendelkezések tisztázása, korrigálása ügyében

1

2

3

4

5

3.3 … informálni várható intézkedésekről, jogszabályokról:
hírlevél, újság, honlap, Facebook oldal üzemeltetése

1

2

3

4

5

3.4 … forró drót fenntartása

1

2

3

4

5

3.5 … budapesti iroda, tárgyaló, könyvtár rendelkezésre állása

1

2

3

4

5

3.6 … informálni pályázatokról, és bevonni önkormányzatokat

1

2

3

4

5

3.7 … megbízható vállalkozókról informálni

1

2

3

4

5

3.8 … szakmai hálózatok építése, szakmai anyagok készíttetése

1

2

3

4

5

3.9 … nemzetközi kapcsolatok, hálózatok építése

1

2

3

4

5

3.10 … továbbképzések, tréningek, tapasztalatcserék szervezése
non-profit alapon vagy pályázati pénzből

4. Az Ön megítélése szerint ma, a MANORKA projekt hatására az önkormányzati
érdekvédelem helyzete (például ÖNET megújítása) a korábbi helyzethez képest:
sokkal
rosszabb
1

kicsit
rosszabb
2

nem
változott
3

kicsit
jobb
4

sokkal
jobb?
5

KÉRJÜK, TÖLTSE KI MINDKÉT OLDALT! Köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat!
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Kérdőív az esélyegyenlőségről
KÉRJÜK, TÖLTSE KI MINDKÉT OLDALT! KÉRJÜK, A KÉRDŐÍVEBEN KARIKÁZZA VÁLASZAIKNAK
MEGFELELŐ SZÁMOKAT!

1. Hogyan ítéli meg a karrier és a család egyensúlyát a saját életében?
Karrier

1

2

3

4

Család

5

2. Véleménye szerint milyen ideális esetben a karrier és a család egyensúlya egy nő
életében?
Karrier

1

2

3

4

Család

5

Egyáltalán nem

Inkább nem

Igen is, nem is

Inkább igen

Nagymértékben

3. Megítélése szerint mennyire fontos a nők keresete a családi költségvetésben?

1

2

3

4

5
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Inkább nem

Igen is, nem is

Inkább igen

Nagymértékben

… családon belüli kötelezettségeik?
… férje, élettársa elvárásai?
… a gyermekek elhelyezésének a problémája?
… a munkalehetőségek hiánya?
… a részmunkaidős, rugalmas állások hiánya?
… a rosszabb bérezés?
… a munkáltatók félelme az anya távolmaradásai miatt?

Egyáltalán nem

4. Megítélése szerint mennyire akadályozza a nők elhelyezkedését…?

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

Inkább nem

Igen is, nem is

Inkább igen

Nagymértékben

… a helyi döntéshozatalban?
… az országos döntéshozatalban?
… a nagyobb vállalatok vezetői között?

Egyáltalán
nem

5. Megítélése szerint szükséges-e, hogy a nők nagyobb arányban megjelenjenek…?

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

Inkább nem

Igen is, nem is

Inkább igen

Nagymértékben

… kvóták a pártok jelöltjeinek kiválasztásánál?
… kvóták a választási jelölések esetében?

Egyáltalán
nem

6. Szükséges-e, hogy a nők politikai jelenlétének erősítésére…?

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

7. Összességében hogyan ítéli meg a nők helyzetét ma Magyarországon: a férfiakénál…?
sokkal
nehezebb

kicsit
nehezebb

azzal
azonos

kicsit
könnyeb

sokkal
könnyebb

1

2

3

4

5

KÉRJÜK, TÖLTSE KI MINDKÉT OLDALT! Köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat!
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Tájékoztató a magyar esélyegyenlőségi
és felzárkóztatási politikákról és tevékenységekről
Langerné Victor Katalin

EMMI társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár
2016.04.08.
Magánemberként és helyettes államtitkárként is szívügyemnek tekintem a hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózását és az egyenlőtlen helyzetek megszüntetését. Engedjék meg, hogy ebben a tanulmányban röviden bemutassam először az esélyegyenlőség és
a társadalmi felzárkózás fogalmak közti különbséget, majd magát a hazai felzárkózás elvű
fejlesztéspolitikát. Végezetül szeretném ismertetni a 2011 óta folyó munkánk eredményeit
néhány program bemutatásán keresztül.

Esélyegyenlőség – Társadalmi felzárkózás
Az esélyegyenlőség minden embert érintő fogalomkör, amelyben domináns elem az egyenlő
bánásmód követelményének érvényesítése. Az esélyegyenlőségi politikák fő törekvése, hogy
az egyenlők között ne történjen különbségtétel. Az esélyegyenlőségi szakpolitika fókuszban
az alapvető jogok védelme és a diszkrimináció tilalma áll. A magyar gyakorlatban nem a tiltás
került a legmagasabb szintű jogforrásban az alkotmányban kodifikálásra. Az alaptörvény a
diszkrimináció tilalmának pozitív üzenetét fogalmazta meg az egyenlő bánásmód követelményének meghatározásával, amely meghatározás tartalmilag megegyezik a diszkrimináció
tilalmának jelentésével.
Az esélyegyenlőség elve az egyenlő helyzetű emberek közötti különbségtétel tiltására
és diszkrimináció megelőzésére irányul,
mert az egyenlők között különbségtétel esetén diszkrimináció valósulhat meg.
A társadalmi felzárkózás szakpolitika fókuszában ellenben az előnyben részesítés fogalma és
az előnyben részesítést megvalósító intézkedések megtervezése valamint megvalósítása áll.
A társadalmi felzárkózás elve arra épül, hogy különbözővel különbözően kell bánni,
mert diszkrimináció úgyis megvalósulhat, ha különböző helyzetű emberek esetén
nem veszünk tudomást az eltérő esélyekről és azonos bánásmódban részesítjük őket.
A társadalmi felzárkózás fókuszában álló előnyben részesítést sokáig pozitív diszkriminációként is emlegették. A pozitív megkülönböztetés, az esélykiegyenlítő intézkedések támogatói az egyenlőség felzárkózó felfogása mellett kötelezik el magukat, mikor a társadalmi
kisebbségi csoporthoz tartozásból adódó hátrányok kiegyenlítése érdekében pozitív megkülönböztetést követelnek.
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Az esélyegyenlőségi szakpolitikák által kimunkált jogegyenlőség önmagában nem lehet
elegendő, hiszen az csak a formális, s nem a tartalmi egyenlőséghez vezethet: nem veszi
figyelembe a lehetőségek közötti különbségeket.
Munkánk vezérfonalát tehát a 2011-ben elkészült Magyar Nemzeti Felzárkózási Stratégia7
adja. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia hangsúlyozza, hogy a társadalmi
leszakadási folyamatok kezelésével kapcsolatban alapvető szemléletváltásra van szükség.
A felzárkózás-politika megnevezéssel alapelvként egyértelművé tesszük a kölcsönösséget.
Azt, hogy a kormányzat egyrészről lehetőségeket (anyagi forrásokat, képzést etc.) kínál, másrészről viszont felelős, tevőleges részvételt vár el partnereitől – egyénektől, közösségektől
egyaránt. A hátrányos körülmények között lévő egyén, illetve közösség nem „elszenvedője”
tehát egy felzárkóztatást célzó intézkedésnek, hanem a társadalmi felzárkózási folyamat aktív résztvevője. A felzárkózási szakpolitika szándéka szerint új, az etnikai, regionális, egyéni
adottságokat figyelembevevő, azokból kiinduló módszereken alapuló, átfogó, komplex stratégia elemeiként összefüggő programokkal kívánunk esélyt teremteni és ezzel az esélyegyenlőség elérésének irányába hatni.
A romák integrációjának folyamata a hazai felzárkózási politika részeként, annak egy elemeként nyer értelmet. Célunk, hogy:
• csökkenjen a szegénységben vagy társadalmi kizáródásban élők aránya,
• csökkenjen a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi lemaradása, gyengüljenek a
szegénység átörökítésének tendenciái,
• csökkenjenek a roma és nem roma népesség közötti társadalmi különbségek,
• javuljon a roma nők helyzete.
A fentiekből egyértelműen látható, hogy az esélyegyenlőség, mint alapvető emberi jog egy
olyan deklarált cél, mely akkor valósul meg, ha az egyenlő bánásmód mellett a társadalmi
felzárkózás is biztosított. Mindez pedig akkor lehet sikeres, ha általánossá válik az inklúzió
szemlélete, amikor is a mindennapok részévé válik az állandó közösségi cselekvés, s ennek
eredményeképpen a társadalomban tapasztalható kizárási kényszerek eltűnnek.

Felzárkózás elvű fejlesztéspolitika
Magyar sajátosság az ún. felzárkózás elvű fejlesztéspolitika, amely a települések hazai és uniós fejlesztési forrásokhoz való hozzáférését kötelezően megalkotandó Helyi Esélyegyenlőségi
Program (HEP) készítéséhez köti. Ezek elkészítése során kiemelten fontos annak vizsgálata,
hogy érvényesülnek-e a településen a hátrányos helyzetűek felzárkózását segítő szempontok, a diszkriminációmentesség, a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok felzárkózásának támogatása. A vonatkozó szabályozásban8 egyértelműen tetten érhető az a kormányzati
szándék hogy az önkormányzatok egységes elvek mentén készítsék el esélyegyenlőségi
programjaikat. Ezáltal országos szinten is nyomon követhetővé válik a hátrányos helyzetű

7 „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerét” az Európai Bizottság 2011. április 5-én, a magyar
uniós elnökség idején fogadta el. A magyarországi roma stratégia a Magyar Nemzeti Felzárkózási Stratégia
részeként került kidolgozásra, nem szeparált, kizárólag a roma népességre vonatkozó programként.
8 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 321/2011.
(XII. 27.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
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társadalmi csoportok – mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, idősek, nők, fogyatékossággal élők – helyzetének változása és az esélyegyenlőséget célzó intézkedések hatása.
A jogszabályi háttér további lényegi eleme, hogy minden település programját a helyi
(közös vagy önálló) polgármesteri hivatal kijelölt tisztviselője készíti el. A rendelet szándéka
szerint ezzel azt kívánja biztosítani, hogy a helyi esélyegyenlőségi programok kialakítása és
végrehajtása egy összefüggő folyamat részeként valósuljon meg.
A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet nevezi meg a Türr István Képző és Kutató Intézetet
(TKKI), mint az önkormányzatoknak a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítéséhez támogatást nyújtó szervezetet. A TKKI ennek a feladatnak az esélyegyenlőségi mentorhálózat
létrehozásával és működtetésével tesz eleget. A mentorhálózat kiemelt feladata továbbá a
létrehozott Helyi Esélyegyenlőségi Programok kétévente történő felülvizsgálatának szakmai
segítése.
Az esélyegyenlőség növelése céljából jött létre az ÁROP 1.A.3. pályázati lehetőség is, amely
a járási szintű programok, a Járási Esélyteremtő Programtervek ( JEP) mentén segítették a
HEP-ek céljainak megvalósítását. A járási szintű koordináció, összehangolt munkavégzés egyrészt hatékonyabbá teheti a programok intézkedési terveinek megvalósítást, másrészt segítheti a kisebb települések (400-500 fő alatti településék) igényérvényesítő képességének
növelését. A projektek megvalósításának eredményeképpen, többek között, számos járási
szintű esélyteremtési kerekasztal megbeszélés zajlott le, amelyeken az állami intézményeken
kívül az egyházak, civil szervezetek, és a piaci szereplők is aktívan részt vettek. Az esélyteremtési kerekasztalok eredményeképpen jöttek létre a Járási Esélyteremető Programtervek
( JEP). A JEP-eket a pályázat útmutatójában foglaltaknak megfelelően, a Türr István Képző és
Kutató Intézet honlapján is nyilvánosságra hozza.
Fontos, részletes szabályozással tovább erősítendő lépés, hogy a fejlesztési programok a
helyi önkormányzatok forrásokhoz való hozzáférésének feltételéül szabják a területükön élő
hátrányos helyzetű lakosság, vagy településrészek felzárkózását célzó beavatkozásokat, a
HEP vonatkozó részeinek illeszkedését az adott pályázathoz. A létrejövő helyi esélyegyenlőségi programok kulcsfontosságúak abban, hogy a településeken a források a mélyszegénységben élő, leszakadóban lévő, esélyegyenlőtlenségekkel küzdő rétegekhez is eljussanak.
A 2013-2014 években országszerte kidolgozott és elfogadott 3155 Helyi Esélyegyenlőségi Program lényegét tekintve a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia települési-önkormányzati szintű vetülete. A helyi viszonyokat tükröző helyzetelemzések és intézkedési tervek
a jövőben a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia rendszeres felülvizsgálatához is fontos
támpontot jelenthetnek. Az országos szintű felzárkózási stratégiák és a hozzájuk kapcsolódó
Európai Uniós projektek monitoringjának egyre gyakrabban hangsúlyozott szempontja, hogy
azok mennyire képesek illeszkedni a települési/lokális felzárkózási problémák differenciáltságához, milyen mértékben képesek azok megoldására adekvát válaszokat megfogalmazni/
intézkedéseket foganatosítani.

Eredményeink
Gyermekszegénység elleni küzdelem
Biztos Kezdet Gyerekház
A Biztos Kezdet Gyerekházak melyek a mélyszegénységben élő, többségében roma származású, súlyos szocializációs hiányokkal küzdő kisgyerekek a későbbi fejlődésük szempontjából
legfontosabb korai életszakaszban (0-3 éves) nyújtanak segítséget. 112 Gyerekház működik
az ország legrosszabb helyzetű területein, amelyeket több mint 11 ezer gyermek látogatott
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meg szüleivel. 2014-től már nem csak önkormányzat igényelhet működési forrást, hanem a
civil és egyházi Gyerekházak is „saját jogon” kaphatnak támogatást, amelyet haza forrásból
biztosítunk. A 2016 évben induló uniós forrású programmal tervezzük a Gyerekházak számának bővítését.

Oktatási Esélyteremtés
Az Útravaló – Macika Ösztöndíjprogram
A tíz éve működő (2005) Útravaló Ösztöndíjprogram (Út a középiskolába, Út az Érettségihez,
Út a szakmához) személyes mentori támogatást és ösztöndíjat biztosít (általános iskola, középfokú iskola), a lemorzsolódás megelőzése, valamint a továbbtanulási utak megerősítése
érdekében. Ennek köszönhetően az elmúlt tanévben mintegy 12 ezer tanulót segítettünk.
Az Útravaló – Macika program az elmúlt években átalakult, aminek hatására az ösztöndíj
támogatás differenciáltabb lett. A programba a tanulók elsősorban szociális jogosultság, rászorultság alapján kerülnek be, de az ösztöndíj mértéke (a 2013/2014. tanévtől kezdődően)
az előző év végi tanulmányi eredménytől függ. Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredmény
alapján 5000-15000 forint között lehet.

Foglalkoztatás
Szociális földprogram
A szociális földprogram a mezőgazdasági termelésre alkalmas környezetben élő hátrányos
helyzetű, köztük nagy számban roma családok megélhetését segítő hagyományos esélyteremtő országos kiterjesztésű eszköz. 2012-től fontos eleme a szociális földprogramoknak a
közfoglalkoztatással való kapcsolódás, a cigány nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködés, a szociális szövetkezetek felé nyitás, valamint a mezőgazdasági termelést is folytató szervezetek piacra jutásának segítése eszköztámogatással. Évente mintegy 130-150 település érintett és érdekelt különböző szervezetek útján a megvalósításában. A programok
kezdetektől (1992 óta) széles partnerségben, a helyi erők összefogásával bonyolódnak. Az
elért családok száma 2015-ig évente megközelítően 3500, 2015-ben ez a szám meghaladtja a
7500-at. Támogatási összeg (2011–15 között): 1, 059 Mrd Ft.
Megvalósítói kör: Települési önkormányzatok, települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásai, önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságok, önkormányzat által létrehozott közhasznú vagy kiemelkedően
közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, nemzetiségi kisebbségi önkormányzatok, egyházak, karitatív szervezetek, szociális szövetkezetek.
Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben – NŐ AZ ESÉLY program
A roma nők társadalmi szerepvállalása, alacsony iskolai végzettségük és a velük szemben tanúsított diszkrimináció miatt igen alacsony. Képzésük és foglalkoztatásuk ezért kiemelt
fontosságú. A program keretében végrehajtott képzések eredményeképpen több mint 1 107
roma asszony szerzett szakképesítést valamely a felsorolt területen: óvodai dajka, kisgyermekgondozó, -nevelő, gyermek- és ifjúsági felügyelő, szociális gondozó és ápoló, szociális
asszisztens. A program eredményeként a képzettek közül 499 fő a szociális és gyermekjóléti
rendszerben való foglalkoztatása valósult meg.
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Képzési rész támogatási összege: 1 520 000 000 forint, mely 227 851 283 forinttal megemelésre került, így a teljes forrás összege 1 747 851 283 forint. Foglalkoztatási rész támogatási
összege: 1 420 000 000 forint

Lakhatási integráció
Komplex telepprogram
A szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű csoportok
komplex programokkal való támogatása társadalmi felzárkózásuk és integrációjuk kulcseleme. A program fontos részét képezte a célcsoport életviteli kilátásait javító, munkaerő-piaci
reintegráció és a helyi közösségek fejlesztése is. 55 program megvalósulásának keretében
a bevontak száma több mint 4700 fő, a képzésbe vontak száma közel 2900 fő. A Képzéseket eredményesen végzők száma 2421 fő, a romák aránya 61%. Támogatási összeg:
3 700 000 000 forint. Megvalósító: Türr István Képző és Kutató Intézet.

Szemléletformálás
A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé
tételének támogatása
A roma kultúra felelevenítése, a cigány nyelv ápolása és fejlesztése a hagyományok megőrzése, és átadása a fiatalabb korosztálynak mind azt a társadalmi folyamatot segíti elő,
melyben az egészséges roma identitás kialakulhat, és létrejöhet egy a roma társadalom
megismerését és befogadását támogató folyamat, szemlélet. 2012–15 között összesen 583
pályázat támogatásával valósultak meg kulturális programok kb. 30%-os arányban civil szervezetek, és több mint 60%-os arányban Roma Nemzetiségi Önkormányzatok bevonásával.
2012–15 között támogatási összeg: 175,9 millió forint
Multifunkcionális Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ
A konstrukció célja az volt, hogy létrejöjjön egy nemzetiségi, roma kulturális központ, illetve
annak egy hálózata. Ennek eredményeként 4 helyszínen (Pécs Gandhi Gimnázium, Alsószentmárton, Komló, Nagynyárád) jöttek létre olyan alkotóközpontok, melyek alkalmasak hang- és
filmrögzítésre is, ezzel lehetőséget adva arra, hogy a roma kultúrát támogatására, szélesebb
körben való megismertetésére. A programban megvásárlásra került egy olyan mobil színpad
és közvetítő eszköz, melynek köszönhetően olyan hátrányos helyzetű régiókba is eljuthatnak
kulturális programok, események, melyek eddig elszigeteltségük és az anyagi források hiánya miatt nem juthattak hozzá ezekhez. Támogatási összeg: 1.7 Mrd forint.

Jövő
A fenti programokat a korábbi évek tapasztalatainak beépítésével a következő időszakban is
folytatjuk. 2016-ban olyan új programoknak is teret adunk, mint annak az új innovatív felzárkózási programnak, mint a roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése.
A roma nők/lányok halmozottan hátrányos helyzetű csoportnak tekinthetők még a roma
népességen belül is. Bizonyos problématerületeken (fiatalkori várandósság, prostitúció, em82

berkereskedelem) rendkívül jellemző a roma nők szinte kizárólagos jelenléte, ezért ezekben
az esetekben roma lányokra irányulóan koncentrált preventív célú beavatkozásokra van
szükség. Erre tekintettel 2015 októberében új programot indított a felzárkózási terület „Roma
lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése” címmel. A projekt a hátrányokkal küzdő roma
lányok iskolai lemorzsolódásának (végzettség nélküli iskolaelhagyásának) csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan továbbtanulási esélyeik növelését célozza. A célcsoportba olyan
10-18 éves általános iskolás vagy középfokú iskolába járó – elsősorban roma – lányok tartoznak, akik esetében jelen van valamilyen lemorzsolódási kockázat vagy tünet. A felhívásra
rendkívül nagy érdeklődés mellett 190 pályázat érkezett. A programok megvalósítására ös�szesen 150 millió forint áll rendelkezésre. A program jelenleg hazai finanszírozású, de tervezzük annak kiterjesztését és folytatását 2017-évben uniós forrásból. A program megvalósítására szociális és gyermekjóléti intézmények, önkormányzatok (nemzetiségi) valamint a
területen működő egyházi és civil szervezetek pályázhattak.
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Aztán folytatódhat a munka…
Langerné Victor Katalinnal, a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárral Kolin
Péter készített interjút
– Hátrányos helyzetű cigány származású gyerekek nevelésével kezdte pályáját, hogyan
gondol vissza erre az időszakra?
– Ez volt az az időszak, amikor megtapasztaltam: ha valaki nem szán időt arra, hogy a
cigánysággal megismerkedjen, akkor számára ez csak a cigányság problémáinak
tudományosan részletező, elemző és távolságtartó elméleti ügy marad, és esélye sincs arra,
hogy a számok mögött az emberi sorsokat lássa. Ha nem tölt időt közöttük – főleg a gyerekek
között –, és nem tesz értük semmit, csak vitatkozik a problémáik gyökerén, akkor sosem lesz
képes elválasztani egymástól a szegénységgel és iskolázatlansággal járó tüneteket a
cigányság értékes, hagyományőrző szokásaitól. Nem azt mondom, hogy nem fontos a
tudomány, sőt, alapja a munkánknak, de nem mehet a közvetlen segítség rovására az elméleti
munka, és mindig ügyelni kell arra, hogy állandóan kapcsolatot tartsunk a cigány/roma
közösségekkel, és azokkal a településekkel, ahol ezek a közösségek élnek.
– Ön szerint az utóbbi időben változott a romák társadalmi integrációjának hazai
megítélése helyi szinten?
– Erről leginkább a polgármestereket kell megkérdezni... De a kormányzat oldaláról nézve
egyértelműen igen. A cigány/roma emberek munkába állása, és így a közösségi folyamatokba
való visszakerülése sok településen meghozta az eredményt. Két fontos kulcsfogalom
alátámasztásában voltak szövetségeseink a települések: bizalom és munka. Ahogy az előbbi
kérdésben is említettem, a tudományos alapot és szakpolitikai irányokat a kormány felzárkózási
stratégiája adta, a megvalósítást a terepen a települések. Számos helyen olyan munka indult
meg, amiben a romák és nem romák közösen vesznek részt, ezért jobban is szeretek az
integráció szó helyett együttélésről beszélni, ami sokkal jobban érzékelteti a célunkat.
– 2013-ban bekerült az Alaptörvénybe a társadalmi felzárkózás fogalma. Melyek a
legfontosabb intézkedések a felzárkózási célok megvalósításához?
– Az Alaptörvény negyedik módosításával a kormány alkotmányos szintre emelte a
felzárkózás fogalmát, s ennek a szimbolikus gesztuson túlmutató jelentősége van.
E hivatkozási pont a jogrendszer legfelsőbb szintjén ad „fogódzót” az új szakpolitikának, a
szakpolitikai jog- és stratégiaalkotásnak. Egyetlen felzárkózási problémáról sem beszélhetünk
„önmagában”: nincs olyan, hogy csak oktatási, csak foglalkoztatási, csak egészségügyi, cask
lakhatási – és még sorolhatnám – probléma. Minden esetben egymással szorosan összefüggő,
és csakis összefüggéseikben kezelhető teendőkkel van dolgunk. Ezért rendkívül fontos a
stratégiai szemlélet, azaz az összefüggések feltárása, áttekintése, a konszenzus a beavatkozási
irányokról. Ezt a célt szolgálja a kormány által eredetileg 2011-ben elfogadott, azóta 2014-ben
frissített stratégiai dokumentum: a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia. Az
MNTFS intézkedései – szándékaink szerint – pontosan azokra a területekre koncentrálnak,
ahol a legnagyobb a szükség a változtatásokra. Erre utal a stratégia alcíme: Tartósan rászorulók
– szegény családban élő gyermekek – romák. A stratégia dokumentuma nem pusztán a
felismerésről szól, hanem az intézkedésekről. Anélkül, hogy pontosan meghatároznánk, mit is
akarunk elérni, milyen forrásból, és ezért ki a felelős, nem fogunk tudni pozitív elmozdulást
elérni. Érdemes elolvasni az első intézkedési tervet, és a 2015 tavaszán megjelent hozzá
tartozó Jelentést, ami pontról pontra végigveszi, hogy mi az, amit sikerült elérnünk, és mi az,
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amit még nem. 2015-ben már a stratégia második intézkedési tervének végrehajtását kezdjük
meg, amit augusztus 18-án határozatban fogadott el a kormány. Ezek az intézkedések, a
stratégia céljai nyomán világosan jelölik ki a következő három év legfőbb teendőit. E
beavatkozásokat úgy állítottuk össze, hogy azok egymáshoz kapcsolódva, complex
szemléletben, célzottan és minél szélesebb közösségi részvétellel valósuljanak meg. A közel
száz intézkedés közül talán a legfontosabbaknak, leghatékonyabbaknak a gyermekekre
vonatkozókat tekinthetjük. Ilyenek a gyermekétkeztetés bővítése, a koragyermekkori
intervenció megerősítése, valamint az oktatás területén az óvoda és a közoktatás
hátránykompenzációs képességeinek javítása, a korai iskolaelhagyás csökkentése, és nem
utolsósorban a hátrányos helyzetű diákok motiválása, a tehetséggondozás. Ezek mellett,
természetesen nagy figyelmet fordítunk a foglalkoztathatóságot, a foglalkoztatás bővítését,
az egészségi állapot vagy a lakhatási körülmények javítását és a diszkrimináció elleni
küzdelmet szolgáló több tucat – nem győzöm hangsúlyozni: egymással szorosan összefüggő
– beavatkozásra.
– A közmunkaprogram ön szerint hosszú távon megoldást jelent a mélyszegénységben
élők számára?
– A közfoglalkoztatás nem hosszú távú megoldás, de minden lépcsősornak van első foka,
így ez a foglalkoztatási forma nagy jelentőségű a felzárkózás szempontjából.
A szociálpolitikának olyan aktív eszköze, mely hozzájárul a munkaalapú társadalom
megteremtéséhez. Segély helyett munkát – ez a kormány politikájának alapelve. A kormány
hosszú távú célja az üzleti világgal szorosan együttműködve a teljes foglalkoztatottság
elérése. Ez azt jelenti, hogy mindenki, aki tud és akar, dolgozhasson. A közfoglalkoztatási
intézményrendszer legfontosabb feladata a tartósan munka nélkül lévők aktivizálása, és
annak megakadályozása, hogy a munkájukat újonnan elveszített álláskeresők elszakadjanak
a munka világától.
Az értékteremtő közfoglalkoztatás hozzájárul az emberek társadalmi részvételéhez is. Látni
kell, hogy vannak olyan települések, ahol az elmúlt 25 évben egy vagy akár két generáció is
úgy nőtt fel, hogy nem látta szüleit rendszeresen munkába menni. 2013-ban 312 ezer fő volt
legalább egyszer, legalább egy napig közfoglalkoztatott. 2014-ben 20 százalékkal magasabb
volt, tehát 376 ezer fő volt legalább egy napig közfoglalkoztatott ebben az évben. 2015-ben
az első két hónap adatai alapján a közfoglalkoztatottak létszáma a megelőző évvel közel
megegyezően alakult.
A 2014. évi adatok szerint a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak 80,7 százaléka vagy
alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen személy volt, vagy foglalkoztatási és társadalmi
szempontból hátrányos helyzetű településeken élt. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések – melyek időtartama alatt a közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bérben részesülnek
– 2012-ben indultak, közel 100 ezer fő bevonásával. Álláskeresők, illetve közfoglalkoztatottak
ilyen volumenű képzésére Magyarországon az elmúlt 25 évben nem volt példa. 2014 decembere és 2015 márciusa között újból téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési programok
valósultak meg, 28 ezer fő bevonásával.
2013-ban a közfoglalkoztatásból kikerülők több mint tíz százaléka sikeresen tudott az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni – tartósan. Ez 2014-ben is folytatódott. Az előrejelzések alapján 2015-ben a tíz százalékot jóval meg fogja haladni a tartósan az elsődleges
munkaerőpiacon elhelyezkedők aránya. Összességében azonban le kell szögeznünk, hogy a
közfoglalkoztatás önmagában nem megoldás, hanem aktív eszközként bevonja a rászorulókat, munkanélkülieket a felzárkózás folyamatába. A nehéz helyzetű emberek megsegítéséhez járul hozzá a közfoglalkoztatás, de szükséges több programot is mellé rakni (pl.: képzés,
egészségügyi szűrés, mentális felkészítés) ahhoz, hogy komplex támogatás révén tartósan
meg tudják állni a helyüket a munkaerőpiacon.
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A közfoglalkoztatás a kormányzati struktúrában a Belügyminisztérium feladatkörébe tartozik, de minthogy ez nagy jelentőségű terület a felzárkózás szempontjából, így e téren is
szoros együttműködés alakult ki a két tárca között.
– Éppen aktuális az önkormányzatok Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (HEP)
felülvizsgálata. Általánosságban milyen a programok színvonala? Számon tartják a jó
példákat?
– A HEP-ek tartalma jellemzően jó színvonalú. Tapasztalataink szerint a települések iránt
valódi felelősséget érző településvezetők nagy figyelmet fordítottak a HEP-ek elkészítésére.
Ezt igazolja, hogy a települések többségében olyan fórumok (civil szervezetek, egyházi
képviselők, szakértők bevonásával) jöttek létre, amelyek segítették/támogatták a HEP-ek
elkészítését. Az önálló hivatalok megszűnését követően a települések számára szűkösebb
humánerőforrás állt rendelkezésükre a HEP-ek elkészítésére. Így azokon a településeken, ahol
nagyobb erőforrást tudtak ide csoportosítani, ott részletesebb programok születtek, ahol
kevesebbet, ott bár átgondolt intézkedési tervek születtek, azonban a problémák elemzésére
kevesebb idő jutott. Ezért úgy vélem, nem érdemes jó vagy rossz HEP-ről beszélni, vagy jó és
rossz kategóriákat megállapítani, mert minden HEP a saját település viszonylatában ítélhető
meg. Ezúton szeretném megköszönni azoknak a munkatársaknak, szakembereknek a
munkáját, akik időt és fáradságot nem kímélve készítették el ezeket a programokat.
Az egyenlő bánásmódról szóló törvény (31. § [4]) szerint a HEP-eket két évente át kell tekinteni. Az áttekintést követően határozni kell arról, hogy változatlan formában hatályosnak
tartja a HEP-et, vagy felülvizsgálja azt, és új helyzetelemzést, illetve intézkedési tervet készít
az aktuális helyzetnek megfelelően.
Most ennek az időszaka van, a TKKI (Türr István Képző és Kutató Intézet) munkatársai már
minden önkormányzattal felvették a kapcsolatot. Én is szeretném megkérni a települések vezetőit, hogy a felülvizsgálatról tájékozódjanak. Fontos mérföldkő ez a jövőbeni pályázásban,
mivel a közeljövőben számos EU-s pályázati lehetőség nyílik meg, és a pályázás egyik feltétele a HEP megléte, illetve az abban foglaltak és a pályázni kívánt cél egyezése/összhangja.
– A területi együttműködést segítő pályázatok (ÁROP 1.A.3) az esélyegyenlőségi
programok végrehajtásához is segítséget nyújthatnak. Milyen tapasztalataik vannak a pályázó
járásszékhelyek és a hozzá tartozó önkormányzatok együttműködése kapcsán?
– Az együttműködés a kevesebb településszámú járásokban könnyebben indult el és
gördülékenyebb. A legtöbb település esetében az egyéni települési érdekek összehangolása
nehezebb feladat, de az ÁROP 1.A.3 remek lehetőség arra, hogy a települések közelítsenek
egymáshoz, és olyan programok szülessenek, amelyekben minden település lakossága
egyenlő figyelmet kap. Ezúttal szeretném bíztatni a település vezetőit arra, hogy aktívan
vegyenek részt az ÁROP 1.A.3 („Területi együttműködést segítő programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban”) programok megvalósításában, és különösen
a járási szintű felzárkózási kerekasztal munkájában, amelybe delegálják a megfelelő
szakértelemmel rendelkező munkatársaikat. Ez az a projekt, amely arra ad lehetőséget, hogy
a civilek, szakértők, közigazgatási szakemberek, egyházak, forprofit cégek együttműködjenek
azért, hogy a települések és a járás lakosai jobb életkörülmények között élhessenek. –
A MANORKA projekt keretében idén ősszel küldöttséggel Norvégiába látogatnak, ahol a két
ország esélyegyenlőségi politikáját hasonlítják össze. Az északi modell esélyegyenlőségi
gyakorlatai közül van olyan, amely integrálható a hazai rendszerbe is? – A tanulmányút célja
pontosan az, hogy az északi modell esélyegyenlőségi gyakorlatait megismerjük, és egyes
elemeit lehetőség szerint, hazai keretek között a jövőben beépítsük. Erre a kérdésre később
térjünk vissza.
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– A projekt esélyegyenlőségi munkacsomagjának részeként norvég és magyar választott
női képviselők csereprogramban vettek részt, és a munka és magánélet egyensúlyát
vizsgálták. Öt gyermek édesanyjaként ön hogyan tudja megőrizni az optimális egyensúlyt?
– Örömmel látom, hogy a kormány egyre több olyan intézkedést hoz, ami egyrészt
igyekszik visszaállítani a nagycsalád megbecsülését, de követi az idők változását, és
lehetőséget teremt a gyermeket vállalóknak, hogy ne szakadjanak el a munka világától.
Ahhoz, hogy egy családanya ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy választania kelljen a munka
vagy a család között, elengedhetetlenek a fent említett támogatások – de ez önmagában
kevés. A munka nem lehet fontosabb, mint a szövetség, amit egy férfi és egy nő kötött, ami
a férjem és köztem is van. Ő az, aki abban segít, hogy legyen időm a gyerekekkel lenni, én
pedig igyekszem odafigyelni, hogy legyenek olyan napok, amik csak a miénk. Aztán
folytatódhat a munka…
Névjegy Langerné Victor Katalin 1971-ben született Budapesten. Az egri Eszterházy Károly
Főiskolán szerzett fejlesztő pedagógusi diplomát. Egy budapesti Tanodában kezdett el dolgozni, ahol roma gyermekekkel foglalkozott, majd ugyanennek a Tanodának lett a szakmai
vezetője. Az Oktatási és Kulturális Minisztériumban pályázati referens, a Wekerle Sándor Alapkezelőnél főosztályvezető volt, majd az Emberi Erőforrások Minisztériuma társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárság főosztályvezetője lett, 2012-ben helyettes államtitkárrá nevezték ki. 2013–2014-ig a Magyarság Háza igazgatói posztját töltötte be, ismét társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárként dolgozik a társadalmi kirekesztettségben élőkért
2014 júliusa óta. Házas, öt gyermek édesanyja. Férje Langer Zoltán zenész, hangszerkészítő.
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Inventárium a Helyi Esélyegyenlőségi Programokról
(Sebestyén Zsuzsa)
A Helyi Esélyegyenlőségi Program (a továbbiakban HEP) elindulása több éves múltra tekint
vissza. A folyamat több lépésből áll. Az első feladat a jogszabályi háttér megteremtése, a
második a technikai segítségnyújtás az önkormányzati kollégák számára, míg a harmadik a
dokumentumok tényleges megírása volt. A negyedik lépés pedig a HEP-ek nyomon követése
és felülvizsgálata lesz. A legnagyobb feladat azonban még csak most következik az önkormányzatok számára, hiszen a HEP-ben megfogalmazottakat meg is kell valósítani.
Bár több program, intézkedés is segíti az esélyegyenlőség helyi szintű megvalósítását, például a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak országos hálózata, az Egyenlő Bánásmód
Hatóság megyei egyenlőbánásmód- referensi hálózata, civil szervezetek kezdeményezései,
mégis országos lefedettségű, minden önkormányzatra kiterjedő esélyegyenlőségi program
még nem született hazánkban.
A jelen írás célja, hogy bemutassa, összegezze a HEP előkészületének folyamatát és hátterét, majd áttekintést adjon az eddigi tapasztalatokról, eredményekről.

Háttér
A Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 2010-ben kezdte meg a HEP-ek formai
keretének és szakmai tartalmának meghatározását. A cél kettős volt. Egyrészt minden önkormányzat által egységes formában elkészített átfogó, helyi problémákat és azokra adott
megoldási javaslatokat tartalmazó dokumentum megléte, másrészt a Nemzeti Felzárkózási Stratégiában foglaltak és az Európai Uniós elvárások helyi megvalósulásának leképezése.
A 2011-ben elfogadott Nemzeti Felzárkózási Stratégia komplex megközelítésen alapul, azaz az
ágazatokat (oktatás, foglalkoztatás, egészségügy, lakhatás) együtt, egymásra épülve jeleníti
meg. A dokumentum emellett kiemeli az alapelveket: az aktivizálást, a teljesítmény-elvűséget, a koordinációt, az ellenőrzést és a nyomon követést. A HEP-ekben a Stratégia szemlélete
képződik le.

Szabályozási háttér
A HEP jogszabályi háttérének kialakítása az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosításával indult. A jogszabály kimondja, hogy
az önkormányzatoknak öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot kell elfogadnia. 2013.
július elsejét követően az önkormányzatok sem európai uniós forrásra, sem a nemzetközi
megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján
nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban nem részesülhetnek, ha nem rendelkeznek
hatályos HEP-el.

Ebktv. 31. § (1) A község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban:
települési önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.
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Ebktv. 31. § (6) A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból
származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor
részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi
programmal rendelkezik.
(7) A települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása az államháztartás
alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton
odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha a társulást alkotó települési önkormányzatok mindegyike az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi
programmal rendelkezik.
64/A. §79 A 31. § (6) és (7) bekezdését 2013. július 1-jét követően kell alkalmazni.
A törvény tehát bár kötelezi az önkormányzatokat a HEP elkészítésére, viszont semmilyen iránymutatást nem ad arra vonatkozóan, hogy a dokumentumokat hogyan, milyen formában kellene előállítaniuk. Ezért a következő lépés a szabályzók kialakításában a 321/2011.
(XII. 27.) Korm. rendelet A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és
az esélyegyenlőségi mentorokról jogszabály megalkotása volt. A kormányrendelet szerint
a programnak tartalmaznia kell egy helyzetelemzést és egy intézkedési tervet. A kötelező
elemek mellett továbbá részletesen meghatározza azt a szempontrendszert is, amelynek
megfelelően kell elkészülniük a dokumentumoknak. A jogszabályalkotók célja a főbb pontok
és az elérhető adatok forrásainak meghatározásával segíteni a HEP összeállításával megbízott
kollégák munkáját.
A helyzetelemzésben a településen élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők teljes
lakossághoz viszonyított képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, szociális és területi
mutatóit, az adott település esélyegyenlőtlenségi problémáit szükséges feltárni, míg az intézkedési tervben az ezekre adott megoldási javaslatokat kell feltüntetni.
A rendelet kimondja továbbá, hogy a programok elkészítéséhez a Türr István Kutató és
Képző Intézet (továbbiakban: TKKI) esélyegyenlőségi mentorhálózat működtetésével járul
hozzá (Az önkormányzatok ingyen vehetik igénybe a mentorok segítségét.). A jogszabály
azt is tartalmazza, hogy az önkormányzatoknak kétévente kell a HEP-ek felülvizsgálatát elvégezniük.
A 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól miniszteri rendelet a törvény által előírt területek szerint további iránymutatásokat ad a HEP-ekre vonatkozóan az önkormányzatok részére. Meghatározza a helyzetelemzés tartalmai elemeit (és azokhoz iránymutatásul példákat is felsorol), valamint előírja az
intézkedési terv sablonját.
Látható, hogy a szabályozás címzettjeinek az alkalmazásra való kellő felkészülési idő biztosítása, mint a jogbiztonság egyik garanciája tekintetében, a 2012 júniusától hatályos miniszteri rendelettől kezdődően a programok elkészítésének minden tartalmi szabálya ismert volt.
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Munkájukat talán a formai keretek és tartalmi elemek meghatározásán túl egy módszertani
útmutató könnyíthette volna meg.
A felkészülési idő biztosítása mellett azonban, a jogszabályi háttér gyengesége, hogy a
programokban meghatározott intézkedések teljesítésére vonatkozó, illetve a teljesítés elmaradása esetén alkalmazandó rendelkezések jelenleg hiányoznak a végrehajtási rendeletekből,
illetve a megvalósítás monitoringja és annak számon kérhetősége még nem megfelelően
biztosított.
Mivel maguk a jogszabályalkotók és az előkészületi munkában részt vevő szakértők is érzékelték a fent említetteket, így a közeljövőben elindul egy széleskörű egyeztetési folyamat.
A hiányosságok pótlása, a jogszabályok módosítása remélhetőleg hozzájárulnak ahhoz, hogy
a HEP-ek valóban az esélyegyenlőség megvalósulását segítsék.

Esélyegyenlőségi mentorhálózat
A HEP-ek elkészítéséhez a jogszabályi fogódzkodó mellett mindenképpen szükségesnek látszott egy olyan szakmai mentorhálózat létesítése, amely az önkormányzatok munkáját tudta/
tudja segíteni. Az önkormányzatok a mentorhálózat segítségével egységes elvek alapján készítették el a helyi esélyegyenlőségi programjaikat annak érdekében, hogy az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének változása és az ezt célzó intézkedések országos szinten is
nyomon követhetőek legyenek.
A TKKI esélyegyenlőségi mentorok számára pályázati felhívást jelentetett meg a közigazgatási állásportálon. Az álláshirdetésre közel 500 pályázat érkezett, jelentkezni önéletrajzzal,
motivációs levéllel és mentorok esetében kétéves releváns szakmai tapasztalat igazolásával
lehetett. A kiválasztási procedúrát követően a mentorhálózat tagjai 2013. január 15-étől a TKKI
közalkalmazotti státuszú munkatársai lettek.
A Pécsi Egyetem oktatói végezték el az 50 esélyegyenlőségi mentor és 50 esélyegyenlőségi mentor asszisztens több napos kooperatív technika alapú képzését. Az elméleti ismeretanyag átadásán túl a mentorok elsajátították a TEIR (Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) adatbázis kezelését is. Ez azért volt nagyon fontos, mert a
helyzetelemzéshez aktuális, friss adatok kellettek és ezeket elsősorban a TEIR, illetve a KSH
bázisból lehet lekérni.
A képzők képzése alatt a mentoroknak már feladatuk volt az önkormányzatok megkeresése és aktivizálása (személyesen, levélben, e-mailben). Az előzetes feltevésnek megfelelően
a polgármestereknek, jegyzőknek különböző reakciójuk volt a HEP-ekre és az ahhoz kapcsolódó feladatokra vonatkozóan, attól függően, hogy mekkora humánerőforrás kapacitással bír
a hivatal, illetve, hogy mennyire tartják fontosnak az esélyegyenlőség témakörét. Továbbá az
sem mindegy, hogy olyan intézményekről beszélünk, amelyek csak kipipálandó feladatnak
tartják az esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkózást vagy valódi megoldásokat keresőkről.
A HEP-ekkel kapcsolatos feladatok meghatározásakor egyértelműnek látszott, hogy az
önkormányzati dolgozóknak nem csak a mentorok tudnak segítséget nyújtani, hanem egy
olyan képzés is, amely az egész esélyegyenlőségi témakörről és a HEP felépítéséről biztosít releváns információkat a számukra. Ezért a TKKI a 321/2011 Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, a felnőttképzési törvény szerint szervezett, tanúsítvány megszerzésével
záruló képzésben részesítette az önkormányzatok képzésbe delegált munkatársait. A „Helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésére felkészítő képzés önkormányzati köztisztviselők és
közalkalmazottak számára” című, akkreditált képzés célja a helyi egyenlőségi programok elkészítéséhez szükséges módszertani és szakmai ismeretek elsajátítása volt. A 30 órás (3×1
napos) képzés – felépítéséből adódóan – lehetővé tette, hogy a képzés végére elkészüljön a
delegáló település helyi esélyegyenlőségi programja. A tapasztalat azt mutatja, hogy voltak
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olyan intézmények, ahonnan 4-5 fő is részt tudott venni a képzéseken, de sajnos akadtak
olyanok is, ahonnan csak 1-2 munkatársat tudtak delegálni.

Oktatások és résztvevők száma oktatástípusonként

Forrás: TKKI

A HEP-ek elkészítéséhez az esélyegyenlőségi mentoroknak elengedhetetlen érdemük
fűződik. Az önkormányzatok nem homogének, hiszen vannak jobban és vannak rosszabbul
működőek. Vannak, ahol segítség nélkül is elkészültek a HEP-ek, de voltak olyanok is, ahol a
mentorok nélkül elképzelhetetlen lett volna. A folyamatos rendelkezésre állás, akár személyesen, akár telefonon, e-mailben, illetve az állandó visszajelzések nagyban megkönnyítették
az önkormányzati munkatársak feladatit.
A HEP-ek összeállításában nem csak az önkormányzati dolgozóknak kellet részt venniük.
A szolgáltatók, intézmények, civil szervezetek, egyházak, gazdasági szereplők mind-mind kiemelt szerepet kapnak egy-egy település problémáinak megoldásában. Ezért fontos, hogy a
helyi esélyegyenlőségi programok az érdekelt felek bevonásával készüljenek, ezért országszerte több száz esélyegyenlőségi fórum megalakulását generálta a TKKI. A fórumokat helyi
szinten azért hozták létre, hogy a témakörben jártas kollégákat, a jelzőrendszerben dolgozókat (orvos, védőnő, rendőrség stb.) roma nemzetiségi önkormányzat munkatársait bevonják
a dokumentum elkészítésébe. Az országban sok helyen már léteztek hasonló a szakmai műhelyek, munkacsoportok, azonban a legtöbb helyen generálni kellett a létrejöttüket. Ezeknek a fórumoknak köszönhetően sokszor olyan helyi összefogások születtek, amelyek addig
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egyáltalán nem voltak jellemzőek. Mivel a HEP-ek állandóan változó, élő dokumentumok,
így folyamatos gondozást igényelnek. A HEP Fórumok többek között kezdeményezhetik a
dokumentum módosítását, vagy akár a felülvizsgálatát is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
a legnagyobb előnye a fórumoknak a szereplők egy asztalhoz való leültetése mellett a hatékony feladatmegosztás.
Az alábbi ábra azt mutatja, hogy hány fő készítette a települések helyi esélyegyenlőségi
programját. A legtöbb önkormányzatnál 3 fő feladata volt a HEP megírása.

HEP Projektek eloszlása a tagok létszáma szerint

Forrás: TKKI

HEP-ek aktuális státusza
HEP státusza

HEP-ek száma (db)

Önkormányzat által jóváhagyott, publikált, elkészült HEP-ek
száma 2014. október

3036

Ebből 2013. augusztus 31. elfogadott

1823

Képviseleti testület elfogadására vár

56

Jelenleg elkészítés alatt

64

Forrás: TKKI
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A HEP-eket az önkormányzatoknak kétévente felül kell vizsgálniuk. Mivel ez egy szintén új
feladat ezért a helyi esélyegyenlőségi programok megvalósításának nyomon követésére és
ellenőrzésére felkészítő képzés indult a járási hivatalok és kormányhivatalok munkatársai
számára (30 óra).

Járási és kormányhivatali köztisztviselők számára szervezett képzésen
képzettséget szerzettek száma
Időpont
2014. október

Képzettek száma (fő)
393 fő

Forrás: TKKI

A TKKI továbbá kifejlesztett és működtet egy olyan szoftvert, amely lehetőséget biztosít
egyrészt az önkormányzati munkatársak és a velük együtt dolgozó esélyegyenlőségi mentorok kommunikációjára, illetve a jó gyakorlatok összegyűjtésére. Ennek lényege, hogy az érdeklődők egységesen kitöltött sablonokat tudjanak letölteni (a sablonok tartalma: a program
címe, célcsoportja, beazonosított problémák, középtávú és hosszútávú megoldási javaslatok,
mi az elvárt eredmény, milyen szinergiákkal rendelkezik az adott példa stb.).
Összefoglalva elmondható, hogy számos intézkedés és program próbálja segíteni az önkormányzatok esélyegyenlőséggel kapcsolatos munkáit, mivel a törvény kötelezettségeket,
feladatokat ró az önkormányzatokra (hiszen pl.: most először kellett elkészíteniük az önkormányzatoknak az átfogó, minden területre kiterjedő helyzetelemzést és intézkedési tervet),
ráadásul 2013 második félévétől a HEP hiánya a pályázási lehetőségeket kizárta, így a TKKI
által nyújtott támogatás hiánya nagyban nehezítette volna munkájukat.

Polgármesteri vélemények
A Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatban több polgármester is bemutatta az intézkedéseiket. A jelen tanulmányban Barcs és Csepreg polgármesterének a tapasztalatait
ismerhetjük meg.

„A hátrányos helyzetű gyermekek Életút Programjához mentorhálózatot hozunk létre, amely
segítségével igyekszünk egyengetni a fiatalok jövőjét. A családon belüli erőszak és a gyermekbántalmazás megfékezésére anonim segélyszolgálatot alakítunk ki, fejlesztjük az óvodai
ellátást és családi napközik létesítését. A káros szenvedélyek elterjedésének megfékezése
érdekében prevenciós programokat dolgozunk ki. Az önkormányzat tulajdonában lévő kihasználatlan ingatlanokat átmeneti otthonként hasznosítjuk. Az idősödő korosztály számára
szűréseket, sport és szabadidős programokat szervezünk, a fogyatékkal élők részére is a szűrővizsgálatok jobb elérhetőségének biztosítására törekszünk. A fizikai és infokommunikációs
akadályok megszűntetése is fő célkitűzéseink közé tartozik, továbbá fokozott figyelmet fordítunk a közlekedési helyzetünk javítására, hogy településünk mind közúton, mind vasúton
jobban megközelíthető legyen.” Karvalics Ottó Barcs polgármestere
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„Számos olyan intézkedést hoztunk a lakosság jólétének biztosítása érdekében, amelyek megvalósítása már folyamatban van. Segítjük – szociális bérlakás biztosításával, önkormányzati segéllyel, szociális tűzifával – a nehéz anyagi körülmények között élőket. Mivel nem mindenki kér
segítséget, ezért a jelenleg is működő jelzőrendszer továbbfejlesztését tűztük ki célul. Problémaként merült fel, hogy a munkanélküliek információhiánnyal küzdenek, ezért folyamatosan
tájékoztatjuk őket a munkavállalási lehetőségekről, segítjük a munkába állásukat. A sikeres
játszótér-pályázat megvalósítása után a pályázati források segítségével tervezzük az óvoda
játékeszközeinek fejlesztését. Az egyedülálló, gyermeküket egyedül nevelő, vagy egyéb problémákkal küzdő anyák számára csoportterápiákat szervezünk. A már meglévő gyermekvédelmi jelzőrendszert szeretnénk erősíteni, gyermekpszichológus, pszichológus lehetőség szerinti
bevonásával, illetve a családlátogatások gyakoribbá tételével. A hátrányos helyzetű gyerekek
táboroztatásához az önkormányzat forrást biztosít. Részt veszünk a közmunkaprogramban is.
Felmérjük idősödő lakóink helyzetét, hogy megtudjuk, ki az, aki segítségre szorul, majd igény
szerint számukra programokat szervezünk. Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élőkre
is, a középületek egy részének akadálymentesítése megtörtént, az épületek hiányzó akadálymentesítését illetve a járdák és utak felújítását ugyancsak pályázatok elnyerésével szeretnénk
megoldani.” Király Árpád Csepreg polgármestere.

Esélyegyenlőségi mentor – interjúk
Budapesti mentor
Az önkormányzatok aktivizálásánál a mentorok jelentős különbségeket tapasztaltak a budapesti és a kisebb vidéki önkormányzatok között. A budapesti és a nagyobb vidéki önkormányzatoknál dolgozó kollégákat, jegyzőket és polgármestereket sokkal könnyebb volt aktivizálni,
mint a vidéken élő társaikat. Ennek, az interjúalany szerint egyértelműen az a magyarázata,
hogy vidéken általában egy jegyzőnek több HEP-et kellett elkészítenie ugyanannyi munkaórában és ugyanolyan feltételekkel, mint azon kollégáknak, akik egy HEP elkészítéséért
voltak felelősek. Emellett pedig a nagyobb városokban jellemzően nagyobb a humánkapacitás, mint a kisebb településeken. Nem egy olyan önkormányzattal találkoztak, ahol a jegyzőt
többszöri személyes megkeresés után lehetett csak arról meggyőzni, hogy a HEP elkészítése
szükséges.
A hálózat munkájának a javarészét a személyes mentorálás teszi ki. Mivel az önkormányzatok nagyon vegyes képet mutatnak abból a szempontból, hogy milyen az esélyegyenlőséghez a hozzáállásuk és milyen humántőkével rendelkeznek, így ahol elkötelezettebb és hozzáértőbb kollégák vannak, ott értelemszerűen a munka is gördülékenyebben ment. Viszont az
interjúalany számos olyan önkormányzatról számolt be, ahol már a problémák beazonosítása
is komoly fejtörést okozott a hivatal munkatársainak.
A HEP Fórummal kapcsolatosan a legnagyobb meglepetést az okozta, hogy számos olyan
település van, ahol a helyi szakemberek egy asztalhoz való leültetése nem evidens, nem
természetes. A Fórum életre keltése azt eredményezte, hogy azokon a településeken, ahol
a szereplők nem működnek együtt és nem adják át egymásnak az információkat, ott a HEP
fórumokon derült ki, hogy a településen milyen problémákkal is állnak szemben.
A budapesti szakemberek arra a kérdésre, hogy tapasztalatuk szerint mely célcsoport okozott nehézséget, akár az adatok szempontjából, akár intézkedések megfogalmazása szempontjából a HEP-eket készítőknek, egyértelműen a romákat és a nőket említették. Egyrészt
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az adatok hiánya jelentette a problémát például a családon belüli erőszakkal kapcsolatosan
semmilyen statisztika nem áll a legtöbb település rendelkezésére és vannak olyan önkormányzatok is, ahol egyszerűen a romák gondjaival nem tudnak mit kezdeni. A hajléktalanság,
a szegénység szintén sok helyen a „kezelhetetlen” kategóriába tartozik, azonban elmondható, hogy a fogyatékkal élőknek, a gyerekeknek és az időseknek számos intézkedés lett
megfogalmazva.
A válaszadó a legnagyobb eredménynek azt tartja, hogy elkészültek a HEP-ek, komoly kistérségi együttműködések születtek a témakör kapcsán, illetve elkötelezettekké váltak azok a
jegyzők, akik a legnagyobb ellenállást tanúsították a munkafolyamat elején.

Debreceni mentor
A debreceni kollégák is számos olyan önkormányzattal találkoztak, amelyek nagyon aktívak
voltak és szívesen vettek részt a munkában, de sok olyan városvezető is volt, akiket nagyon
nehezen lehetett meggyőzni az esélyegyenlőség fontosságáról. Mivel a TKKI-nak (így a mentorainak sem) nincs hatósági jogköre, így nem tudtak jelentős befolyással bírni a nehezen
aktiválható önkormányzatokra. Azt tapasztalták, hogy nem egy olyan önkormányzat volt,
amelyet még az sem befolyásolt kellőképpen, hogy 2013 júliusa után nem adhatott be pályázatot hatályos HEP nélkül.
Az egyik legpozitívabb visszajelzés a debreceni mentoroknak a munkájuk relevanciája tekintetében az volt, hogy számos olyan településre hívták meg őket, ahol elakadtak a HEP
megírásában, mivel nem mindenhol volt meg a kellő tudás arra, hogy egy megfelelő minőségű HEP készülhessen. Sőt az ózdi és miskolci kollégáknak is komoly segítséget tudtak
nyújtani mivel előrébb jártak a munkájukban, így több tapasztalatra tettek szert.
A debreceni válaszadó a munkájuk sorén a szupervíziós lehetőséget hiányolja. Az esélyegyenlőségi mentorok számára szükséges lenne a tapasztalatcsere, fontos lenne, hogy láthassák, hogy ki milyen nehézségekkel találja szembe magát és arra milyen megoldási lehetőségeket talált.
A jövőre vonatkozóan a HEP elkészítése után a legnagyobb kihívásnak a felülvizsgálatot
tartja a debreceni mentor. Hiszen az még csak a kezdet, hogy a HEP elkészült, emellé kell az
is, hogy ténylegesen mi valósul meg belőle. Szükséges látni azt, hogy mik azok, amelyeket
az önkormányzat túlvállalt és esetleg mik azok, amiket alulvállalt. A kétéves felülvizsgálat
nehézségét legfőképpen az adhatja, hogy bár a HEP-ek egységes logika és forma alapján
készültek el, de vajon hogyan lehet egységesen értékelni a dokumentumokat, melyek azok
az intézkedések, amelyek jók és melyek, amik csak elégségesek.
A debreceni kollégák tapasztalatai szerint vannak olyan települések, ahol a HEP Fórumok
remekül működnek. Találkoztak olyan kis közösséggel is ahol erre a szervezett keretre semmi
szükség, hiszen olyan picike a település, hogy mindenki ismer mindenkit, mindenki tudja,
hogy mi a feladata és ki miért felelős. Azonban nem egy olyan helyszín van, ahol nagyon nagy
szükség lenne a közös platformra, de semmilyen nyitottság nincs sem a szereplők, sem pedig
a döntéshozók részéről.
A válaszadó a legnagyobb eredménynek azt könyveli el, hogy nagyon sok önkormányzatnál nem létezett eddig átfogó, friss adatokat tartalmazó helyzetfelmérés.
A legnagyobb kudarcnak pedig azt tartja, hogy vannak olyan önkormányzatok, amelyeket
nem tudtak kellőképpen motiválni, meggyőzni, így nem elköteleződésből, hanem csupán a
támogatások elnyerése miatt készítették el a HEP-eket.
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Főbb megállapítások
A HEP-ek egyik fő hiányossága, hogy jelenleg a megvalósítás monitoringja és annak számon
kérhetősége nem megfelelően biztosított.
Az elkészült HEP-ekben szükséges a pontos indikátorok meghatározása, felelősök és időtáv
meghatározása, ezek nélkül a megvalósítás nehézkessé válhat.
Mind a jogszabályi rendelkezések vizsgálata, mind a HEP elkészítésének tapasztalatai alapján kirajzolódott a roma közösségekre vonatkozó adatgyűjtés problémája, illetve a családon
belüli erőszakkal kapcsolatos adathiány.
Ha az önkormányzatoknál nincs meg a folyamatos tudás és a kellő elköteleződés, akkor
félő, hogy az esélyegyenlőség csak egy kipipálandó feladat lesz a listájukon. A folyamatos
felülvizsgálat arra sarkallja az önkormányzati dolgozókat, hogy az esélyegyenlőség fontos és
állandó témakör legyen.
Javasolt az önkormányzatok számára, az esélyegyenlőségi programok jóváhagyásának,
végrehajtásának, az intézkedések nyomon követésének tartalmi és eljárásrendi szabályaira
vonatkozó belső szabályrendszer kialakítása.

Jogszabálygyűjtemény

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól miniszteri rendelet
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A MANORKA program Esélyegyenlőségi
munkacsoportjának lehetséges folytatása
Konklúzió, jövőkép
A munkacsomag tevékenységei során összegyűjtött norvég és magyar tapasztalatok alapján
kimondható, hogy a nők és férfiak esélyegyenlőségének helyzetének javításához Magyarországon számos szinten lehet hozzájárulni.
Az esélyegyenlőség legmagasabb szinten történő biztosításához az állami szabályozások
rendszerének oly módon történő kialakítása járulhat hozzá, hogy az lehetővé tegye a család- és nőbarát munkahelyek kialakítását, a családbarát támogatási rendszerek munka és
magánélet egyensúlyához való hatékony hozzájárulását. Napjainkban, Norvégiában ilyen
típusú állami szabályozások például a kötelező apaszabadság, a közigazgatásban a vezetői
pozíciók kötelező 40–60%-os aránya, a szabályozott támogatási rendszer. Magyarországon is
számos intézkedés a nők munkahelyi integrációját intézkedés létezik – lehetséges pl. az apai,
nagyszülői gyed, gyes, szabályozott a támogatási rendszer is, ugyanakkor sok esetben ezek
gazdasági okok miatt ritkán kerülnek teljességgel igénybevételre. A parlamenti pártok többsége pedig ódzkodik a kötelező kvóták bevezetésétől. A MANORKA projekt keretében történő
együttműködésünk az Emberi Erőforrások Minisztériummal ugyanakkor valódi párbeszédet
eredményezett a kormányzati és önkormányzati szint között e témában és remélhetőleg számos konkrét projektben működhetünk majd együtt a jövőben is, e folytatólagos párbeszéd
pedig hozzájárulhat majd az önkormányzatnak, mint munkáltatónak e tekintetben jelentős
érdekei megjelenítésére a szabályozásokban is.
Az önkormányzat is sokat tehet a munka és magánélet egyensúlyának, valamint a nők
és férfiak esélyegyenlőségének javításáért. Példamutató munkáltatóként vezetheti be saját
hivatalán belül a rugalmas munkaidőt, rugalmas nyitvatartási időt, alakíthat ki gyerekbarát
megoldásokat, gyereksarkot, női parkolót, előnybe részesítheti a női vezetőket, munkatársakat, ugyanakkor figyelmet fordíthat arra, hogy a zömében elnőiesedett területeken pedig
férfiakat alkalmazzon. A településen is bevezethet számos olyan intézkedést, amely segíti,
hogy a nők könnyebben vállalhassanak munkát, hogy a családi élet szervezése mind a férfiak,
mind pedig a nők számára zökkenőmentes legyen.
Norvégiában számos jó példa létezik e területen is, kezdve az önkormányzatok által működtetett önkéntes központokkal, a lakosok igényeihez igazított ügyfélszolgálati nyitvatartási
időkön át, a megfelelő intézményi háttérig, hiszen például kötelező az óvodai hely biztosítása
mindenki számára, emellett egyre több hangsúlyt kap az elnőiesedett szakmák, pl. óvodapedagógusi pozíciók, férfiakkal való feltöltése. Ugyanakkor az is észrevehető, hogy Magyarországon is számos helyen vezetnek be pozitív intézkedéseket az önkormányzatok, Szentendrén az önkormányzati közös hivatal például maga is családbarát munkahely, városszerte
találunk gyereksarkokat az intézményekben, családi, megnagyobbított parkolókat az utcákon,
Bükön és Abasáron is lecsökkentették az óvodai nyári szünetet és mindhárom helyen működik kedvezményes nyári tábor a szünidőre. Ezeket a kezdeményezéseket a jövőben erősíteni
érdemes és a jó példákat országszerte is érdemes népszerűsíteni.
Emellett nagyon fontos a lakosság szemléletének formálása, átalakítása, a klasszikus családmodellek, hagyományos otthoni munkamegosztás mellett annak tudatosítása már kisgyermekkortól, hogy léteznek más, új utak, hogy a nők megváltozott társadalmi szerepe az
otthoni környezetben is változásokat vonhat maga után. A norvég csereprogram során két,
a gyermekeket célcsoportként megjelelő, szemléletformáló programot ismerhetünk meg a
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MOT és a Csodálatos Évek programot. Mindkét program kora gyermekkortól arra neveli a fiatalokat, hogy merjék felvállalni önmagukat, véleményüket, döntéseiket, hogy felelős, önérvényesítő felnőttekké válhassanak, nemtől, vallástól, hovatartozástól függetlenül. Hasonló
fiatalokat célzó programok Magyarországon is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a, sokszor még
tabuk által övezett nemi szerepmegosztás átalakulhasson, megváltozhasson.
Összegezve tehát összehangolt kezdeményezésekre van szükség, ahol az állami, önkormányzati szabályozások, akciók a helyi tevékenységekkel karöltve változtathatnak a nők és
férfiak jelenlegi közéleti szereplésének arányán, növelhetik a munka és magánélet egyensúlyát, hozzájárulhatnak a nők és férfiak esélyegyenlőségének kiegyensúlyozottabb helyzetéhez. A TÖOSZ a MANORKA program hagyományait folytatva, a jövőben Polgármesternői
tagozatának munkáján keresztül felkutathatja a már meglévő jó gyakorlatokat, új képzési
programokat, mintaprojekteket indíthat útjára pályázatok keretében, valamint országos és
belső kommunikációs csatornáin keresztül népszerűsítheti a rendelkezésre álló külföldi és
hazai példákat, ily módon járulva hozzá a magyarországi helyzet javításához, fejlesztéséhez.

Eredmények:
A munkacsomag eredményeit az alábbi számok illusztrálják:
A MANORKA Projekt Esélyegyenlőségi munkacsoportjának eredményei számokban
Rendezvények
A rendezvény típusa

munkacsoport ülés – 1 napos
munkacsoport ülés – 2 napos
Konferencia
Tanulmányút
pilot program
pilot workshop
pilot program tanulmányút
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Rendezvények száma

2
4
1
1
1
8
10

Résztvevők
száma (összesen a
rendezvényeken)
100
350
100
20
10
225
10

Tanulmányok, kiadványok, promóciós anyagok
• Gazsó István – Kovács Róbert – Sükösd Anikó: Kutatási jelentés a MANORKA női esélyegyenlőségi felméréshez, 2014
• Gazsó István – Kovács Róbert – Sükösd Anikó: Kutatási jelentés a MANORKA női esélyegyenlőségi kutatás 2. felméréshez, 2015
• Kovács Róbert: A MANORKA projekt hatása az női esélyegyelőségre az önkormányzati
szektorban, 2016
• Bük város pilot program kiadványa
• Abasár község pilot program kiadványa
• Hidegkút község pilot program kiadványa
• Szentendre város pilot program kiadványa
• Kisfilmek: 4. db. interjú helyi női vezetőkkel, munkatársakkal Hidegkúton (elérhető a
www.manorka.net oldalon)
• MANORKA Projekt – A nemek közötti esélyegyenlőségért
• A nők és férfiak helyzete a közéletben és a magánéletben Magyarországon és Norvégiában 2013-2016. Szerkesztette: Krausz Veronika, Lüttmerdingné Balla Mónika, 2016.
• Záró kiadvány angolra fordítása
• Útmutató helyi önkormányzatoknak a munka-magánélet egyensúlyának elősegítéséhez norvég és spanyol jó példákon keresztül kiadvány angolról magyarra fordítása
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