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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 

 

Bevezetés 

 

 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 2021.06.30-án módosított 321/2011. (XII. 27.) Korm. 

rendelet alapján megjelent Belügyminisztérium „Módszertani útmutató a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” 

c. dokumentum szerint átdolgozva Bogyiszló Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi 

Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 

bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

A település bemutatása 

 
A község Szekszárdtól 11 km-re keletre, a Duna mellett, a Sió csatorna torkolatvidékén található, a 
Mezőföld déli részén. Megközelítése: A 6-os számú főútról, Tolnán keresztül érhető el, vagy Kalocsa felől 
az 51-es főútról az M9-es autóúton áthajtva a Szent László hídon. 
Település közigazgatási területe: 5553 ha, ebből belterület: 251 ha, külterület: 5302 ha. 
 
A régészeti leletek bizonysága szerint Bogyiszló környéke már az avar korban lakott terület volt. A 
honfoglalás idején letelepedő magyarság szláv népességet talált ezen a vízjárta tájékon. A viszonylag sík 
területet csak enyhe dombok, kiemelkedések tagolták, amelyet a Duna hordalékával épített évezredek 
alatt. Áradások idején szinte az egész táj víz alatt állt, szigetszerűen körülvéve a dombokat. Állandó 
települések ezeken a kicsiny, keskeny magaslatokon létesülhettek, a területre ezért a nagyszámú, igen 
apró falvak kialakulása jellemző. Bogyiszló az akkori Duna folyam bal oldalára, magas partra települt. 
A falu első írott emléke 1272-ből való, neve Buguzlou alakban fordul elő Moys nádor adománylevelében, 
amikor halastavaival együtt az ábrahámi kolostornak adományozta a birtokot. 
A fontos kereskedelmi és közlekedési útvonalaktól távolabb fekvő település a történelem viharaitól védett 
helyzetben volt, s a környező területek lakói is itt kerestek menedéket, búvóhelyet. A vízjárta, mocsaras 
terület bőségesen szolgált élelemmel is az ínséges időkben, amikor a háborúzások miatt a földeket 
felhagyták, művelni nem tudták. A török megszállás és a Rákóczi-szabadságharc idejéből fenn maradtak 
bujdoklásról szóló történetek, a település határában ma is találunk erre utaló elnevezéseket (Haramiás, 
Hajdu-szállás, Kányatanya). 
Bogyiszló nem csak a háborúk idején nyújtott menedéket, hanem a gyakori áradások alkalmával is, a 
környék alacsonyabban fekvő, elöntött településeinek. A pusztító árvizek miatt több közeli falut elhagytak 
lakói és végleg Bogyiszlóba költöztek, például Dalocsából, Karaszból, Doromlásból. Földjeik Bogyiszlóhoz 
kerültek, az elpusztult településeket azonban határneveik megőrizték. 

 
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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1380 körül a Duna megváltoztatta folyását, a települést keleti irányban kilométerekre elkerülve. A fő 
meder természetes áttevődését valószínűleg egy komoly jeges árvíz jégtorlasza okozhatta. A település 
életében ez nagy változást jelentett, hiszen az addigi széles folyam helyén egy egyre vékonyodó vízfolyás, 
végül évszázadokkal később egy tó maradt. 
Nevezetes fajta a bogyiszlói paprika. Az ártéri erdők kiirtása után ezeken a területeken kiváló 
adottságokkal termeszthető lett a csípős paprika és a fűszerpaprika is, mely Bogyiszló híressége. Az 
erdőgazdálkodás, a halászat és a vadászat szintén jelentős hagyományokkal rendelkezik. 
A község néphagyományokban és népszokásokban gazdag, különösen a néptánc és a népzene területén. A 
szépen dúsított népviselet nagyon jellemző a helységre. A női népviselet élénk színei, valamint a rakott 
szoknyák együttesen nagyon kihangsúlyozzák a környékre jellemző csípő mozgást és a bukózást. A 
táncrendet leginkább a lassú csárdás, friss csárdás, az ugrós, a cinege és a mars alkotják tambura és 
hegedű kísérettel. 

 
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év 

végén 

Év 
Fő 

(TS 001) 
Változás 

2016 2 117 bázis év 

2017 2 080 98,25% 

2018 2 068 99,42% 

2019 2 035 98,40% 

2020 2 014 98,97% 

2021 1 974 98,01% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
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Férfiak Nők
Összesen

(TS 003)

Férfiak

(TS 005)

Nők

(TS 007)

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 1 070 1 086 2156 49,63% 50,37%

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009) 69

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya TS 013) 163 151 314 7,56% 7,00%

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, aránya TS 017) 38 34 72 1,76% 1,58%

18-59 éves (férfiak TS 018, aránya TS 019; nők TS 020, aránya TS 021) 637 571 1208 29,55% 26,48%

60-64 éves (férfiak TS 022, aránya TS 023; nők TS 024, aránya TS 025) 67 84 151 3,11% 3,90%

65 év feletti (férfiak TS 026, aránya TS 027; nők TS 028, aránya TS 029) 165 246 411 7,65% 11,41%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2019)

3,20%

Korcsoport 

Fő

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak aránya (%)

 
 

 
 

 

 
 

 



 6 

Év

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 026 és TS 028 

összesen)

0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma (fő)

(TS 010 és TS 012 

összesen)

Öregedési 

index

% 

(TS 030)

2016 400 320 125,00%

2017 397 313 126,84%

2018 409 308 132,79%

2019 411 314 130,89%

2020 414 315 131,43%

2021 411 307 133,88%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

3. számú táblázat - Öregedési index

 
 

 
 

Év

Állandó oda-, és elvándorlások 

különbségének 1000 állandó lakosra 

vetített száma (fő)

(TS 031)

2016 0,94

2017 -16,68

2018 -1,93

2019 -12,67

2020 -1,48

2021 -9,03

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

 
 



 7 

 
 

Év

Az élve születések és halálozások 

különbözetének 1000 lakosra 

vetített száma (fő)

(TS 032)

2016 -10,82

2017 -0,95

2018 -3,38

2019 -6,34

2020 -8,40

2021 -8,53

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

5. számú táblázat - Természetes szaporodás
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Értékeink, küldetésünk 

 
Önkormányzatának célja, hogy minden lakója számára elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat, biztosítsa 
az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű polgárok esélyegyenlőségét az élet különböző 
területein. Ennek érdekében, a fenti célok minél hatékonyabb és eredményesebb megvalósítása 
érdekében megalkotja a települési esélyegyenlőségi programját. A program tartalmazza a helyzetelemzést 
és az erre épülő cél és feladat-meghatározásokat, valamint azok megvalósításának ütemezését. Az 
esélyegyenlőségi program a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál, és beavatkozásokat 
tartalmaz azok kezelésére. 
A helyzetelemzés célja annak megállapítása, hogy a városában élő hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok a teljes lakossághoz viszonyítva milyen jövedelmi, foglalkoztatási, képzettségi, szociális, 
lakhatási, területi, egészségügyi mutatókkal rendelkeznek, és ezek alapján milyen esélyegyenlőtlenségi 
problémákkal küzdenek. 
Az esélyegyenlőségi program a település területén élő hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik 
számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és 
beruházások ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló 
esélyegyenlőségi intézkedések nélkül. Az esélyegyenlőségi terv alapját képező módszertani segédlet 
potenciálisan kiemelt hátrányos helyzetű társadalmi csoportnak tekinti a mély szegénységben élőket és a 
romákat, a gyermekeket, a nőket, a gyermekeket, az időseket és a fogyatékkal élő személyeket. Az 
esélyegyenlőség érvényesülésének problémája a további hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, 
különböző élethelyzetben lévő egyének esetében is felmerülhet. Ennek megfelelően az esélyegyenlőségi 
program által célzott hátrányos helyzetű társadalmi csoportok köre a helyi sajátosságokra reagálva – az 
esélyegyenlőségi törvény szempontjait figyelembe véve – bővíthető. 
Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Az esélyegyenlőség érvényesítése nem 
pusztán követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú érdeke, hiszen azt a célt szolgálja, 
hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra – 
függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékkal él, milyen a származása vagy az anyagi 
helyzete. 

 

 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

 

Bogyiszló település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

a diszkriminációmentességet,  

szegregációmentességet, 

a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 

köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 

az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

 

A településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltérképezése és a feltárt problémák 

komplex kezelésre szolgáló (más települési programokkal összehangolt) intézkedési terv 

megalkotása, a helyben érintett szereplők bevonásával, szükség szerint a települések közötti 

együttműködések kialakításával. 
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A HEP helyzetelemző részének célja 

 

 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 

HEP IT tartalmazza. 

 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 

programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá 

kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 

 

 

A HEP jelentősége 

A HEP-ek nem csupán a felzárkózási stratégia településszintű megvalósításának alapegységei, 

hanem fontos szerepet töltenek be a kormányzati konzultációs rendszerben azzal, hogy 

megteremtik a lehetőséget a kormányzati célok társadalmasítására, a fejlesztési elképzelésekhez 

történő csatlakozásra és fordított irányban az alulról felfelé történő információáramlásban is 

lehetőséget biztosítanak a településszintű előrehaladás nyomon követésére és fejlesztési igények 

megfogalmazására a felzárkózási, esélyteremtési feladatokhoz kapcsolódóan 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

Az Alaptörvény 4. módosításával bekerült a XV. cikk (4) pontjaként, hogy „Magyarország az 

esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján 

végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

▪ a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének szempontjai” fejezete és 2021.06.30-i módosítása 

▪ a Belügyminisztérium honlapján megjelent „MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program 

felülvizsgálatához” alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

▪ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

▪ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.) 

▪ a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.) 

▪ a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi 

törvény) 

▪ az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

▪ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) 

előírásaira. 

 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

A felzárkózás politika alapdokumentumaként Magyarország Kormánya 2011-ben fogadta el a 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát [1430/2011. (XII. 13.) Korm. hat.], majd 2014-ben 

annak frissítéseként a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II-t [1603/2014. (XI. 4.) 

Korm. hat.] 2021-ben elkészült a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 

(MNTFS 2030), amely a következő 10 évre alapozza meg a felzárkózás-politika fő irányait.  

Új Roma Stratégia(2019-2030)  

Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 

Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-2021)  

Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) 

Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 
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A HEP-ekben leképeződik a felzárkózási stratégia szemlélete, így azok a felzárkózás politika helyi 

szintű részeként és a végrehajtás eszközeiként működnek.  

A helyi felzárkózás politika tervezési alapjaként épít a HEP-ekre a Pénzügyminisztérium 

összefogásában készült Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepció is.  

Az Ebktv. 31. § (2) bekezdése értelmében a programalkotás során gondoskodni kell a HEP és 

a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a 

köznevelési esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyenlőségi terv és az integrált 

településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 

 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

Az alábbiakban azon jogszabályi rendelkezések ismertetésére kerül sor, amelyek koncepciók, 

tervek elkészítését írják elő az önkormányzatok számára. A felsoroltak áttekintése után szükséges 

annak leírása, hogy az egyes dokumentumokban leírtak miként szolgálják az esélyegyenlőség 

megvalósítását.  

 

 Költségvetési koncepció – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § 

értelmében A jegyző, által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a 

polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános 

választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek, melyet a 

testület rendelet formájában hagy jóvá. 

 

 

 Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési önkormányzat 

– a fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzatok a külön jogszabályban meghatározott 

hatáskörük szerint – a településrendezési feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a 

településrendezési tervek elkészíttetésével és azok elfogadásával látják el. 

 

 
(Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési 
terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció stb.) 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
2.2.1. Dél-dunántúli régió 
 
A 2013 májusában Szekszárd és Térsége Önkormányzati néven létrejött társulás 2016-ban megszűnt, 
helyébe, bár nem ugyanazokkal a feltételekkel, a Polgármesterek Konzultációs Fóruma lépett.  
Bogyiszló a Dél- dunántúli régióhoz tartozik, azon belül is a tolnai járáshoz, mely négy településből áll: 
 

• Bogyiszló 

• Fácánkert 

• Fadd 

• Tolna 
 
A régió Központja Pécs. 3 megye tartozik ide, Baranya, Somogy és Tolna megye. 
Népessége: 900 868 (2016) 
Földrajzi adatok:  
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Terület:   14 169 km² 
Legmagasabb pont: Zengő, 680 m 
Dél-Dunántúl a hét magyarországi statisztikai régió egyike, az ország délnyugati részében helyezkedik el.  
 
A dél-dunántúli régió járásai 
 
 

Baranya megye  • Bólyi járás 

• Hegyháti járás • Komlói járás • Mohácsi járás 

• Pécsi járás • Pécsváradi járás • Sellyei járás 

• Siklósi járás • Szentlőrinci járás • Szigetvári járás 

Somogy megye   

• Barcsi járás • Csurgói járás • Fonyódi járás 

• Kaposvári járás • Marcali járás • Nagyatádi járás 

• Siófoki járás • Tabi járás  

Tolna megye  • Bonyhádi járás 

• Dombóvári járás • Paksi járás • Szekszárdi járás 

• Tamási járás • Tolnai járás •  

 
 
2.2.2.2. A régió általános jellemzése 
A Baranya, Somogy és Tolna megyékből álló dél-dunántúli régió Magyarország dél-nyugati részén terült el, 
a Duna, a Dráva (mely egyúttal a természetes határt jelenti Horvátországgal) és a Balaton közé ékelődve. 
14 169 km2-es kiterjedésével hazánk legnagyobb területű régiója és egyben az ország legritkábban lakott 
térsége (66,4 fő/km2). Közlekedés-földrajzi szempontból több irányba is perifériális elhelyezkedésű a 
régió (lásd Duna és Dráva elválasztó szerepe). A régió központja Pécs, társközpontjai Kaposvár és 
Szekszárd. Ezekben a városokban futnak össze a térség gazdasági-kulturális életének szálai. Földrajzi 
helyzeténél fogva a Dél-dunántúli régió Magyarország déli kapuja. Az Adria felé lehetősége van 
bekapcsolódni a déli, dél-nyugati országok együttműködésébe, azonban gazdasági fejlettségét tekintve 
messze elmarad a másik két dunántúli régióhoz képest. A régió legfejlettebb térségei: Kaposvár, Pécs, 
Szekszárd és Siófok környéke. Az egykoron nagy gazdasági erőforrást jelentő bányászatot (feketeszén, 
uránérc) napjainkra beszüntették. A régióban található Magyarország egyetlen atomerőműve, Pakson, 
amely az országos villamos-energiatermelés jelentős hányadát (mintegy 40%-át) adja. 
 
2.2.2.3. Foglalkoztatottság 
A régióban lakó foglalkoztatottak nagy többségének helyben, van a munkahelye. Az utóbbi években 
történő munkaképes lakosság elvándorlása miatt, a szakemberek, illetve az egyéb munkakörök betöltése 
egyre nehezebb, különös tekintettel arra, hogy azok, akik az országban, régióban maradtak, alacsonyabb 
iskolai végzettséggel rendelkeznek. A foglalkoztatók nagy többsége a megyeszékhelyeken összpontosul. 
 
2.2.2.4. Demográfiai helyzet 
A régió az ország legnagyobb területű régiója. A népesség számát a csökkenő születési hányad, a magas 
halandóság és a lakosság vándorlásának hatásai alakítják. A régió népessége csökken a természetes fogyás 
és az elvándorlás miatt. Az elvándorlás elsősorban a fiatal és szakképzett csoportok körében jellemző. 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A települési esélyegyenlőségi program az emberi erőforrások minisztere 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelete a 
helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól alapján készült. 
A helyzetelemzés elkészítéséhez a KSH és a TeIR adatbázis valamint a népszámlálási adatok szolgáltak 
alapul. Emellett támaszkodtunk az Önkormányzat és annak intézményeinek adatbázisára, továbbá a Helyi 
Esélyegyenlőségi Fórumon szerzett információkra. 
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Vannak azonban olyan területek, amelyről az információszerzés még nehézkes. Az adatok gyűjtése 
elsősorban a nehéz helyzetbe került családokról, a fogyatékos személyek foglalkoztatásáról, iskolai 
végzettségéről, a nők helyi gazdaságban elfoglalt szerepéről volt problémás. 

 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom 
a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a 
létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. 

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok, 
iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési 
zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a 
munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis 
részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi 
válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira 
vezethetők vissza. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási 
körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából 
meghatározó társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység 
fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a 0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet 
(a szegények több mint fele községekben él). 

Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket 
okozza.  

A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. 
A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos 
társadalmi probléma.  

Ma Magyarországon minden harmadik ember a szegénységi küszöb alatt él, közülük sokan 
mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos 
helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. 

 

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai és 
szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes probléma 
„cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a mélyszegénység 
két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi teljesen egymást. Nem 
igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont kijelenthető, hogy a cigányok 
élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt 
dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. (Cserti-Csapó-Orsós 2012) 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
A mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén, illetve háztartás saját jövedelmi helyzetének 
értékelésén alapulnak. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elsősorban a munkanélküliség, a 
szociálisrászorultság, a gyermekek helyzete, a lakhatási viszonyok és az iskolai végzettségek figyelembe 
vételével készítünk elemzéseket. A lakosság jövedelmi viszonyairól nincs megfelelő adatunk.  
Mekkora jövedelemből lehet megélni egy-egy településen, ennek megítélése, mint „kategória” 
behatárolása országtól függően más és más. A fogalmak, mint látható, nem azonos élethelyzetet fednek, 
általánosan elmondható, hogy a szegényebb országok szegényei sokkal szegényebbek, mint a gazdagabb 
országban élő alacsony társadalmi státuszúak. Másik használt fogalom a létminimum, amely egy szerény, 
de elfogadható életminőséget tesz lehetővé.  
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Az SZJA adófizetők 

száma

Az SZJA adófizetők közül a 0-

1 millió forintos 

jövedelemsávba tartozók 

az állandó népesség

 %-ában (TS 059)

az állandó népesség

 %-ában (TS 060)

2016 48,83 40,57

2017 48,81 38,94

2018 49,91 34,71

2019 49,81 31,66

2020 48,91 30,73

2021 0,00 0,00

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.1. számú táblázat - Jövedelmi helyzet

Év

 
 

 
 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A HEP-ben elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 

foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek 

változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az 

elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.
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a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek helyzete; 

Férfiak aránya 

(TS 033)

Nők aránya 

(TS 034)
Összesen

2016 6,94 6,56 6,75%

2017 5,08 4,75 4,92%

2018 4,89 5,36 5,13%

2019 4,58 5,81 5,20%

2020 5,60 6,69 6,15%

2021 4,16 5,76 4,96%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2. 1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Nyilvántartott álláskeresők aránya az 

állandó népességben a 15-64 évesek körében
Év 

 
 

 
 



 16 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fő 

összesen
101 73 75 74 87 70

Fő 6,00 2,00 2,00 2,00 6,00 3,00

% 5,94% 2,74% 2,67% 2,70% 6,90% 4,29%

Fő 10,00 12,00 10,00 8,00 10,00 9,00

% 9,90% 16,44% 13,33% 10,81% 11,49% 12,86%

Fő 7,00 5,00 9,00 3,00 9,00 5,00

% 6,93% 6,85% 12,00% 4,05% 10,34% 7,14%

Fő 9,00 8,00 7,00 9,00 11,00 5,00

% 8,91% 10,96% 9,33% 12,16% 12,64% 7,14%

Fő 9,00 6,00 5,00 8,00 10,00 9,00

% 8,91% 8,22% 6,67% 10,81% 11,49% 12,86%

Fő 16,00 11,00 13,00 10,00 10,00 6,00

% 15,84% 15,07% 17,33% 13,51% 11,49% 8,57%

Fő 12,00 11,00 11,00 13,00 13,00 14,00

% 11,88% 15,07% 14,67% 17,57% 14,94% 20,00%

Fő 16,00 8,00 6,00 10,00 5,00 7,00

% 15,84% 10,96% 8,00% 13,51% 5,75% 10,00%

Fő 10,00 4,00 5,00 5,00 7,00 8,00

% 9,90% 5,48% 6,67% 6,76% 8,05% 11,43%

Fő 6,00 6,00 7,00 6,00 6,00 4,00

% 5,94% 8,22% 9,33% 8,11% 6,90% 5,71%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.2. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint

51-55 év (TS 044)

56-60 év (TS 045)

61 éves, vagy afeletti (TS 046)

20 éves, vagy az alatti 

(TS 037)

21-25 év (TS 038)

26-30 év (TS 039)

31-35 év (TS 040)

36-40 év (TS 041)

41-45 év (TS 042)

46-50 év (TS 043)

Nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen
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% %

2016 61,39 53,23

2017 54,79 57,50

2018 56,00 52,38

2019 44,59 60,61

2020 49,43 44,19

2021 57,14 57,50

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott 

álláskeresők aránya

Nők aránya a 180 napon túli 

nyilvántartott álláskeresőkön 

belül (TS 058)

180 napnál hosszabb 

ideje regisztrált 

munkanélküliek 

aránya (TS 057)
Év 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága; 

 

 Fő Fő % Fő % Fő %

2016 101 7 6,93% 57 56,44% 37 36,63%

2017 73 5 6,85% 35 47,95% 33 45,21%

2018 75 6 8,00% 41 54,67% 28 37,33%

2019 74 2 2,70% 39 52,70% 33 44,59%

2020 87 3 3,45% 36 41,38% 48 55,17%

2021 70 2 2,86% 35 50,00% 33 47,14%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.4. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint

Év

Regisztrált 

munkanélküliek

/nyilvántartott 

álláskeresők 

száma összesen

(TS 052)

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 

szerint

8 általánosnál alacsonyabb 

végzettség (TS 036)

Általános iskolai 

végzettség (TS 035)

8 általánosnál magasabb iskolai 

végzettség 
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c) közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra történő átlépés 

lehetőségei; 

 

Aktív foglalkoztatás-politikai 

eszközökkel támogatottak száma

(TS 050)

Közfoglalakoztatottak  száma

(TS 055)

Fő  (éves átlag - fő)

2016 25 54

2017 54 38

2018 43 32

2019 47 28

2020 37 19

2021 23 17

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

  3.2.5. számú táblázat  - Foglalkoztatáspolitika

Év

 

 
 
Ez a vizsgálati irány a 3.2.5. adattáblában arra világít rá, mekkora szerepe van a helyi munkaerő 
foglalkoztatásában az önkormányzat közfoglalkoztatási programjának. Összevetve a táblázat 
első oszlopának adatait a település aktív korú népességének nagyságával, látszik a 
közfoglalkoztatás szerepe. Összevetve az adatot az állástalanok számával megfigyelhető, tudja-
e pótolni a foglalkoztatási forma a hiányzó munkalehetőségeket. A program nem tudja kiváltani 
a hiányzó munkalehetőségeket, azonban nagy segítség lehet a programban résztvevőknek ez a 
foglalkoztatási forma. 

 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb 

tényezői; közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges 

vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok; 
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük; 

 

Nyilvántartott 

álláskeresők száma

(TS 052)

Nyilvántartott 

pályakezdő álláskeresők 

száma

(TS 053)

Fő Fő

2016 101 14

2017 73 8

2018 75 5

2019 74 7

2020 87 8

2021 70 4

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Év 

3.2.6. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma 

 
 

 
 

 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése, 

szakképzéshez, felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok; 

 
Felnőttképzési programok nincsenek a településen. Felnőttképzési Intézmények és szolgáltatók 
Szekszárdon találhatók, mely a közelség miatt mindenki számára elérhető. A helyi Művelődési 
Házban az érdeklődők megtekinthetik az aktuális állásajánlatokat, segítséget tudnak nyújtani 
önéletrajzírásban, álláskeresésben. Foglalkoztatási program a településen egyedül a 
közfoglalkoztatás, a vonzáskörzetben más foglalkoztatási programok is találhatóak, melyeket 
vállalkozások, civil szervezetek indítanak, általában pályázati támogatással. 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása; 

 

nem releváns 
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h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 

 

Kényes terület révén elsősorban személyes interjúk, beszélgetések során nyerhetünk 

olyan információkat, amelyek a munkakeresés során tapasztalt hátrányos 

megkülönböztetés eseteire utalnak. 

 

i) digitális ismeretek megszerzésének és hozzáférésének lehetőségei. 

 

Településen kívül intézmények, szervezetek pályázat útján szervezett alap digitális 

tanfolyamok elérhetők. 

 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 

kapcsolódó támogatások 

 

E fejezetben kiemeljük a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, valamint a munkaerő-piaci 
szolgáltatásokat és az álláskeresők számára elérhető támogatásokat.  
 
E területen az Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő 
pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók: 

 
▪ Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka (Járási Hivatal), foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

(Járási Hivatal), egészség károsodási és gyermek felügyeleti támogatás, ápolási díj, lakhatási célú 
települési támogatás, települési támogatás (temetési segély, élelmiszer utalvány, gyógyszer 
támogatás, köztemetési kölcsön, tűzifa támogatás). 

▪ Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni 
szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakhatási célú települési támogatás, települési 
támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Járási Hivatal). 

▪ Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás (Járási Hivatal), egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság (Járási Hivatal. 

 

Fő
15-64 év közötti 

népesség  %-ában
Fő

Nyilvántartottak 

%-ában

2016 101 7,23% 16 15,84%

2017 73 5,33% 11 15,07%

2018 75 5,55% 7 9,33%

2019 74 5,65% 10 13,51%

2020 87 6,77% 13 14,94%

2021 70 5,57% 13 18,57%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nyilvántartott álláskeresők 

száma

(TS 052)Év

Álláskeresési ellátásban részesülő 

nyilvántartott álláskeresők száma

(TS 047)

     3.3. 1. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők 

ellátásai I.
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Fő
Nyilvántartottak  

%-ában
Fő

Nyilvántartottak  

%-ában
Fő

Nyilvántartottak 

%-ában

2016 37 36,63% 0 0,00% 53 52,48%

2017 32 43,84% 40 55,42% 43 58,90%

2018 36 48,00% 27 35,60% 43 57,33%

2019 29 39,19% 29 39,15% 39 52,70%

2020 28 32,18% 25 28,59% 41 47,13%

2021 28 40,00% 0 0,00% 41 58,57%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Szociális támogatásban részesülő 

nyilvántartott álláskeresők száma

(TS 048)

Ellátásban részesülő nyilvántartott 

álláskeresők száma (TS 049)
Év

 3.3.2. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők ellátásai II.

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek átlagos 

havi száma (TS 054)
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Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban 

részesítettek havi átlagos száma

(TS 056)

fő

2016 0

2017 9

2018 10

2019 8

2020 7

2021 0

Forrás: TeIR, KSH

3.3.3. számú táblázat - Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

Év

 
 

 
 
A 3.3.3. táblázat adatsora azt jelzi, hogy az adott településen az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás, mint az aktív korúak támogatása milyen mértékben van jelen. Az az aktív korúak ellátására 
jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján egészségkárosodott személynek minősül, 
vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére 
tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy 
gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást 
biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják 
biztosítani, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult. 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak az az álláskereső személy veheti igénybe, akinek esetében a 
munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítási időtartama 
lejárt, vagy, aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami 
foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött. 
Az aktív korúak ellátása meghatározó mértékben jelenik meg a település alacsony jövedelmű 
lakosságának körében. 
A jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a járási hivatal megszűnteti az ellátást 
annak, aki a felülvizsgálatot megelőző évben legalább 30 nap időtartamban nem tud igazolni 
közfoglalkoztatásban való részvételt, kereső tevékenységet - ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról 
szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát is, vagy 
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munkaerőpiaci programban nem vett részt, vagy az Flt. szerinti és legalább hat hónap időtartamra 
meghirdetett képzésben nem vett részt vagy ilyen képzésben való részvétele nincs folyamatban. 
Amennyiben a feltételeknek nem tud eleget tenni, mert számára nem tudtak közfoglalkoztatás körébe 
tartozó munkát felajánlani, illetve a 30 nap munkavégzést egyéb módon sem tudta teljesíteni, akkor a 30 
nap számításánál az általa teljesített közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is figyelembe kell 
venni. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő az állami foglalkoztatási szervvel, 
nyilvántartott álláskeresőként köteles együttműködni. Közfoglalkoztatásban csak a kirendeltség által 
közvetített álláskeresők, elsősorban foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek 
foglalkoztathatók, akik a felajánlott munkalehetőséget az iskolai végzettség és szakképzettség 
figyelembevétele nélkül kötelesek elfogadni, emellett az önkormányzat rendeletben előírhatja 
jogosultsági feltételként, hogy a támogatásban részesülő a lakókörnyezetét tartsa rendben. Egy családban 
egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás feltételeinek felel meg. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, jelenleg 22.800 Ft. 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 

szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 

fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

 

Lakásállomán

y (db)

(TS 073)

Épített 

lakások 

száma

(TSv 077)

Épített 

lakások 

száma 1000 

lakásra

(TS 078)

1-2 szobás 

lakások 

aránya

(TS 076)

A közüzemi 

szennyvízgyűjtő-

hálózatba 

 bekapcsolt lakások 

aránya (TS 074)

A közüzemi 

ivóvízvezeték-

hálózatba 

 bekapcsolt lakások 

aránya (TS 075)

db db db % % %

2016 914 0 0,00 33,04 70,24 89,39

2017 914 0 0,00 33,04 70,24 89,61

2018 913 0 0,00 32,97 70,32 89,70

2019 913 0 0,00 32,97 70,32 89,70

2020 913 0 0,00 32,97 70,32 89,70

2021 913 0 0,00 32,97 0,00 0,00

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év
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Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) 
gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a 
területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét 2013. január 1-
jétől.2 
 
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott 
lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez 
nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a 
csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú 
pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez 
lakásfenntartási támogatást nyújt. 
 
Igen lényeges az Ebktv. 26. §-ának (3) bekezdésének figyelembevétele a lakhatási helyzet, illetve a 
szegregátumok vizsgálata és a megfogalmazandó intézkedések során. A rendelkezés rögzíti, hogy „a 
lakáshoz jutási feltételek meghatározása nem irányulhat arra, hogy a 8. §-ban meghatározott 
tulajdonságok szerint egyes csoportok valamely településen, illetve településrészen mesterségesen, nem 
a csoport önkéntes elhatározása alapján elkülönüljenek.” Az Ebktv. tiltja a lakáshoz jutási feltételek olyan 
módon való meghatározását, ami alapján egyes védett tulajdonságokkal rendelkező csoportok egy 
adott településen vagy településrészen belül mesterségesen elkülönülnek. Ezt elsősorban a település 
drágábban és olcsóbban értékesíthető telkekre, ingatlanokra történő felosztásával, kettéosztásával lehet 
megvalósítani.  
A törvényi tilalom része, hogy a mesterséges elkülönülés a csoport tagjainak szándékán kívül valósuljon 
meg, azaz abban az esetben, ha egyes személyek vagy e személyek csoportja önként, kényszer nélkül 
kíván a település egy különálló részén élni anélkül, hogy ez a helyzet bizonyos lakáshoz jutási feltételek 
diszkriminatív meghatározásán alapult volna, az nem minősíthető az egyenlő bánásmód követelménye 
megsértésének.

 
2 Éves jelentés a lakhatási szegénységről, 2011. Habitat for Humanity Magyarország, 2012. június 
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a) bérlakás-állomány 

A településen nincs bérlakás 

   

b) szociális lakhatás 

 

A településen nincs szociális lakás. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

A településen nincs egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 
Az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága (General Comment No. 4, the UN 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights) 1991-ben egy indoklást adott ki, melyben értelmezte 
a megfelelő lakás fogalmát, amely bármely ország lakáspolitikájának kiinduló pontja kell, hogy legyen. Ez a 
következő elemeket tartalmazta: 
1. a lakhatás jogi biztonsága, azaz védelem az erőszakos kilakoltatás ellen; 
2. alapszolgáltatásokhoz és infrastruktúrához való hozzáférés (ivóvíz, energia, szennyvízcsatorna, fűtés, 
világítás, stb.); 
3. megfizethetőség (a lakhatással kapcsolatos költségeknek olyan szinten kell lennie, hogy más alapvető 
szükséglet kielégítését vagy megszerzését ne veszélyeztesse); 
4. lakás alapvető minőségi és mennyiségi elemei (alapterület, fűtés, stb.); 
5. biztosítani kell az elesett csoportok lakáshasználatának lehetőségét (idősek, gyerekek, 
mozgáskorlátozottak, halálos betegek, HIV fertőzöttek, természeti katasztrófák áldozatai, stb.); 
6. elhelyezkedés (a megfelelő lakásnak olyan helyen kell lennie, amely lehetővé teszi a munkába járást, 
valamint egészségügyi szolgáltatás, iskola, és egyéb szociális szolgáltatások igénybe vételét); 
7. kulturális megfelelés (a lakás megépítési módjának és az építéshez használt anyagoknak alkalmasnak 
kell lennie a kulturális identitás és különbözőség kifejezésére). 
Az ezen tényezőknek meg nem felelő lakásokat tekintjük elégtelen lakhatási feltételeknek. 

 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

Települési támogatásban 

részesítettek száma

(pénzbeli és 

természetbeni)

(TS 136)

Egyéb önkormányzati 

támogatásban 

részesítettek száma

(TS 137)

Fő Fő

2016 n.a. 0

2017 135 6

2018 104 4

2019 96 6

2020 77 193

2021 n.a. 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Év

3.4.3. számú táblázat - Lakhatást segítő támogatások
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f) eladósodottság 

Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy 
alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak, az ilyen helyzetbe jutók számának 
megállapításához nyúlt segítséget ez a táblázat. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat 
hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. 

 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, 

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 

hozzáférés bemutatása 

A település minden területén hozzáférhető a minőségi közszolgáltatás, közműszolgáltatás és a 
közösségi szolgáltatás. 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
A szegregátumok az ún. alacsony státuszú népesség aránya, vagyis legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezőknek és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezőknek az aktív 
korúakon belüli aránya alapján jelölhetők ki. 
Szegregátumnak minősülnek azok a területek, ahol az alacsony státuszú népesség aránya 
meghaladja a 40%-ot 
Adatok hiányába azonban nem tudjuk értékelni a telep helyzetét. 
A 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 2§. 8 bekezdése: 
szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület: olyan egybefüggő terület, amelyen az 
alacsony társadalmi státuszú családok koncentráltan élnek együtt vagy a társadalmi 
státuszcsökkenés jelei tapasztalhatók, ezért a területen közösségi beavatkozás szükséges; 
szegregációval veszélyeztetett terület lehet egy önálló településrész, de részét képezheti egy vagy 
több településrésznek is. 
A 2008-ban a KSH által készült listában Bogyiszló nem szerepel, de még a 2005-ben készült listán 
szerepel. 
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a) a telep, /szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi 

elhelyezkedése, megközelíthetősége, a közösségi közlekedés, és a munkába jutás egyéb 

lehetőségei, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői); 

b) a telepen, /szegregátumokban élők általános jellemzői és társadalmi problémák 

szempontjából főbb mutatói: életkori megoszlás, iskolai végzettség, foglalkoztatottsági 

helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya;; 

c) a szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének 

folyamatai. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a 
településrendezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendezés az érintett lakosság 
életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel ne 
járjanak. Ennek érdekében biztosítani kell az emberhez méltó környezet folyamatos alakítását, 
értékeinek védelmét. 
 
Az anti-szegregációs terv elkészítéséhez kidolgozott útmutató3 nyomán szegregátum az a 
településrész, ahol az alacsony státuszú lakosság - az aktív korú népességen belül a legfeljebb 8 
osztályos iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők - aránya meghaladja az 50%-ot. 
 
Az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú lakosság koncentrációját a szociális ellátások 
igénybevételének – ld. 3.6. pont – mutatói is jelzik. 
 
Létező jelenség, hogy a lakáshoz jutási feltételek meghatározása arra irányul, hogy egyes, 
meghatározott tulajdonságokkal rendelkező (általában a roma kisebbséghez tartozó) 
személyek valamely településen, illetve településrészen mesterségesen elkülönüljenek. Az 
Ebktv. 26. §-ának (3) bekezdése értelmében az ilyen eljárás jogszabály-ellenes. Ld. még a 3. 4. 
pontot. 
 
A telepen/szegregátumokban élők száma és változása a szegregációval veszélyeztetett 
területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatát mutatja. Fel kell tárni az a 
telepeken, szegregátumokban élő népesség életkori és foglalkoztatottságbeli megoszlását 
nemek szerint. Gazdaságilag aktív népesség: A foglalkoztatottak és a munkanélküliek (azaz a 
munkát végzők és a munkavégzésre rendelkezésre állók) együttes száma a 15-64 éves 
népességben. Inaktív az az aktív korú személy, aki nem dolgozik, de rendelkezik saját 
rendszeres bevétellel (nyugdíj, ösztöndíj, segély…). Eltartott az az aktív korú személy, aki nem 
rendelkezik saját rendszeres jövedelemmel. Az önkormányzat adatgyűjtés természetesen a 
partnerekkel való együttműködésben valósulhat meg. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése az önkormányzatok számára 
kötelezően ellátandó feladatként írja elő az egészségügyi alapellátásról való gondoskodást. Az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a értelmében a települési önkormányzat az 
egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

 
3 Útmutató az Anti-szegregációs terv kidolgozásához, In: Városrehabilitáció 2007-2013-ban, Kézikönyv a városok számára, 2007. 
október, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi szakállamtitkárság 117. o. 
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d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 
 

A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik  
a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és 
ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a 
hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések 
meghozatalát, 
d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló 
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. 

 
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok 
biztosítják. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat 
és szakosított ellátásokat. 
 
Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai 
szociális munka, nappali ellátás. 
 
Az egészségügyi ellátás helyben a házi orvosi praxisokon keresztül valósul meg. Az egészségügyi 
alapellátáshoz csatlakozó Háziorvosi Központi Ügyeleti feladatokat külön megállapodás alapján biztosítják. 
A járóbeteg-szakellátás Szekszárdon valósul meg.  Járóbeteg szakrendelésre és kórházi ellátásra általában 
a szekszárdi Balassa János Megyei Kórházba utalják be a betegeket.  
A szűrővizsgálatokat különböző intézményekben, vagy a háziorvos által helyben szervezett szűréseken 
vehetik igénybe, de az ezeken való részvételről a településen nem rendelkeznek adatokkal.  
A községben fogorvosi praxis is működik.  
 
A kötelező védőoltások jelentősége a településen általánosan elismert, s nem jellemző, hogy maradnának 
ki állampolgárok a védőoltásból. 

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

Felnőttek és 

gyermekek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma

(TS 107)

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma

(TS 106)

A házi 

gyermekorvosok által 

ellátott szolgálatok 

száma

(TS 108)

Gyógyszertárak és 

fiókgyógyszertárak 

száma

(TS 110)

Közgyógyellátási 

igazolvánnyal 

rendelkezők száma 

(alanyi és normatív 

alapon kiadott) 

(TS 133)

Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban 

részesítettek évi átlagos 

száma (TS 135)

db db db db Fő Fő

2016 1 0 0 1 0 0,00

2017 1 0 0 1 92 16,42

2018 1 0 0 1 96 16,10

2019 1 0 0 1 86 8,62

2020 1 0 0 1 79 9,87

2021 1 0 0 1 0 0,00

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Év

3.6.1. számú táblázat – Egészségügyi ellátás
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez) való hozzáférés 

Prevenciós és szűrőprogramokat a helyi felnőtt háziorvos végez, illetve a Magyar Vöröskereszt helyi 
szervezete 

 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 A megyeszékhelyen Szekszárdon juthatnak hozzá fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz a lakosok.  

- Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza 

  

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

A pécsi székhelyű Fény Kft. végzi a közétkeztetési feladatokat a településen, ahol az egészséges 
táplálkozás szempontjait is figyelembe veszik. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 
Településünkön 2019-ben elkészült a sportcsarnok, ahol az általános iskolai tornaórák zajlanak és 
délutáni sportolási lehetőségek a falu lakosságának számára is elérhetőek. 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 A családsegítés, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Tolnai 
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Társulás keretében valósul meg. A családgondozó heti 2 
alkalommal, míg a házigondozó a hét minden napján tevékenykedik a településen. 

 

g) drogprevenciós szolgáltatások; 

 

Általános iskolában tartanak drogprevenciós előadásokat 

 

h) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor; 

A szolgáltatások nyújtásakor hátrányos megkülönböztetés, az egyenlőbánásmód követelményének 
megsértése nem fordult elő 

 

i) előnyben részesítési (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer keretein belül. 

HPV oltás, Szociális tűzifa akció, Ingyenes tankönyv a helyi általános iskolában tanuló gyerekeknek, 
Varga István ösztöndíj program, nyári gyermekétkeztetés 
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

A helyi közösségi együttélés fő jellemzője a társadalmi szolidaritás, ami megnyilvánul a településen élő 
idősek és gyermekek irányába.   

A településen a kulturális ágazat is hozzájárul a község békés, kiegyensúlyozott közösségi életéhez. 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai; 

Immár 10 éve adtuk át a közönség számára az Integrált Közösségi Szolgáltató Teret, amely 
községünk lakosságát szolgálja. Különféle programokkal, fórumokkal várják az érdeklődőket. 2016 
óta a Község Könyvtára is bekapcsolódott a település kulturális életébe. A kölcsönzésen felül, 
tanfolyamokat, különböző foglalkozásokat tart és előadásokat szervez a településen élőknek. 
Bővült 2019-ben sportcsarnokkal az intézményi ellátottság. 

 

Tornateremmel, 

tornaszobával ellátott 

köznevelési 

intézmények száma 

(intézmény székhelye 

szerint) (TS 102)

Sportcsarnok, 

sportpálya léte

(TS 103)

A települési 

könyvtárak 

kikölcsönzött 

egységeinek száma

(TS 104)

Közművelődési 

intézmények 

száma

(TS 105)

db van/nincs db db

2 igen 1 284 2

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.7.1. számú táblázat - Intézményi ellátottság (2019)

 

b) közösségi együttélés jellemzői, konfliktuskezelési megoldások;  

Bogyiszló eltér az országos etnikai jellemzőitől, itt mindig is békességben tudott együtt élni, a 
cigány/roma és a magyar ember. Ezt mutatják a közös hagyományok is, hiszen a hagyományőrző 
Egyesületnek a Bogyiszlói Cigányzenekar muzsikál már évtizedek óta. 

 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai; 
Időközönként a Katolikus Káritász Tolnai csoportja, a Tolnai Családsegítő a Vöröskereszt és néhány 
helyi alapítvány végez adományozást és önkéntes munkát. 

 

d) a helyben élő nemzetiségek kulturális sokszínűségének bemutatása és kulturális identitásuk 

megőrzésének lehetőségei; 

 A település művelődési háza helyt ad a cigány nemzetiségi kultúrának, tanoda működik 

pályázati fenntartásból, illetve a helyi kulturális események, programok rendszeres 

résztvevői a helyi kisebbségi csoport. 

e) helyi lakossági önszerveződések. 
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3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 
A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata többek közt a képviselt közösség 
érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen 
tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira, 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladatot láthat el különösen a nemzetiségi oktatási és 
kulturális önigazgatással összefüggő ügyekben, a társadalmi felzárkózás, a szociális, ifjúsági, kulturális 
igazgatás és a közfoglalkoztatás területén, valamint településüzemeltetési és településrendezési feladatok 
körében. 

 

A nemzetiségi önkormányzat együttműködését az állami és a helyi önkormányzati szervekkel a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 79-86. §-ai rögzítik.  

A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az 
önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos 
végrehajtási feladatok ellátásáról. 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 
Foglalkoztatási programok hiányoznak a 

településről 
Szociális földmunka program 

Munkanélküliség Munkaerőpiaci esélynövelés 
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Férfiak Nők
Összesen

(TS 003)

Férfiak

(TS 005)

Nők

(TS 007)

Fő Fő Fő % %

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 1 070 1 086 2156 49,63% 50,37%

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009) 69

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya TS 013) 163 151 314 7,56% 7,00%

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, aránya TS 017) 38 34 72 1,76% 1,58%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.1. számú táblázat - Gyermekkorú népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2.számú táblázatból)

Fő

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak aránya (%)

3,20%

Korcsoport 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői gyermekek száma, aránya, életkori 

megoszlása, demográfiai trendek  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gyermekek helyzetének elemzéséhez kapcsolódó definíciókat és szabályozást. 
 
Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy 
körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi 
fejlődését gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont) 
 
A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek, védelembe vétele a gyermekjóléti szolgáltatás 
feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások 
önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy 
segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat 
jegyzője a gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés). 
 
A gyermekek védelme, a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói 
gondoskodásból kikerülő gyermekhelyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A 
gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági 
intézkedések biztosítják. 
 

▪ Pénzbeli és természetbeni ellátások: 
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, 

 
▪ A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) a gyermekek napközbeni ellátása, 
c) a gyermekek átmeneti gondozása. 
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▪ A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 
a) az otthont nyújtó ellátás, 
b) az utógondozói ellátás, 
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

 
▪ A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

a) a védelembe vétel, 
b) a családbafogadás, 
c) az ideiglenes hatályú elhelyezés, 
d) az átmeneti nevelésbe vétel, 
e) a tartós nevelésbe vétel, 
f) a nevelési felügyelet elrendelése, 
g) az utógondozás elrendelése, 

 
 

▪ Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során 
adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak: 
a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és 
személyek (Gyvt. 16. §), 
b) a fővárosi főjegyző, 
c) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény 
fenntartója, vezetője, 
d) a helyettes szülő, nevelőszülő, 
e) a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása érdekében 
feltétlenül szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátottjogi képviselő, 
f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 
g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság.  

 
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A Gyvt. 67/A § (1) bekezdése alapján hátrányos helyzetű az 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében 
az alábbi körülmények közül egy fennáll 

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő 
mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról - önkéntes 
nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor 
legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 
bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 
álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) *  a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a 
településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított 
lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan 
lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges 
feltételek. 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki 
esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat 
jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

https://uj.jogtar.hu/#lbj74id1530005992280fd48
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jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A jogosultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi és 
vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint. 

 
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak pénzbeli támogatása: A támogatásra az rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a 
gyermek tartására köteles és  

1. nyugellátásban,  
2. korhatár előtti ellátásban,  
3. szolgálati járandóságban,  
4. balettművészeti életjáradékban,  
5. átmeneti bányászjáradékban,  
6. időskorúak járadékában vagy  
7. olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozik. (Gyvt. 20/B. § (1)) 

 
Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a 
gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. 
 
Szünidei gyermekétkeztetés: A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, 
törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen 
biztosítja a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső 
valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az 
adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon. 
 
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek: Elsősorban a menedékjogról szóló 2007. évi 
LXXX. törvény szerinti menedékjogot kérő, menekült, menedékes, oltalmazott vagy humanitárius 
tartózkodási engedéllyel rendelkező gyermekek helyzetére szükséges kitérni. A menedékes - rászorultsága 
esetén - jogosult a befogadás anyagi feltételeire, valamint ellátásra és támogatásra. A menekültügyi 
hatóság, valamint a jegyző az ellátásra, támogatásra vonatkozóan határozattal dönt (2007. évi LXXX. 
törvény, 32. §). 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek jellemzői, egészségügyi, szociális, 

lakhatási helyzete; 

Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma 

(TS 116)

Veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma  (TS 115)

Fő Fő

2016 13 0

2017 12 0

2018 17 0

2019 9 14

2020 0 13

2021 5 16

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek 

Év
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A veszélyeztetettséget a jelzőrendszer széleskörű, minden jelzőrendszeri tag bevonásával kell 
meghatározni. A veszélyeztetettség helyzetének felismerése gyakran az együttműködésre kötelezett 
szakemberek hiányos jelzései miatt maradnak rejtve. A rendelet szerint definiált veszélyeztetettség – 
magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot - gyakran igen nehezen 
felismerhető helyzetekből adódik. Igen nagy a látencia a gyermekek bántalmazása, a szexuális abúzus, 
gyerek és/vagy szülő alkohol- vagy drogfogyasztása kapcsán. A látencia okai között szerepel, hogy a 
sértett gyermek gyakran nem tudja, hová fordulhat segítségért, illetve a bántalmazott gyermek és családja 
nem kerül a gyermekvédelmi rendszer látókörébe, nem kerül kapcsolatba olyan szakemberekkel, akik a 
bántalmazás gyanújára felfigyelhetnének (ld. ombudsman jelentése az AJB-2227/2010). A helyzetelemzés 
során ezért nemcsak a meglévő szolgáltatások felsorolását, hanem azok ismertségét, 
,,akadálymentességét” és hatékonyságát is szükséges feltárni és mérni. 
 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos rendelkezések során, a védelembe vétel 
elrendelése esetén, illetőleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, továbbá a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat meghozatalával egyidejűleg 
tájékoztatni kell a szülőt azokról a kedvezményekről, juttatásokról, pályázati lehetőségekről, amelyek a 
gyermeket megillethetik. Tájékoztatni kell továbbá a szülőt arról is, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermek mikor minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek. 
 

Az igazolatlan iskolai hiányzás és ennek következményeként a családi pótlék felfüggesztése esetében a 
jogalkotó szándéka a gyakorlatban nem mindig érvényesül, azaz az iskolai hiányzás valódi oka, annak 
részletes feltárása gyakran rejtve marad. Az iskolai hiányzás oka mögött előfordulhat a család részéről 
történő bántalmazás vagy lehet, hogy a veszélyeztetett helyzet azért áll elő, mert a gyermek anyagi vagy 
egyéb okokból családfenntartói vagy egyéb funkciókat lát el (dolgozik, ápol valakit, stb.) A 
helyzetfelmérés során fontos meggyőződni arról, hogy az igazolatlan hiányzások esetén előírt jelzési 
kötelezettség megfelelően működik-e, valamint rendelkezésre áll-e a valós segítséget, megoldást 
jelentő, a gyermek érdekeit szem előtt tartó támogató rendszer (ld. 20/2012. () EMMI rendelet, 51. § 
(3)-(5) bekezdések). 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők valamint 
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Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek évi átlagos 

száma (TS 111)

Fő

2016 0

2017 106

2018 71

2019 73

2020 72

2021 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek 

Év

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a család egy főre eső jövedelme arányában állapítják meg. A 
helyzetelemzés során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pontos regisztrációjáról 
alkotott helyzetkép igen fontos a különböző támogatások hozzáférésének vizsgálata miatt és a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményen alapuló hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása miatt 
is.  

 

c) a gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők helyzete; 
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Árvaellátásban részesülő 

férfiak száma (fő)

(TS 065) 

Árvaellátásban részesülő 

nők száma (fő)

(TS 066)

Árvaellátásban

 részesülők 

összesen

Fő Fő Fő

2016 11 6 17

2017 13 7 20

2018 12 6 18

2019 11 5 16

2020 11 6 17

2021 0 0 -

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

4.1.3. számú táblázat - Árvaellátás

Év
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d) ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők jellemzői 

 Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők száma 

óvoda

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők száma 

iskola 1-8. évfolyam

50 százalékos mértékű 

kedvezményes étkezésre 

jogosultak száma 1-13. 

évfolyam

 Ingyenes tankönyv-

ellátásban 

részesülők száma

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők száma 

Nyári étkeztetésben 

részesülők száma

Fő Fő Fő Fő Fő Fő

2016 54 44 26 n.a. 0 54

2017 49 40 22 n.a. 0 61

2018 99 48 39 n.a. n.a. 35

2019 96 35 29 n.a. n.a. 46

2020 96 42 33 n.a. n.a. 36

2021 109 49 29 n.a. n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

4.1.4. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.)

Év

 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek helyzete; 

 

Településünkön nincs ilyen gyermek. 

 

f) állampolgársággal rendelkező, illetve magyar állampolgársággal nem rendelkező 

külföldről visszatért, hátrányos helyzetű családban élő gyerekek jellemzői. 

Településünkön nincs ilyen gyermek 

 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
A telepen élő gyermekek integrált óvodai és általános iskolai oktatásban vesznek részt. Nincs 
megkülönböztetés. Sok a HH-s és HHH-s gyermek. 
 
A Gyvt. gyermeki jogokat szabályozó 6. §-a szerint minden gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és 
erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéséhez, személyiségének 
kibontakoztatásához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, önálló életvitelének megteremtéséhez. Joga 
van arra, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, az egészségére káros szerek elleni 
védelemben részesüljön. A Gyvt. 17 § (3) bekezdése alapján a veszélyeztetettség megelőzése és 
megszüntetése érdekében történő együttműködési és kölcsönös tájékoztatási kötelezettség is kiemelten 
fontos. 
Lényeges kitérni e ponton belül a gyermekjóléti alapellátás keretében végzett feladatokra, különösen a 
gyermekjóléti szolgáltatásokra (ld. Gyvt. VI. fejezet). A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek 
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érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és 
eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata.  
 
Az alábbiakban felsoroljuk és röviden kifejtjük a jogszabályok által lehatárolt ellátási területeket, melyek 
áttekintése és az adott településen való elérésük leírása segíti a 4.3 pontban megadottak elemzését.  
A jogszabályok mellett az 1. számú mellékletben elhelyezett adattáblák is segítenek az adott település 
konkrét helyzetének átlátásában.  
Mindezekre építve lehet szövegesen kifejteni a település azon helyzetét, amelyre a 4.3-as fejezet a),b), c), 
d), e), f), g), h), i), j) pontjaiba sorolt szempontok kérdeznek rá. Természetesen itt is szükséges fókuszba 
helyezni az esélyegyenlőség szempontjából különösen érintett gyerekcsoportokat. 
 
Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény adja, amely előírja, hogy a települési 
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

A gyermekek számára nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás, szociális ellátások: A hatályos jogi szabályozás 
alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, 
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki 
egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését. A szolgáltatás elvi alapjai, működésére vonatkozó szabályozók jogszabályi kereteit a 
Gyvt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet adják. A 
gyermekjóléti szolgáltatást az adott fenntartó (önkormányzat, kistérségi társulás, egyház, civil szervezet, 
stb.) gyermekjóléti szolgálat által biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős része eléri 
az adott település valamennyi gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval bír. Tevékenységét 
összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szervezési, 
szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. A gyermekjóléti szolgálat az általa ellátott településrészen, 
településen figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves gyermek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. 

 
▪ A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái  

a) a bölcsőde, a hetes bölcsőde, 
b) a családi napközi, 
c) a családi gyermekfelügyelet, 
d) a házi gyermekfelügyelet, 
e) az alternatív napközbeni ellátás. 

 
▪ A gyermekek átmeneti gondozása keretében – kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását 

családok átmeneti otthona biztosítja – a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését 
elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő 
étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, 
gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról, vagyis teljes körű ellátásáról kell gondoskodni. 
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▪ Fogyatékos gyermekek ellátáshoz történő hozzáférése: a szakértői bizottság szakvéleménye 
alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését biztosító korai fejlesztésben és 
gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben vehet részt. A Szt. rendelkezése szerint a nappali 
ellátás keretében gondoskodni kell többek közt a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra 
részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista 
személyek napközbeni tartózkodásáról, étkeztetéséről. 

 
▪ Gyermekétkeztetés: Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a fenntartó az 

óvodában és az iskolában a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az 
iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. Iskolai 
étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az 
ebéd külön is igényelhető (Gyvt. 151. §). Ezen szabályokat kell alkalmazni a nyári szociális 
gyermekétkeztetés esetében is. 

 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott 

ellátott, betöltetlen státuszok) 

 

Betöltött védőnői 

álláshelyek száma

(TS 109)

0-3 év közötti 

gyermekek száma

Átlagos gyermekszám 

védőnőnként

db Fő Fő

2016 1 75 75,00

2017 0 79 -

2018 1 91 91,00

2019 1 84 84,00

2020 1 93 93,00

2021 1 82 82,00

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

Év
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

  

Felnőttek és 

gyermekek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma

(TS 107)

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma

(TS 106)

A házi 

gyermekorvosok 

által ellátott 

szolgálatok száma

(TS 108)

Gyermekorvos 

által ellátott 

gyerekek száma 

Felnőtt házi 

orvos által 

ellátott 

gyerekek száma 

db db db Fő Fő

2016 1 0 0 n.a. n.a.

2017 1 0 0 n.a. n.a.

2018 1 0 0 n.a. n.a.

2019 1 0 0 n.a. n.a.

2020 1 0 0 n.a. n.a.

2021 1 0 0 n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás

Év

 
 

 
 

A gyermekorvosi ellátást ugyanazon személy végzi a településen, aki a felnőtt háziorvosi 

ellátást is. 
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c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

   
A kisgyermekkori nevelés helyzetének elemzése során problémákat okoz, ha nincs pontos helyi, 
nyilvántartás az 5 éven aluli óvodáskorú gyermekekről, nem áll rendelkezésre az óvodák fizikai 
állapotának és költségvetési helyzetének részleteire kiterjedő egységes regiszter, nem lehet pontosan 
tudni az óvodáskorú gyermekek településközi ingázásának adatait. Ugyancsak nehezítik az ellátáshoz 
történő hozzáférés minőségének megítélését a már említett, a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek nyilvántartásának hiányosságai., Fontos, hogy a szabályozásra is visszavezethetően nem 
megoldott a speciális fejlesztésre szoruló gyermekek óvodáskor előtti statisztikai adatai, azonban 
törekedni kell arra, hogy ezen adatok helyben rendelkezésre álljanak.  

 
A helyzetelemzés során a helyi ellátottság mértékét (súlyosan beteg, fogyatékos gyermekről lehet a 
lakóhelyén nem, csak ellátási illetékességi, területi adat lesz), azon belül különösen a sérülékeny 
csoportok, mint például az alacsony iskolai végzettségű munkanélküli szülők lehetőségeit kell 
megvizsgálni az elérhető hozzáférések biztosítása kapcsán. Ahogyan az fentebb szerepel, a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek óvodáztatási támogatáshoz történő 
hozzáférése során éppen a legrászorulóbb családok kerülhetnek hátrányba.  

 
Az ellátások minőségének fejlesztésén túl mind a megfelelő tájékoztatás és az ügyintézés során 
történő segítségnyújtás, mind pedig a nyilvántartás hiányosságainak korrigálása az intézkedési 
tervben megjelölt feladat lehet.   

 

d)    gyermekjóléti alapellátások, Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, gyermekszegénységet 

csökkentő speciális szolgáltatások; 

 

Társulási formában biztosított a Tolnai Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Társulás 

által. Munkájukat helyi ügyintéző segíti. 

 

e) gyermekek napközbeni ellátásai, bölcsődei ellátás; 

Kistarisznya Óvoda 

A településen a mini bölcsödét 2022 tavaszán adták át. 

 

 

f) gyermekvédelem; 

 

Társulási formában biztosított a Tolnai Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Társulás 

által. Munkájukat helyi ügyintéző segíti. 

 

g) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások; 

h) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés; 

 

Szabadidő használata folyamatosan biztosított, valamint a 2019 évben átadott 

sportcsarnokban szervezett mozgáskultúrát növelő sportok, sportolási lehetőség nyílt a 

gyermekek és a felnőttek részére. 

i) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei); 

Önkormányzatunk biztosítja az intézményi és az ingyenes szünidei étkeztetést. 
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j) eltérő kultúrájú, vagy a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekcsoportok közötti 

programok; 

k) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor; 

 

l) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások az ellátórendszerek 

keretein belül. 

Varga István ösztöndíj program, ingyenes tankönyv biztosítása a helyi általános 

iskolában tanulók számára 

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő 

gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 
Fogalmak: 
 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 

(Nkntv. 4. §-ának 13. pontja) 
 
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a köznevelésben: ld. a 4.1. pontban foglalt definíciót. 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdők 
csoportja (Nkntv. 4. § 25. pont) 
 
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók 
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot 
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához 
viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási 
hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy 
sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek (Nkntv. 4. § 3. pont). 
 
Aránytalan teher 
Ha a nevelés, a nevelés-oktatás körülményei az átlagos körülményekhez képest - a gyermek, a tanuló 
életkorát és sajátos nevelési igényeit figyelembe véve - lényegesen nehezebbek vagy jelentős 
költségnövekedést okoznak a gyermeknek, tanulónak vagy a szülőnek (Nkntv. 4. § 2. pont) 
 
A lenti, a)-e) pontokban foglalt szempontok során a következőkre szükséges figyelemmel lenni: 
 
Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, amely 
államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy amelynek megszervezéséhez az állam 
közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, illetve amelyhez közvetve – így különösen közterhek 
elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján – hozzájárul.  
Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és képzéssel kapcsolatban, így 
különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek 
elbírálása, az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, a teljesítmények 
értékelése, az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, az oktatással összefüggő 
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juttatásokhoz való hozzáférés, a kollégiumi elhelyezés és ellátás, az oktatásban megszerezhető 
tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, 
valamint az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.  
A jogellenes elkülönítés (szegregáció) leggyakrabban az oktatásban tapasztalható. Éppen ezért a 
törvény szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely csoporthoz tartozó személyek 
elkülönítése egy oktatási, nevelési intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, 
osztályban, csoportban, beleértve azt is, ha az elkülönítés számarányukhoz viszonyítva lényegesen 
nagyobb arányban érinti a csoport tagjait, mint a többi tanulót. Az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértését jelenti valamely személy vagy csoport olyan nevelésre, oktatásra való 
korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek 
színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat. 

 
A halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, tanulók elkülönítése társaiktól sérti az egyenlő 
bánásmód követelményét, ezért szükséges figyelemmel kísérni a működési körzetek kialakítását, az iskolai 
felvételi eljárást, az egyes csoportok, osztályok összetételét.  
Ha a településen több általános iskola, tagintézmény működik, akkor az általános iskolai körzeteket úgy 
kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes 
aránya a nevelési-oktatási intézményekben. Ha a településen, kerületben több általános iskola működik, a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetekben kiszámított aránya legfeljebb 
15 százalékponttal lehet magasabb, mint az általános iskolába járó halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekeknek a település, kerület egészére kiszámított aránya. Nem jelölhető ki kötelező felvételt 
biztosító iskolának az az általános iskola, amely körzetének kialakításánál a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek körzeti aránya túllépésére vonatkozó rendelkezés nem tartható meg, feltéve hogy a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya elérné az 50%-ot és egyébként a település többi 
iskolája elégséges férőhellyel rendelkezik a település összes tanköteles tanulójának felvételéhez. Előnyben 
részesítési kötelezettségként jelenik meg az a rendelkezés, mely szerint ha az általános iskola a felvételi 
kötelezettsége után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek 
teljesítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat. A felvételi körzet 
kialakítására vonatkozó szabályozás a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 24-25. §-ában található.  
 
A körzethatárok kialakításánál és a beiskolázásnál az Ebktv. vonatkozó paragrafusait is figyelembe kell 
venni. Ebben segít eligazodni az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 2/2007. (III. 23.) TT sz. 
állásfoglalása: Az etnikai alapú iskolai szegregációt nem csupán a tényleges, hanem a jogsértő által 
feltételezett etnikai hovatartozás alapján is el lehet szenvedni. A szegregáció megvalósulásának nem 
feltétele az elkülönített csoporttal szembeni hátrány, csupán a törvényben meg nem engedett 
elkülönítés.” A jogellenes, elkülönített oktatás még abban az esetben is jogszerűtlen, ha teljes mértékben 
azonos feltételek biztosításával történik. A jogellenes elkülönítés minden aktivitást nélkülöző fenntartása 
is megvalósíthatja a jogsértést.  
A HEP során tehát nemcsak a hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet adataival, hanem 
valamilyen aggregált formában vagy becslésekre alapozott, civil kontroll vagy kisebbségi képviselet 
biztosításával is visszaigazolt, etnikai adatközléssel is foglalkozni kell. 
 
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magántanulóvá nyilvánítása esetén fokozott körültekintéssel 
kell eljárni. A jogalkotó szándéka az volt, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magántanulóvá 
nyilvánítását és az ezzel gyakran együtt járó lemorzsolódás megelőzhető legyen. Ha az iskola 
igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként 
tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet 
számítani, köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után 
dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű 
tanuló esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét 
(Nkntv. 45. §). 
 



 46 

Integrációs felkészítés Pedagógiai Rendszere4 (IPR)  
A szociális hátrányok enyhítése, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése érdekében az általános 
iskola és a középfokú iskola képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítést szervez, amelynek 
keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a 
tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. A képességkibontakoztató és az integrációs 
felkészítés megszervezése nem járhat együtt a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók elkülönítésével. A 
képesség-kibontakoztató felkészítésben a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű vagy 
sajátos nevelési igényű tanuló vesz részt. 
Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára fejlesztő programot szervez, melynek 
keretében a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a szociális hátrányok enyhítését 
segítő pedagógiai tevékenységet folytat. 
A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő program megvalósítása 
az oktatásért felelős miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program 
alapján zajlik. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 171. § - 173. §) 
 
Az Nkntv. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai felkészítéséről a 
szakértői bizottság szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az óvodának, iskolának. A sajátos 
nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, a tanuló iskolai nevelése-oktatása, továbbá kollégiumi nevelése 
az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai 
intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy 
egészben együtt történhet. A gyermek, tanuló integrált vagy speciális intézményi keretek között történő 
nevelését, oktatását a szakértői bizottság által kiadott véleményben foglalt állásfoglalás alapján lehet és 
kell biztosítani. Az ezzel ellentétes gyakorlat jogsértő mind a Nkntv., mind pedig az egyenlő bánásmód 
követelményét tekintve. 
 
A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak kötelező és ajánlott 
létszáma a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. IX. fejezetében található, a rendelkezés 2013. 
szeptember 1-ig hatályos. Ezt követően a nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak 
finanszírozott létszámát az Nkntv. 2. számú melléklete tartalmazza. 
 

 
4 A kézirat lezártakor hatályos szabályozók: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XIX. fejezet: Különleges pedagógiai célok 
megvalósításához igazodó nevelés- és oktatásszervezési megoldások 67. A képességkibontakoztató és az integrációs felkészítés 
szabályai 171. §, 172. § és 68. Az óvodai fejlesztõ program megszervezése 173. §. Magyar Közlöny. 2012. augusztus 31., valamint: 
Miniszteri Közlemény (megjelent az Oktatási Közlöny 2007. máj. 14. LI. évf. 11. számában) a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek és tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló iskolai és óvodai integrációs programról. 
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a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, 

iskolai ellátása, a köznevelési intézménybe és más településen található fejlesztő 

programokra való eljutás módja, lehetőségei; 

Óvodába beírt 

gyermekek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 087)

Hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű 

óvodás gyermekek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) (TS 092)

Hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű óvodás 

gyermekek 

aránya az óvodás 

gyermekeken belül (TS 093)

Fő Fő %

2016 62 16 25,81

2017 55 13 23,64

2018 58 15 25,86

2019 53 9 16,98

2020 72 7 9,72

2021 0 0 0,00

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.4. a) 1.számú táblázat -  Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek 

Év
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Általános iskolai 

tanulók száma a 

nappali oktatásban

Hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű 

 általános iskolai tanulók száma  

(gyógypedagógiai oktatással együtt) 

(TS 094)

Hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű  

tanulók aránya az 

általános iskolai 

tanulókon belül (TS 095)

Fő Fő %

2016 161 28 17,50

2017 156 24 16,22

2018 146 22 15,28

2019 141 17 12,78

2020 132 11 8,09

2021 138 0 0,00

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés

4.4. a) 2. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók 

Év
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Hátrányos és 

halmozottan 

hátrányos helyzetű 

gimnáziumi tanulók 

száma  (TS 096)

Hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű  

tanulók aránya a 

gimnáziumi tanulókon 

belül (TS 097)

Hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű szakközépiskolai tanulók

és hátrányos helyzetű szakiskolai és 

készségfejlesztő iskolai tanulók száma a 

nappali oktatásban (TS 098)

Hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű szakközépiskolai tanulók

és hátrányos helyzetű szakiskolai és 

készségfejlesztő iskolai tanulók aránya a 

tanulók számához viszonyítva

(TS 099)

Hátrányos és 

halmozottan hátrányos 

helyzetű szakgimnáziumi 

tanulók száma  

(TS 100)

Hátrányos és 

halmozottan hátrányos 

helyzetű  tanulók 

aránya a szakgimnáziumi 

tanulókon belül

(TS 101)

Fő % Fő % Fő %

2016 0 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0 0

2018 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0

2020 0 0 0 0 0 0

2021 0 0 0 0 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Év

4.4. a) 3. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a középszintű oktatásban 

 
 

Megállapított hátrányos 

helyzetű gyermekek és 

nagykorúvá vált gyermekek 

száma (TS 114)

Megállapított halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek és 

nagykorúvá vált gyermekek száma

(TS 113)

fő fő

2016 46 29

2017 30 28

2018 50 15

2019 49 19

2020 49 11

2021 58 7

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Év

4.4. a) 4. számú táblázat -  Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
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b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

Az óvoda telephelyeinek száma (db)

Hány településről járnak be a gyermekek (db)

Óvodai férőhelyek száma (fő)
Óvodai  gyermekcsoportok száma 

(gyógypedagógia i  neveléssel  együtt) (db)

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 06.00 17.00

A nyári óvoda-bezárás időtartama (nap)

Személyi feltételek Fő
Hiányzó 

létszám
Óvodapedagógusok száma 5 3

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 5 3

Gyógypedagógusok létszáma 0 0

Dajka/gondozónő 3 1

Kisegítő személyzet 2 0

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatgyűjtés

10

1

100

4

1

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

 (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.)
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3-6 éves korú 

gyermekek 

száma

Óvodai 

gyermekcsoportok 

száma - 

gyógypedagógiai 

neveléssel együtt (TS 

085) 

Óvodai férőhelyek 

száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 090)

Óvodai feladatellátási 

helyek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 088)

Óvodába beírt 

gyermekek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 087)

Óvodai 

gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 

száma

(TS 086)

Gyógypedagógiai 

oktatásban részesülő 

óvodás gyermekek száma

az integráltan oktatott SNI 

gyermekek nélkül (TS 091)

Egy óvodai 

gyermekcsoportra

 jutó gyermekek 

száma (TS 089)

fő db db db fő db fő fő

2016 75 3 103 1 62 0 0 21

2017 69 3 103 1 55 0 0 18

2018 n.a. 3 103 1 58 0 0 19

2019 n.a. 3 103 1 53 0 0 18

2020 n.a. 4 100 1 72 0 0 18

2021 n.a. 0 0 0 0 0 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

Év

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 
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Az általános iskolai 

osztályok száma a 

gyógypedagógiai 

oktatásban (a nappali 

oktatásban) (TS 080)

Az általános iskolai 

osztályok száma (a 

gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 081)

Általános iskolai feladat-

ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 079)

Egy általános iskolai 

osztályra jutó tanulók 

száma a nappali oktatásban 

(gyógypedagógiai oktatással 

együtt) (TS 082)

Más településről bejáró 

általános iskolai tanulók 

aránya a nappali oktatásban 

(TS 084)

db db db fő %

2016 8 8 1 20,00 5,63

2017 8 8 1 18,50 6,08

2018 0 8 1 18,00 5,56

2019 0 8 1 16,63 4,51

2020 0 8 1 17,00 18,38

2021 0 0 0 0,00 0,00

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Tanév

4.4.4. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, feladatellátási helyek

 
 

 
 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a 

nappali oktatásban (TS 083)

Fő

2016 15

2017 17

2018 19

2019 22

2020 15

2021 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar  

Tanév

4.4.5. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejeők a 

nappali oktatásban

 
 



 53 
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek; 

 
A település általános iskolájában nincs hátrányos megkülönböztetés, és jogellenes elkülönítés 
az oktatás területén 

 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 

mutatkozó eltérések; 

 

Nem releváns 

 

e) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások. 
Ingyenes tankönyv a helyi általános iskolába járó gyermekek számára 

 

Biztos kezdet 

gyerekházat 

rendszeresen igénybe 

vevő gyermekek 

száma

Tanoda 

szolgáltatást 

rendszeresen 

igénybe vevő 

gyermekek száma

Család- és 

gyermekjóléti 

szolgáltatást 

igénybe vevő 

kiskorúak száma

Szünidei 

étkeztetésben 

részesülő 

gyermekek száma 

(TS 112)

Fő Fő Fő Fő

2016 n.a. n.a. n.a. 51

2017 n.a. n.a. n.a. 67

2018 n.a. n.a. n.a. 42

2019 n.a. n.a. n.a. 46

2020 n.a. n.a. n.a. 62

2021 n.a. n.a. n.a. 35

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményfenntartói adatok

Év

4.4.6. számú táblázat - Gyermekjóléti, hátránykompenzáló szolgáltatások
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A HH-s és a HHH-s gyermekek száma magas Megállítani a HH-s, HHH-s gyermekek 

számának növekedését a családok bevonásával 

Megnövekedett bántalmazások Korosztálynak megfelelő érzékenyítés 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez: 

  

• Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a 
férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog 
tekintetében. 

• a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a 
munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő 
végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv, 

• a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális 
biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, 

• a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a 
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról. 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal, 
így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A 
munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, 
mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, 
tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni. 
 
Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az adott 
személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez 
képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi 
állapotot, az anyaságot és terhességet is. 
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a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

  

Férfiak aránya 

(TS 033)

Nők aránya 

(TS 034)
Összesen

% % %

2016 6,94 6,56 6,75%

2017 5,08 4,75 4,92%

2018 4,89 5,36 5,13%

2019 4,58 5,81 5,20%

2020 5,6 6,69 6,15%

2021 4,16 5,76 4,96%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Év 

Nyilvántartott álláskeresők aránya az 

állandó népességben a 15-64 évesek körében

5.1.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint

(a 3.2.1. táblával azonos) 
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% %

2016 61,39 53,23

2017 54,79 57,5

2018 56 52,38

2019 44,59 60,61

2020 49,43 44,19

2021 57,14 57,5

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Év 

180 napnál hosszabb 

ideje regisztrált 

munkanélküliek aránya 

(TS 057)

Nők aránya a 180 napon túli 

nyilvántartott 

álláskeresőkön belül (TS 058)

5.1.2.  számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott 

álláskeresők  (a 3.2.3. táblával azonos)

 
 

 
 

Nyilvántartott 

álláskeresők száma

(TS 052)

Nyilvántartott pályakezdő 

álláskeresők száma

(TS 053)

fő Fő

2016 101 14

2017 73 8

2018 75 5

2019 74 7

2020 87 8

2021 70 4

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

5.1.3. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma 

(a 3.2.6. táblával azonos)

Év 
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
A településen a helyi önkormányzat a közmunkaprogram keretében, alkalmaz nőket is. Képzési 
program nem indul a településen. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
Alacsony iskolai végzettségű nők foglalkoztatását segíti a helyi közmunkaprogram. Egyéb 
elhelyezkedési lehetőségről nincs adat. 

 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség, 
megmutatkozhat a munkára való jelentkezéskor (ha a munkakör betöltésére mindkét nem 
képviselője alkalmas, azonos kvalitásokkal rendelkeznek, a munkáltató mégsem szeretne nőt 
alkalmazni), az azonos munkáért járó eltérő bérezésben, vagy az előmeneteli lehetőségek 
szűkösségében (üvegplafon-jelenség). 

 

 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. 

bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas 

munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

   

A községben működik olyan intézményhálózat, amely a gyermekek nappali ellátását biztosítja. 
A településen nincs olyan kezdeményezés, ami a családbarát munkahelyek kialakítását, a nők alternatív 
foglalkoztatását segítő, a családi kötelezettségeknek való megfelelést segítő vállalkozásokat elismerné, 
ösztönözné. 



 60 

Betöltött védőnői 

álláshelyek száma

(TS 109)

0-3 év közötti 

gyermekek száma

Átlagos gyermekszám 

védőnőnként

db fő fő

2016 1 75 75

2017 0 79 -

2018 1 91 91

2019 1 84 84

2020 1 93 93

2021 1 82 82

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Év

5. 2. 1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma (a 4.3.1. táblával azonos)
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A család- és nővédelmi gondozás célja, hogy a gyermekvállalás optimális biológiai és pszichés 
körülményeit elősegítése a fogamzás előtti gondozás és a genetikai tanácsadás, valamint a termékenységi 
ciklus alatti gondozás alapján (a várandós anya gondozása, a magzat születés előtti gondozása, a 
gyermekágyas és szoptató anya gondozása). A községben dolgozó védőnő segíti ezt a fajta a gondozást. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, kapcsolati erőszak 

 Nőkkel kapcsolatos erőszakos cselekedetről nem tud az önkormányzat. Nagyon nehéz sok esetben 
feltárni az ilyen jellegű problémákat, akár család, akár párkapcsolat esetében. Épp a nők azok, akik a 
lehető legtovább próbálnak úgy tenni, mintha mi sem történne, ezzel nehezítve a probléma 
megoldását. 

 

 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti 

otthona) 

A község önállóan ilyen szolgáltatást nem nyújt. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

A helyi civil szervezetekhez kapcsolódóan vesznek részt a nők a helyi közéletben. 

 

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

A nőket helyi szinten érintő társadalmi problémák felszámolására indított kezdeményezések a 
településen nincsenek, mivel nem érzékelhetők a nőket érő hátrányos megkülönböztetés, így annak 
felszámolására sem jött létre kezdeményezés. 

 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 
Az iskolai szünidőkben nincs megoldva a gyermekek 
elhelyezése 

Szünidei napközis elhelyezés a gyermekeknek 

 

Adathiány, nincs megfelelő információ a nők 

helyzetéről 
Adatok feltárása és kutatása 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, 

demográfiai trendek stb.) 

 A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi 
rendelkezések irányadók 
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 

1. saját jogú; és 
2. hozzátartozói 

nyugellátásokat biztosít. 
 
A saját jogú nyugellátások körébe tartozik: 

1. az öregségi nyugdíj, 
2. a rehabilitációs járadék. 

 
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás: 

1. az özvegyi nyugdíj; 
2. az árvaellátás; 
3. a szülői nyugdíj; 
4. a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint 
5. özvegyi járadék. 
 

Időskorúak járadéka 
A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő 
hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony 
összegű ellátással rendelkeznek. A Szt. 25. §-a szerint az ellátást a települési önkormányzat jegyzője 
állapítja meg. 

 

Év

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 026 és TS 028 

összesen)

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 010 és TS 012 

összesen)

Öregedési 

index

% 

(TS 030)

2016 400 320 125,00%

2017 397 313 126,84%

2018 409 308 132,79%

2019 411 314 130,89%

2020 414 315 131,43%

2021 411 307 133,88%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

6.1. számú táblázat - Öregedési index (3. táblával azonos)
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Év

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

férfiak száma (TS 063)

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

nők száma (TS 064)

Összes nyugdíjas

2016 269 391 660

2017 266 383 649

2018 257 382 639

2019 258 370 628

2020 239 372 611

2021 0 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban 

részesülők száma
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Év

Életkoron alapuló 

ellátásban részesülő 

férfiak száma

(TS 067)

Életkoron alapuló 

ellátásban részesülő 

nők száma

(TS 068)

Öregségi nyugdíjban 

részesülő férfiak száma

(TS 069)

Öregségi nyugdíjban 

részesülő nők száma

(TS 070)

Özvegyi és szülői 

nyugdíjban részesülő 

férfiak száma

(TS 071)

Özvegyi és szülői 

nyugdíjban részesülő 

nők száma

(TS 072)

Időskorúak járadékában 

részesítettek havi 

átlagos száma (fő)

 (TS 134)

2016 5 2 174 266 1 21 0

2017 8 2 174 268 1 18 6

2018 8 2 167 275 0 14 6

2019 7 1 172 272 0 10 7

2020 3 0 158 270 0 12 7

2021 0 0 0 0 0 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.1.2. számú táblázat - Nyugdíjszerű ellátások
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága; 

 

A cél, hogy az idős korosztály (jellemzően az 55 év felettiek) foglalkoztatottsága is megjelenjen egy 
település életében. 

 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fő összesen 101 73 75 74 87 70

Fő 16 11 13 10 10 6

% 15,84% 15,07% 17,33% 13,51% 11,49% 8,57%

Fő 12 11 11 13 13 14

% 11,88% 15,07% 14,67% 17,57% 14,94% 20,00%

Fő 16 8 6 10 5 7

% 15,84% 10,96% 8,00% 13,51% 5,75% 10,00%

Fő 10 4 5 5 7 8

% 9,90% 5,48% 6,67% 6,76% 8,05% 11,43%

Fő 6 6 7 6 6 4

% 5,94% 8,22% 9,33% 8,11% 6,90% 5,71%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen

6.2. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén (a 3.2.2. táblázatból)

56-60 év (TS 045)

61 éves, vagy afeletti (TS 046)

41-45 év (TS 042)

46-50 év (TS 043)

51-55 év (TS 044)

 
 

b) tevékeny időskor, élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen; 

Bogyiszlói népfőiskolával az élethosszig tartó tanulás is elérhetővé vált, havi több alkalom 

elfoglaltság az idősebb korosztálynak 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén. 

Adat hiány miatt nincs értékelés. 

A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Éppen ezért csak következtethetünk annak létezésére. 
Azt tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-
piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érik 
el őket. Ennek alapján, ha a helyi, vagy területileg illetékes munkaügyi központtól arról kérünk 
adatokat, hogy hány fő regisztrált munkanélküli van az adott településen és ezek közül hányan 55 év 
felettiek, illetve a tartós munkanélküliek között mekkora az 55 év felettiek aránya, és az adatok 
alapján az arányok az idősebb korosztály felé tolódnak el, akkor állíthatjuk, hogy őket jobban érinti a 
foglalkoztatás terén fellépő hátrányos megkülönböztetés. Ha az eredmények azt mutatják, hogy más 
korcsoporthoz képest az idősebb korosztályban magasabb a munkanélküliek és tartós 
munkanélküliek száma, akkor intézkedéseket kell sürgetni a foglalkoztatás előmozdítására pl. 
pályázatokkal, foglalkoztatás segítő programokkal. 

Évről évre emelkedik az 55 év feletti munkanélküliek száma, a mai gazdasági viszonyok mellett 
egyre nehezebb elhelyezkedésük. 
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése; 

65 év feletti lakosság 

száma

(férfiak TS 026, 

nők TS 028)

Nappali 

ellátásban 

részesülő 

időskorúak száma 

(TS 129)

Házi segítségnyújtásban 

részesülők száma

(TS 130)

Szociális étkeztetésben 

részesülők száma 

(TS 131)

Fő Fő fő fő

2016 400 0 8 11

2017 397 0 9 9

2018 409 0 7 20

2019 411 0 6 19

2020 414 0 7 32

2021 411 0 7 29

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

Év

 

 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés; 

Bogyiszlói Művelődési Ház rendezvényei nyitottak bárki számára 

 

c) idősek informatikai jártassága; 

 
Az idősebb korosztály digitális tudása, informatikai jártassága a többi korosztályhoz rosszabb.  

Az idősebb korosztály egy részük jártas a volt munkahelye miatt, illetve a helyi Művelődési Ház is több 
alkalommal szervezett számítógép használói tanfolyamot. 
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d) a generációk közötti programok. 

A település Művelődési Háza törekszik olyan programokat szervezi, ahol a különböző 

generációk egymást segítik, kiegészítik. 

 

 

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a 

településen 

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Egyedülálló idősek magas létszáma Idősek Klubja 
Olyan programok létrehozása amellyel hasznosan 

tölthetik el az időt 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 
képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 
számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív 
részvétel során.  

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma 
nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 
száma - Férfiak (TS 061) 

Megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaiban részesülők 

száma - Nők (TS 062) 
Összesen 

2016 73 89 162 

2017 65 81 146 

2018 64 77 141 

2019 63 74 137 

2020 62 76 138 

2021 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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a) fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága,. 

védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás; 

A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek 
hiányában védett foglalkoztatásra jogosult. 
A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges 
mértékben a munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő 
átalakítását. Az átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből 
támogatás igényelhető. 
Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem 
megvalósítható, úgy számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát 
lehetőség szerint biztosítani kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív 
támogatásban részesíti.  
Fogyatékkal élő munkavállaló, aki 
a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy 
b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. 
Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki 
a) rehabilitációs ellátásban részesül, 
b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 
rendszeres szociális járadékban részesült. 
(Flt. 57/B §.) 

 

b) munkavállalást segítő lehetőségek; 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 

Előfordulhat, hogy a fogyatékos személyt akadályozottsága miatt nem foglalkoztatják a 

végzettségének és képzettségének megfelelő álláshelyen (pl.: felsőfokú végzettsége 

ellenére alacsonyabb végzettséggel is betölthető foglalkoztatást ajánlanak neki.) 

A rámpa és kijelölt parkoló nemcsak mozgássérült személye, hanem más csoportok 

részére is hasznosak (nők, kisgyermekesek, idősek), az információs táblák, a vizuális 

információk megerősítése akusztikus információkkal, például közlekedési eszközön 

alkalmazva. 

A foglalkoztatás akkor is meghiúsulhat, ha a fogyatékos személy nem tudja 

megközelíteni a munkahelyet, például a településen belüli közlekedési akadályok miatt 

és a támogató szolgálattól sem kap segítséget. Ilyen információk beszerzése rendkívül 

nehéz, hiszen az érintettek nem hozzák a hátrányos megkülönböztetést nyilvánosságra, 

mert ezzel a jövőbeni alkalmaztatási kilátásaik is csökkennek. 

 

d) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok. 

A telpülésen nincs ilyen intézmény, szolgáltatás, program. 

 

 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 
Lehetséges, hogy a fogyatékos személy megfelelő információk hiányában nem részesül a számára 
jogszabály szerint járó pénzbeli és természetbeni ellátásban. Ezzel összevetésben lehetséges 
megbecsülni, hogy az egészségügyben vagy önkormányzati szolgáltatásokban pl. szociális érkeztetés, 
hajléktalan ellátás milyen létszámban fordulnak meg fogyatékosok illetve rendelkeznek-e statisztikai 
adatokkal  
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Ellátási formák: 

Fogyatékossági támogatás: A Fot. 22. §-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a súlyosan 
fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A 
támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi segítséggel 
járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. 

 Rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet értelmében 
aki a 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 80 %-os vagy azt meghaladó 
mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak 
meg, rokkantsági járadékra jogosult. 

 Közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 
szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében szerzési és átalakítási támogatásra (közlekedési 
kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult 

Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az a személy jogosult, 
  aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott, 
aki látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak minősül, 
akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét 

megelőzően vaknak minősítettek, vagy aki vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi Fogyatékosnak, 
értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül 

 
Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák: 
Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 
Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek otthona, 

rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon 
 
Aktuális jogszabályok:  
141/ 2000(VIII.9.) Korm. rend A súlyos fogyatékossá minősítésének és felülvizsgálatának  valamint a 

fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól. 
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról 
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

  
Környezet: A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és 
biztonságos épített környezetre. Ez a jog vonatkozik különösen a közlekedéssel és az épített környezettel 
kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre. (Fot. 5. § (1)- (2)) 
 
Kommunikáció: A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a 
közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos személyeket 
megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. A kommunikációban 
jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé kell tenni a tájékozódás 
és a személyi segítés feltételeit. (Fot. 6.- 7. §)      A megfelelően hozzáférhető információ létrehozása olyan 
szakmai feladat, mely kezdetben nehézséget okozhat. Javasoljuk, azoknak a szolgáltató szervezeteknek a 
bevonását, melyek professzionális segítséget nyújthatnak. Ilyenek például a jelnyelvi tolmácsszolgálatok 
(http://fszk.hu/mjp/tolmacsszolgalatok-elerhetosegei.pdf), a könnyen érthető fordításokat készítő ÉFOÉSZ 
és tagszervezetei (http://www.efoesz.hu/index.php?m=text&id=2), a speciális eszközkölcsönzők 
(http://www.blissalapitvany.hu/kolcsonozheto-eszkozok). Javasoljuk továbbá, hogy az önkormányzat 
érintett munkatársai kapcsolódjanak be olyan tréningekbe, képzésekbe, ahol ezek a tudások 
megtanulhatók, ilyenek egyebek mellett az EMMI és az FSZK Nonprofit Kft. képzései (www.fszk.hu).  
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Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés: A fogyatékos személy számára a Fot-ban 
meghatározottak szerint - figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális 
szükségleteit - biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.  
A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a fogyatékos személy az 
önálló életvitelét segítő kutyáját - külön jogszabályban meghatározottak szerint - beviheti a 
közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva álló területére. (Fot. 7/A.- 
7/C. §) 
 
Közlekedés: A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi 
létesítményeknek - beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is - alkalmasnak kell lenniük a 
fogyatékos személy általi biztonságos igénybevételre. Közhasználatú parkolóban a közlekedésében 
akadályozott fogyatékos személyek számára - a külön jogszabály szerint - megfelelő számú és alapterületű 
parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. (Fot. 8.- 10. §) A hozzáférés biztosításakor két kihívás biztosan 
felmerül: egyrészt a megfelelő szaktudás bevonásának a kérdése, másrészt pedig az ehhez szükséges 
forrás. Az első kérdésre javasoljuk minden esetben rehabilitációs szakmérnök, valamint az érintett 
fogyatékos csoportot képviselőjének a bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, valamint a következő 
dokumentum áttekintését - Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének 
megteremtéséhez – Komplex akadálymentesítés 
(http://fszk.hu/bemutatkozas/programirodak/akadalymentesitesi-programiroda/szakmai-
anyagok/segedlet-a-kozszolgaltatasok-egyenlo-eselyu-hozzaferesenek-megteremtesehez-komplex-
akadalymentesites/). A másik kérdésre, mely a forrásteremtésre vonatkozik, javasoljuk, hogy történjen 
Európai Uniós pályázatfigyelés a www.nfu.gov.hu honlapra építve 
 
Támogató szolgálat, segédeszköz: fogyatékos személy részére biztosítani kell a fogyatékossága által 
indokolt szükségleteinek megfelelő támogató szolgálat igénybevételét, továbbá segédeszközt. Az árhoz 
nyújtott támogatással beszerezhető segédeszközök körét és a támogatás módját, valamint mértékét külön 
jogszabály határozza meg. (Fot. 11. §) 
 
Egészségügy: A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során figyelemmel kell lenni a 
fogyatékosságából adódó szükségleteire. A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során törekedni kell 
arra, hogy az ellátás segítse elő a rehabilitációját, társadalmi beilleszkedését, továbbá, hogy ne erősítse a 
betegségtudatát. (Fot. 12. §) A modern emberi jogi szemlélet érvényesülése a fogyatékos emberek 
ellátása során alapelv. Javasoljuk, hogy az ehhez elengedhetetlen attitűdváltás eléréséhez a szolgáltatók 
vegyék igénybe az országban több helyen elérhető tréninglehetőségeket (GYEMSZI ETI és FSZK Nonprofit 
Kft. egyebek mellett), valamint igényeljék azokat a hozzáférést biztosító megoldásokat, melyekről a 
korábbiakban már szóltunk. 
 
Oktatás, képzés: A fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelően és életkorától függően 
korai fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, fejlesztő 
felkészítésben, szakképzésben, felnőttképzésben, továbbá felsőoktatásban vegyen részt a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint. Abban az esetben, ha az - az e célra létrehozott szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint - a fogyatékos személy képességeinek 
kibontakoztatása céljából előnyös, a fogyatékos személy az óvodai nevelésben és oktatásban a többi 
gyermekkel, tanulóval együtt - azonos óvodai csoportban, illetve iskolai osztályban - vesz részt. A kiskorú 
fogyatékos személyt megilleti az a jog, hogy fejlesztése késedelem nélkül megkezdődjön, amint 
fogyatékosságát megállapították (Fot. 13. §). 
 
Lakóhely, közösségbe való befogadás, önálló életvitel: A fogyatékos személynek joga van a 
fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő - családi, lakóotthoni, intézményi - lakhatási 
forma megválasztásához (Fot. 17. §) A 2011. évben megkezdődött a nagylétszámú ápoló –gondozó 
intézetek kiváltása támogatott lakhatási megoldásokká. Ez a folyamat, bár pozitív kimenetelében 
bizonyosak vagyunk, mégis számos konfliktust rejt magában. Javasoljuk megismerni a folyamat jogszabályi 
hátterét, valamint azokat a szakmai módszertani anyagokat, melyek ezt a közösségi alapú szolgáltatások 



 73 

felé való elmozdulást segítik. A közösségi beilleszkedést segíthetik a fogyatékos emberek érdekvédelmi 
szervezetei is, így bevonásuk javasolt.  
 
Kultúra, sport: A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- és más 
közösségi célú létesítmények látogatását. A fogyatékos személy számára - sportolási lehetőségeinek 
megteremtéséhez - a sportolási célú, szabadidős intézmények használatát hozzáférhetővé kell tenni (Fot. 
18. §) A hozzáférés biztosításakor két kihívás biztosan felmerül: egyrészt a megfelelő szaktudás 
bevonásának a kérdése, másrészt pedig az ehhez szükséges forrás. Az első kérdésre javasoljuk minden 
esetben rehabilitációs szakmérnök, valamint az érintett fogyatékos csoportot képviselőjének a bevonását 
a tervezésbe és a megvalósításba. A másik kérdésre, mely a forrásteremtésre vonatkozik, javasoljuk, hogy 
történjen Európai Uniós pályázatfigyelés. 
 
A rehabilitációhoz való jog: A fogyatékos személynek joga van a rehabilitációra. E jog érvényesítését 
rehabilitációs szolgáltatások, ellátások biztosítják. Az ehhez kapcsolódó állami feladatot a fogyatékos 
személyek esélyegyenlőségének biztosítására létrehozott, a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért 
felelős miniszter szakmai felügyelete alatt álló szervezet látja el. A szervezet számára törvény vagy 
kormányrendelet további feladatokat állapíthat meg ([Fot. 19.- 20. §). Az érintett célcsoport sok esetben 
nem rendelkezik megfelelő információval a saját jogai és lehetőségei tekintetében. Javasoljuk, hogy 
legyen számukra lehetőség hozzáférni a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal honlapjához, valamint 
dokumentumaihoz, továbbá azokhoz a jogsegély szolgáltatásokhoz, amelyeket érdekvédelmi szervezeteik 
nyújtanak a számukra. 
 
A helyi politikai életben és közéletben való részvételhez való jog: másokkal azonos alapon, hatékonyan és 
teljeskörűen vehessenek részt a helyi politikai életben és a közéletben, közvetlenül vagy szabadon 
választott képviselőkön keresztül, beleértve a fogyatékossággal élő személyek jogát és lehetőségét a 
szavazásra és választhatóságra (2007. évi XCII. tv 29. cikk) A fogyatékos emberek önérvényesítő 
mozgalmainak erősödése, saját maguk képviseletének lehetőségének támogatása kiemelt feladat. 
Javasoljuk, hogy ennek érdekében alakuljanak ki az együttműködésre és a párbeszédre lehetőséget adó 
fórumok akár az önkormányzat kezdeményezésére, ahol a fogyatékos emberek a „Semmit rólunk 
nélkülünk!” elvnek megfelelően bekapcsolódhatnak a róluk szóló döntések alakításába. 
A felsorolt területek jogszabályi keretbe foglalja a fogyatékkal élők jogait. Az alábbi pontokban 
megadottak szerint szükséges szövegesen is kifejteni, hogy az önkormányzat miként tudja a fogyatékkal 
élők jogait a településen biztosítani 

 

a) egészségügyi és rehabilitációs ellátások elérhetősége, együttműködése;  

b) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége; 

A település kulturális, művelődési, önkormányzati, közigazgatási, orvosi és sport 

intézményeiben mozgáskorlátozottak részére mosdó, rámpa, némely helyen vakvezető 

sáv, hangos tájékoztatás, indukciós hurok, tapintható információ és jelnyelvi segítség 

érhető el. 

 

c) közszolgáltatásokhoz, köznevelési intézményekhez, kulturális és sportprogramokhoz 

való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs 

akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége; 

d) munkahelyek akadálymentesítettsége; 

e) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége; 
Kulturális, művelődési intézménynél és az önkormányzati intézménynél lehetőség van az erre a 
célra kialakított parkoló helyen parkolni. 
A tömegközlekedési eszközök (busz) nagyrésze is akadálymentesítve van. 

f) fogyatékossággal élő személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. 

speciális közlekedési megoldások, fogyatékossággal élő személyek nappali intézménye, 
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stb.); 

Ilyen szolgáltatások nem állnak rendelkezésre a településen 

g) előnyben részesítés (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások). 

 

7.4. Fogyatékossággal élők sajátos igényeinek kielégítését célzó programok a településen 

 

7.5 A fogyatékossággal élőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és a 

felszámolásukra irányuló kezdeményezések 

 

7.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 
Adathiány több adat beszerzés és információ gyűjtés erről a 

célcsoportról 

  

  

  

  

  

 

 

 

 Több célcsoportot érintő, településszintű megállapítások 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Covid19 okozta passzivitás Közösségi programok létrehozása 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

társadalmi felelősségvállalása 

 

a) a 3-7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi, karitatív szervezeti szolgáltató és 

érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (közfeladatot ellátó szervezetek, 

közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma);  

 

A civil szervezetek, egyházi szervezetek és egyéb szolgáltató szervezetek együttműködése 

zavartalan. 

Esélyegyenlőségi területeket érintő civil szervezetek: Gyermekekért, Bogyiszlóért 

Alapítvány, Hagyományőrző Egyesület Bogyiszló, Bogyiszló Jövője Alapítvány, Magyar 

Vöröskereszt Bogyiszlói alapszervezete, Bogyiszlói Örökségért és Jövő Nemzedékéért 

Egyesület, Tolna megyei vakok és Gyengénlátók Egyesülete. 

Egyházak: Katolikus egyház, Református Gyülekezet, Baptista Gyülekezet. 

Szolgáltató szervezetek: Tolnai Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, 

Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsöde, Általános Iskola, Védőnői szolgálat, Körzeti 

megbízott. 

 

b) helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi, civil szektor és gazdasági 

szereplők közötti partnerség bemutatása; 

A településen együttműködik az Önkormányzat, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, a 

Római Katolikus Egyház, a Református gyülekezet, a Baptista gyülekezet és a civil 

szervezetek. A községi rendezvényeket, programokat, önkéntes akciókat e szervezetek 

közösen szervezik és bonyolítják le. 

 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség, társadalmi 

felzárkózást segítő közös programok bemutatása; 

Kistérségi társulás megszűnt. Testvérvárosi kapcsolatot tart fenn németországi, erdélyi és 

vajdasági településekkel 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége 

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat segíti a munkanélküli romák elhelyezkedését. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége; 

nincs adat 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

nincs adat 

 

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése.  

HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között a 

hatékonyabb együttműködés alakulhat ki a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 

beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 

összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 

önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását.
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 

nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, 

egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a HEP elkészítésének 

folyamatába; 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása, valamint annak rögzítése, hogy működtet-e 

HEP Fórumot. 
 
A település honlapján folyamatosan tájékoztatást adunk és észrevételi lehetőséget biztosítunk.  

c) A képviselő-testületi döntést követően az elfogadott HEP dokumentumot, valamint a hiteles 

határozatot a települési önkormányzat a helyben szokásos módon közzé teszi, és megküldi a 

TEF esélyegyenlőségi mentora részére. A TEF az települései önkormányzatok HEP-jeit 

közzéteszi, honlapján megjelenteti.



A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 
1. Tartalmazza mindazokat a részleteket, amelyek a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve 
végrehajtásához elengedhetetlen információnak tekintendők.  
2. A megadott táblázat, mint a részletes tartalmakat összefoglaló projekttáblázat. Az első két rész 
elválaszthatatlan és csak együtt értelmezhető.  
3. A megvalósítást segítő részletek szerves részét képezik a HEP IT-nek. Az egyes alfejezetekben 
rögzítettek biztosítják, hogy strukturálisan és széleskörűen beágyazottak legyenek az esélyegyenlőség 
érdekében tervezett tevékenységek. 
4. A zárófejezet megadja, hogy milyen legitimáció szükséges az elkészült dokumentumhoz. 

 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

1.Foglalkoztatási programok hiányoznak a 
településről 
2.Munkanélküliség 
3. Szegregáció 

1.Közfoglalkoztatás 
2.Munkaerőpiaci esélynövelés 
3. Szociális felzárkóztató programok, roma 
programok működése 

Gyermekek 

1. A HH-s és a HHH-s 
gyermekek száma magas 

2. Gyermekek egymás közöti 
bántalmazások 

Adatok pontosítása, jelzőrendszer 
működtetése 

Korosztálynak megfelelő érzékenyítés 

Idősek 

1.Az élethosszig tartó tanulás feltételeit a 
nyugdíjasok számára is biztosító helyi 
programok tervezése (pl. számítógép 
használati tanfolyam) 
2. Egyedülálló idősek magas létszáma 

1.Idősek mindennapjainkban 
2. Idősek Klubja 

Nők 

1.Adathiány, nincs megfelelő információ a 
nők helyzetéről 
2.Iskolai szünidőkben nincs megoldva a 
gyermekek elhelyezése a szünet teljes 
ideje alatt 

1.Adatgyűjtés a Nők körében 
2.Szünidőkbeni tartalmas, hasznos 
napközis elfoglaltságok 

Fogyatékkal 

élők 
Adathiány  Adatgyűjtés 

Több 

célcsoportot 

érintő, 

településszintű 

megállapítás 

Covid19 okozta passzívitás 

Közösségi programok 
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Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák megbecsült tagjai a társadalomnak, munkájukkal 

elő segítség a település fejlődését. 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők hozzájussanak minden szolgáltatáshoz és a 

programok hozzájáruljanak a mélyszegénységből történő kilépéshez. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek testi és lelki fejlődését, hogy egészséges felnőttkort tudjanak 

élni. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősekre 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, hogy ők is ugyan olyan esélyt kapjanak, mint a férfiak a 

munkaterén. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők helyzetére, a településen található intézményeket 

akadályok nélkül tudják megközelíteni 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése (intézkedésenként, kitöltése javasolt, opcionális) 

 

A Intézkedés címe:  

B 
Feltárt probléma 

megnevezése 
 

C 
Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél 
 

D 
A cél összhangja más helyi 

stratégiai dokumentumokkal 
 

E 

A cél kapcsolódása országos 

szakmapolitikai 

stratégiákhoz 

 

F 

Tevékenységek 

(az intézkedés tartalma) 

pontokba szedve 

 

G Az intézkedés felelőse  

H 
Az intézkedés 

megvalósításának határideje 
 

I 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

 

J 

Az intézkedés 

megvalósításához szükséges 

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

erőforrások  

 

K 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

 

L 

Önkormányzatok közötti 

együttműködésben 

megvalósuló intézkedés 

esetében az együttműködés 

bemutatása 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 
 

A B C D E F G H I J K L 

Intézke-

dés 

sorszá-

ma 

Az 

intézkedé

s címe, 

megneve

zése 

A helyzetelemzés 

következteté- 

seiben feltárt probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél 

A cél 

összha

ngja 

más 

helyi 

stratégi

ai 

dokum

entu- 

mokkal 

A cél 

kapcsolódás

a országos 

szakmapolit

ikai 

stratégiákho

z  

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézke-

dés felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósí

-tásának 

határideje 

Az intézkedés 

eredmé-nyességét 

mérő indiká-

tor(ok) 

Az 

intézkedés 

megvalósí-

tásához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeine

k fenntarthat-

ósága 

Önkormán

yzatok 

közötti 

együttműk

ödésben 

megvalósu

ló 

intézkedés 

esetében 

az 

együttműk

ödés 

bemutatás

a 

 0.  Településszintű probléma 

1 Közösség

i 

programo

k 

létrehozá

sa 

Covid19 padémia, 

bezárások, elrekesztetség 

Nyitotabb 

közösségeket, 

minőségi együtt töltött 

idő 

 
 Olyan 

programok 

szervezése, 

amelyek újra 

egyesíti a 

közösség tagjait 

Művelődési 

Ház, 

Könyvtár, 

Iskola, 

Családsegítő 

2022. 12. 

31. 

résztvevők száma, 

ami változó 

humán és 

eszköz 

erőforrások 

szükségesek 

Fenntarthatós

ága biztosított 

a jelenlegi 

intézményhál

ózaton 

 

…   

 I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
 

1 Közfoglal

koztatás 

Kevés a 

közfoglalkoztatási keret 

amit az önkormányzat 

kap, így kevés a 

közfoglalkoztatott is. 

A közfoglalkoztatás a  

munkaviszony egy 

speciális formája, 

támogatott 

„tranzitfoglalkoztatás”

, amelynek célja, hogy 

a közfoglalkoztatott 

sikeresen vissza-, 

 
 határozatlan 

idejű 

munkaszerződé

ssel, magasabb 

bérrel 

állományba 

venni a 

mesteremberek

Önkormányza

ti munkatárs, 

családsegítő 

2023. 12. 

312. 

Olyan mesterek 

alkalmazása, akik a 

településen lévő 

önkormányzati 

tulajdonokat 

karbantartják. 

Humánerőfo

rrás: 

szakember 

Megfelelő, 

magasabb 

bérezése az 

alkalmazott 

szakemberekn

ek 
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illetve bekerüljön az 

elsődleges munkaerő-

piacra. A 

közfoglalkoztatás 

átmeneti 

munkalehetőséget 

biztosít azok számára, 

akiknek a önálló 

álláskeresése hosszú 

ideig eredménytelen 

et, itt tartsuk 

őket 

 II. A gyermekek esélyegyenlősége 
 

1 Iskolai 

megelőzé

s 

Gyermekek egymás 

közötti testi és lelki 

bántalmazásai 

Egymás elfogadása és 

egymáshoz való 

hozzáállását erősítése 

 
 Érzékenyítés, 

amely játékos 

formában 

történhet, olyan 

programok, 

prevenciós 

előadások, 

célcsoportokna

k megfelelően 

Iskola 

Családsegítő 

2023. 12. 

31. 

résztvevők száma, 

ami változó 

személyi és 

eszköz 

feltétel 

Fenntarthatós

ága biztosított 

a jelenlegi 

intézményhál

ózaton és az 

alapítványon 

keresztül 

 

... 
    

 
       

 III. A nők esélyegyenlősége 
 

1 Szünidei 

játszóház

ak és 

táborok 

Sok olyan gyermek, akit a 

szülők nem tudnak a 

szünidőkben elhelyezni, 

így a csellengők és az 

utcán lévő gyermekek 

száma nő. 

Gyermekek hasznos 

időtöltése a szünidők 

folyamán szülők 

tehermentesítése 

 
 Célcsoportok 

felkeresése 

játszóházak, 

sport 

programok és 

táborok, 

előadások 

szervezése 

Iskola 

Családsegítő 

Művelődési 

Ház/Könyvtár 

Alapítvány 

Tanoda 

2023. 12. 

31. 

Megvalósuló 

programok, 

programokon 

résztvevők száma, 

ami változó 

személyi és 

eszköz 

feltétel 

Fenntarthatós

ága biztosított 

a jelenlegi 

intézményhál

ózaton és az 

alapítványon 

keresztül 

 

 IV. Az idősek esélyegyenlősége 
 

1 Idősek 

Klubja 

Sok az egyedülálló 

nyugdíjas a településen 

Olyan elfoglaltságok 

létrehozása, ami, ha 

nem is napi szinten, de 

 
 Programok 

szervezése, 

esetlegesen egy 

Művelődési 

Ház 

2023. 12. 

31 

Megvalósuló 

programok, 

előadások, 

Résztvevők, 

szervezetek 

Fenntarthatós

ága biztosított 

a jelenlegi 
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a hét nagyobb 

részében elfoglaltságot 

jelentene és 

hasznosnak érezhetik 

magukat 

Nyugdíjas Klub 

létrehozása 

Könyvtár foglalkozások, 

programokon 

résztvevők száma 

munkatársai intézményhál

ózaton 

keresztül 

 V. A fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlősége 
 

1 Adatgyűjt

és 

Kevés információ és az 

adat a fogyatékkal élőkről 

Minél több és átfogó 

adatgyűjtsére van 

szükség, hogy 

feltérképezzük a helyi 

lakosság körében a 

fogyatékkal élőket. 

 
 Helyi 

adatgyűjtés  és 

statisztikák 

felkutatása 

megyei 

statisztikák 

Önkormányza

t, 

Családsegítő 

Háziorvos, 

Védőnő 

2023. 12. 

31. 

Pontos információk 

az adott területről, 

konkrét 

segítségnyújtási 

lehetőség 

Pályázati 

források, 

Önkormány

zati 

programok, 

eszköz és 

személyi 

feltétel 

megfelelő 

széleskörű 

tájékoztatássa

l, információ 

adással, 

segítségnyújtá

ssal 

fenntartható 

 



3. Megvalósítás 

 

3.1 A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 

támogassák.  

 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 

program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot 

hoz létre és működtet.  

 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

3.2 A megvalósítás folyamata 

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése lehet.  

HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között 

a hatékonyabb együttműködés alakulhat ki. a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 

beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 

összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 

önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 

 

A HEP Fórum feladatai: 

- a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosítása, a problémákra adekvátan 

válaszoló intézkedések megfogalmazása, összehangolása,  

- a HEP intézkedéseinek megvalósításában,az HEP IT megvalósulásának figyelemmel 

kísérése, a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások 

évenkénti felülvizsgálata, 
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- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 

beavatkozások meghatározása 

- a HEP IT aktualizálása, az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT 

előkészítése képviselő-testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, dokumentálása, kommunikálása 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakíthatunk 2 ezer fő feletti 

településeken (opcionális) az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A 

munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok 

rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum 

számára.  

 

 

 

 
 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

 
 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább kétévente, a felülvizsgálatok és az új HEP elfogadása előtt, de szükség 

esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül. 

 

A HEP Fórumok javasolt összetétele: 

Tagok 

• a település polgármestere, 

• a település/közös önkormányzatok jegyzője, 

• helyi nemzetiségi önkormányzatok vezetői, 

• beavatkozási területekhez kapcsolódó önkormányzati bizottságok képviselői, 

• helyi/térségi releváns közszolgáltató intézmények képviselői,  

• meghatározó helyi/térségi gazdasági szereplők, munkáltatók képviselői, 

• 2 000 fő lakosságszám feletti települések esetében a Szociálpolitikai Kerekasztal 

képviselői, 

• helyi jelzőrendszeri felelős, 

• a településen működő - a HEP célcsoportjai kapcsán érintett - civil szervezetek és 

egyházak képviselői, 

• A HEP intézkedési tervében szereplő intézkedések végrehajtásáért felelős 

intézmények, szervezetek képviselői, 

• a település HEP referense, 

• a rendvédelmi és közbiztonsági szervezetek képviselői, 

• egyéb tagok (pl. tapasztalati szakértőként valamely célcsoportban érintett személy, 

vagy a településen aktív szerepet vállaló személyek). 

 

Állandó meghívottak 

• a település képviselő-testületének tagjai, 

• az illetékes esélyegyenlőségi mentor, 

• tankerületi központ képviselője, 

• környező települések önkormányzati szereplői, 

• járási jelzőrendszeri tanácsadó, 

• egyéb meghívottak (járási hivatalok beavatkozási területekhez és célcsoportokhoz 

kapcsolódó szervezeti egységeinek képviselői, térségi felzárkózási programok 

képviselői). 
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3.3 Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

3.4 Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát 

igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 

érdekében. 

 

 

3.5 Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a 

polgármester felel. 

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum 

bevonásával és támogatásával végzi. Így  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  
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o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 

elhárításáról intézkedni  

 

 

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 

jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 

befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 

vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek 

annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 

kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a 

HEP-et, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.  

 

 

3.6 Érvényesülés, módosítás 

 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - 

felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 

Fórum megvitatja a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 

intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek.  

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 

következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 

megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 

következményeinek elhárításáról. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 

I. A Bogyiszló község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 

megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 

beépítettük. 

 

II. Ezt követően Bogyiszló község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 361/2022. (XII.13) számú határozatával 

elfogadta. 

 

Csatolt melléklet:  

 

- képviselő testület elfogadó határozatának kivonata 
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