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1.  EU: fogyatékkal és társadalmi hátrányban élők 
 

Az Európai Unióban csaknem 38 millió ember – a lakosság 10 százaléka – él együtt 

valamilyen fogyatékossággal, aminek következtében hátrányos helyzetben van a 

munkaerőpiacon (is). Helyzetük folyamatos javulása ellenére még mindig számos 

akadállyal kell szembenézniük, például a közlekedés, épületekbe való bejutás, vagy 

iskolába, munkahelyre való felvétel területén. Az EU-ban 16 ezer embert felölelő 

felmérést végeztek a hátrányos helyzetű emberek irányába tanúsított magatartásról. 

Eszerint az EU állampolgárok több, mint 97 százaléka úgy gondolja, hogy többet 

lehetne tenni a hátrányos helyzetűeknek a  társadalomba történő beilleszkedése 

érdekében, illetve hogy ötbõl három EU-állampolgár személyesen is ismer legalább 

egy hátrányos helyzetű embert. Az EU Bizottság ennek a felmérésnek az 

ismeretében fogadta el azt a javaslatot, hogy 2003 legyen a fogyatékkal élők európai 

éve. Anna Diamantopoulou üdvözölve a döntést, mely 12 millió eurós támogatást 

jelent az érintetteknek: “A mai Európában tudomásul kell venni a hátrányos 

helyzetűeket érintõ kérdéseket és meg kell oldani azokat a problémákat, melyek 

abban akadályozzák õket, hogy a mindennapi életben teljes jogú emberként 

élhessenek.” 

 

Magyarországon az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek 

esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív 

részvételének biztosítására született meg. „A törvény értelmében az esélyegyenlőség 

megvalósítására kijelölt fő célterületek: az egészségügyi ellátás, az oktatás, a 

foglalkoztatás, a lakhatás és a kultúra. A törvény rendelkezett az Országos 

Fogyatékosügyi Tanács fölállításáról is, melyet döntő többségében kormányzati 

tisztségviselők, valamint a fogyatékkal élő emberek szervezeteinek képviselői 

alkotnak.  

A törvény az Országgyűlés feladatává tette, hogy programot határozzon meg az 

esélyegyenlőség megteremtéséhez szükséges rendelkezésekről a fent említett 

célterületeken. Az Országos Fogyatékosügyi Program fel kell tárja és be kell mutassa 

a fogyatékkal élő emberek tényleges helyzetét és a társadalmi szemlélet kedvező 

irányú megváltoztatásához szükséges tennivalókat.  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 7 

A Program, amelyet 1999. december 10-én fogadott el az Országgyűlés, konkrét 

határidőket is kijelölt arra, hogy az egyes területeken meddig kell megvalósítani az 

esélyegyenlőség megteremtését célzó intézkedéseket. Követelményként szabja 

meg, hogy az önálló életre képes fogyatékosokat helyezzék át az intézetekből 

lakóotthonokba. Vázolja a fogyatékos-politika főbb alapelveit, köztük a megelőzést, a 

különleges megoldások szűkítő alkalmazását, az integrációt és az önrendelkezés 

tiszteletben tartását. A program a pozitív diszkrimináció, vagy előnyben részesítő 

bánásmód alkalmazását elengedhetetlennek tartja annak érdekében, hogy a 

fogyatékos emberek számára egyenlő esélyeket nyújtsunk.  

Az Alkotmány 70/A cikkelyében tartalmaz diszkrimináció-ellenes rendelkezést. Ez 

azonban csak az alkotmányos jogok vonatkozásában tiltja meg a diszkriminációt. 

Benne van azonban annak a lehetősége, hogy a bíróságok kiterjesztően 

értelmezzék. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) aláhúzza az egyenlő esélyek 

biztosításának alapvető jellegét a foglalkoztatásban. Eszerint a fogyatékos emberek 

egyenlő elhelyezkedési esélyeinek biztosítása kiemelten fontos ahhoz, hogy a többi 

emberével egyenrangú társadalmi életet éljenek. A minél kiterjedtebb pénzbeli 

támogatások rendszerének kiépítése helyett, célszerűbb lenne ezeket az anyagi 

erőforrásokat a munkahelyek akadálymentessé tételére fordítani. Ez hathatósan 

segítené a fogyatékos emberek munkahelyi beilleszkedésének folyamatát, s egyben 

feleslegessé tenné a szociális ellátási formák jórészét.  

 

Óhatatlanul felvetődik a kérdés, mi számít fogyatékosságnak? Van-e erre az Európai 

Unióban egységes mérce és stratégia?  

 

„Annak a fogalomnak a meghatározására, hogy ki számit fogyatékosnak, két 

megközelítés különböztethető meg: a szociális és az orvosi. A kettő közül az orvosi 

megközelítés az elterjedtebb. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1980-ban, a 

Károsodások, Fogyatékosságok és Hátrányok Nemzetközi Osztályozásának első 

kiadásában az orvosi megközelítésből indult ki. E meghatározás szerint a 

fogyatékosság valamely testi vagy mentális képesség károsodása, olyan 

képességekéi, amellyel mások egy elfogadott norma szerinti mértékben 

rendelkeznek. Ez a fajta meghatározás a fogyatékosság meghatározásakor kizárólag 

az egyénből indul ki.  
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A társadalmi megközelítés ezzel szemben egy adott környezeti helyzet keretében 

értelmezi a fogyatékosságot, azokra a módokra figyel, ahogyan a külső tényezők 

kényszerítik az embert a fogyatékossá válás útjára. A társadalmi megközelítés 

értelmében egy képesség károsodása önmagában még nem számít 

fogyatékosságnak. Fogyatékká akkor válik, ha a társadalom oly módon kezeli e tényt, 

hogy az hátrányossá válik a károsodott személy számára. Úgy is mondhatnánk: a 

testi vagy mentális károsodásból közvetlenül nem fakad társadalmi hátrány. A 

társadalmi hátrány abból származik, ahogyan társadalmi környezete a sérült 

emberhez viszonyul, ahogyan őt kezeli. A mozgás korlátozottsága valóban egy 

ember képességeivel kapcsolatos személyes tény. Az azonban, hogy a mozgási 

képességükben korlátozott emberek számára nem gondoskodnak kisegítő 

eszközökről (például rámpákról), amelyek lehetővé tennék számukra, hogy 

középületekbe vagy áruházakba bejussanak, a társadalmi környezettel kapcsolatos 

tény. A halláskárosodás az egyént érintő tény, ha azonban a halláskárosodott 

egyéntől megtagadjuk a lehetőséget, hogy a tömegkommunikációs eszközökhöz 

hozzáférjen, az már a társadalmi környezettel kapcsolatos tény. A mentális 

károsodás ugyancsak az egyén képességeivel kapcsolatos tény, az viszont, hogy a 

mentálisan sérült embereket intézményekben különítik el, jóllehet képesek lennének 

közösségben élni, ismét csak a társadalmi környezettel kapcsolatos tény. Mindenféle 

károsodás az egyénnel kapcsolatos tény, az a foglalkoztatási politika azonban, 

amelynek következtében aránytalanul kevés sérült embert találunk a 

munkahelyeken, jóllehet számos munkakört el tudnának látni, a társadalmi 

környezettel kapcsolatos tény….Az Egészségügyi Világszervezet nemrégiben 

felülvizsgálta a fogyatékosság általa korábban alkotott meghatározását. Az újonnan 

megjelentetett Nemzetközi Osztályozásban egyfajta átfogó fogalomként kezeli a 

fogyatékosságot, és az orvostudományi meghatározást egyesíti a társadalmival. A 

károsodás tényéből indul ki, de elismeri azt a szerepet is, amelyet a társadalmi 

környezet játszik a károsodott emberek tevékenységének korlátozásában.” 1 
  
A fogyatékosok hátrányos helyzetűek, ugyanakkor a munkaerőpiacon a hátrányos 

helyzet nemcsak a fogyatékossággal élőkre vonatkozik, hanem – ahogy a tapasztalat 

mutatja – a pálya első és a pálya utolsó szakaszában lévőkre, a gyermeküket nevelő 

nőkre, a tartósan munkanélküliekre, stb. is.  Az esélyegyenlőség elve alapján az EU 
                                                        
1 Forrás: Társaság a Szabadságjogokért 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 9 

foglalkoztatási-munkaerőpiaci stratégiák egyaránt vonatkoznak a fogyatékkal élőkre 

és a más (egyéb) szempontból hátrányos helyzetben lévőkre.  

 

 Európai Unió fogyatékosügyi stratégiája  
 

Az Európai Unió fogyatékosokkal kapcsolatos stratégiájának célja a mindenki 

számára nyitott és elérhető társadalom. Arra van szükség, hogy megnevezzük és 

lebontsuk a korlátokat. Ezt a megközelítést ösztönzi az ENSZ-nek a fogyatékkal 

élőkre vonatkozó egyenlő esélyekkel és egynjogúsággal kapcsolatos szabályai 

(United Nations Standard Rules on Equalization of Opportunities for Persons with 

Disabilities.)  

Az Európai Unió fogyatékosokra vonatkozó stratégiájának három fő pillére van. Ezek 

a követekezők:  

 Az Európai Bizottság és a tagállamok közötti együttműködés. 

 A fogyatékossággal élők teljes bevonása. 

 A politika alakításában a fogyatékosság szempontjának előtérbe helyezése.  

 

Az Európai Bizottság és a tagállamok közötti együttműködés 
 
A hozzáférhető társadalom legtöbb gyakorlati ténykedésének színterei a tagállamok. 

A szubszidiaritás elve azt mondja ki, hogy amit meg lehet tenni a nemzetállam 

szintjén, azt ott is kell megtenni. De még akkor is, amikor a főszereplők a tagállamok, 

a Bizottságnak fontos szerepe lehet a következőkben: 

 a kooperáció erősítése a tagállamok között a fogyatéskosügy területén; 

 az összehasonlítható információk, statisztika és jó gyakorlatok összegyűjtése, 

cseréje és továbbfejlesztése; 

 a fogyatékosügy témájának tudatossá tétele; 

 a fogyatékosügy figyelembe vétele a Bizottság politika- és törvényalkotói 

munkájánál. 

A tagállamoknak a fogyatékosüggyel foglalkozó képviselői magas szintű 

munkacsoportban találkoznak rendszeresen. 

  

A problémakör tudatosítása a célja a minden év decemberében megrendezésre 

kerülő „Európai fogyatékkal élők napjának” és a fogyatékosok kérdéseivel foglalkozó 
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nemezeti információs napoknak. A tervek szerint 2003 az „Európai fogyatékkal élők 

éve” lesz. Alapvető kérdés a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos nézetek megváltozása 

a foglalkoztatás területén. A Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterveknek és a 

Szegénység és Társadalmi kirekesztés elleni Nemzeti Akcióterveknek egyaránt külön 

ki kell térniük a fogyatékkal élők problémáira, a munkába és a társadalomba történő 

integrálásuk eszközeire. 

 

Az EU tagállamok 2000 novemberében elfogadott diszkrimináció ellenes irányelve 

egyebek mellett megtiltja a fogyatékkal élők megkülönböztetését a munkaerőpiacon 

és a munkahelyen, valamint a szakmai képzésben. Ezen irányelv egyik legnagyobb 

újdonsága az, hogy előírja, a munkahelyeket ésszerű módon a rokkantak 

szükségleteihez kell hozzáigazítani. 

 

2000. december 7-9-én, Nizzában az Európai Tanács üdvözölte a Tanács, az 

Európai Parlament és a Bizottság közös nyilatkozatát a készülő Alapvető jogok 

kartájáról, amely egyetlen szövegben összegezné a különféle nemzetközi, európai és 

nemzeti dokumentumokban szétszórtan lefektetett polgári, politikai, gazdasági, 

szociális és társadalmi jogokat.  

 

A fogyatékosügy előtérbe kerülése a politika formálásnál 

 

Amikor a Bizottság létrehoz vagy módosít valamilyen stratégiát, vagy kialakítja 

valamilyen politikáját, figyelembe kell venni a fogyatékkal élők szükségleteit és jogait. 

A Bizottság külön figyelmet szentel a fogyatékosügy kérdésének társadalmi-

gazdasági politikájában, programjaiban és projektjeiben egyaránt. 

A fogyatékkal élők integrálásárt felelős osztály felel a Bizottságon belül a 

fogyatékosügy szempontjainak mindenkori figyelembe vételéért. Rendszeres 

találkozókat szervez a többi Főigazgatóság képviselőivel, kialakítva egyfajta 

fogatékosügyi munkacsoportot.  

 

A fogyatékkal élők teljes integrációja 
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A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a fogyatékkal élőket be kell vonni a politikák és 

programok tervezésébe, monitoringjába, értékelésébe… A Bizottság másokat is 

errebíztat, és ő maga is így cselekszik. E gyakorlat egyik mintaértékű példája a 

Bizottság és az Európai Fogyatékosügyi Fórum (European Disability Forum (EDF)) 

közötti párbeszéd. (Az EDF olyan ernyőszervezet, amely olyan szervezeteket 

képvisel, mint a nem kormányzati európai fogyatékosügyi koordináló szervek, és a 

nemzeti fogyatékosógyi tanácsok.  

A Bizottság a fogyatékkal élők munkaerőpiaci integrációja ügyében elkötelezte magát 

a szociális partnerek bevonására. 

A szociális partnerek a Szociális Párbeszéd Bizottság 1999. május 19-i ülésén közös 

nyilatkozatot fogadtak el a fogyatékkal élől foglalkoztatásával kapcsolatban. 

Egy másik jó példa a szociális partnerek bevonására az EQUAL kezdeményezés 

(2000-2006). Ebben az esetben a szociális partnerek és más kulcsszereplők – 

beleértve a munkaerőpiacon kedvezőtlen helyzetben lévő csoportok képviselőit is – 

résztvesznek az új munkahelyek létrehozásával kapcsolatos együtt gondolkodásban, 

vizsgálatokban.  
 
Egyenlő bánásmód-esélyegyenlőség 
 

Az egyenlő bánásmód elve a diszkrimináció tilalmát jelenti.  

A diszkrimináció olyan különbségtétel, amely 

 ésszerűtlen, azaz objektív okokkal nem indokolható, továbbá 

 az érintett személyre negatív hatással jár. 

 

Az egyenlő bánásmód elve tehát azt követeli meg a jogalkotótól és jogalkalmazótól, 

hogy a hasonló helyzetben lévő személyeket azonos módon kezelje, és az eltérő 

helyzeteket pedig különbözőképpen szabályozza, értékelje 2.  

 

A diszkrimináció tilalma az EU-ban nem általánosságban tilos, hanem az 

irányelvekben meghatározott területeken és esetekben, a tilalmat jogszabályokban 

fogalmazzák meg. (pl. Amszterdami szerződés). 
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Az egyenlő esélyek politikája nem azonos az egyenlő bánásmód biztosításával, 

hanem annál szélesebb területet ölel át. Az 1990-es évek végén inkább a közösség 

egyenlő esélyekre vonatkozó politikája vált hangsúlyosabbá, mintsem az egyenlő 

bánásmódé, beleértve a pozitív diszkriminációt, munkaerőpiaci integrációt. 

  

Az EU-ban különösen a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőségre vonatkozó politika 

tekint vissza jelentős múltra. Ebben a tekintetben az esélyegyenlőség  „mindazon jogi 

és nem jogi eszközök összességét jelenti, amelyek azt a végső célt szolgálják, hogy 

a nők a férfiakkal egyenlő eséllyel érvényesülhessenek az élet legkülönbözőbb 

területein - oktatás, egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság stb. -, de 

legalábbis csökkenjenek az őket érő hátrányok. Itt tehát legalább annyira fontos 

szerepet kap a pozitív megközelítés, a közösségi programok, kötelező erővel nem 

rendelkező ún. puha jogszabályok, mint a kötelező erejű, diszkriminációt tiltó 

irányelvek… A 80-as évek végétől az egyenlő esélyeket célzó közösségi politika 

magában foglalja az egyenlő bánásmód biztosítására irányuló irányelveken 

túlmenően azokat a közösségi, valamint tagállami intézkedéseket és programokat is, 

amelyek az egyenlő esélyek gyakorlati érvényesülését szolgálják. A "közösségi 

normák" ma már a hátrányos megkülönböztetés tilalma mellett a mindennapi élet 

diszkrimináció-mentesítését, az egyenlő lehetőségek biztosítását jelentik, amelynek a 

jogalkotás elengedhetetlen, de korántsem kizárólagos eszköze. ” 3  

 

Az esélyegyenlőség jogáról külön cikkelyben (6. cikkely) ejt szót a Maastrichtban 

elfogadott, majd a Római Szerződésbe beemelt Szociálpolitikai Egyezmény. A Római 

Szerződés 119. cikkelyéhez képest a (3) bekezdésben az egyezmény lehetőséget 

teremt a nők esélyegyenlőségét segítő pozitív akcióknak, illetve a pozitív 
diszkriminációnak, s kimondja az „egyenlő értékű munkáért egyenlő bér” elvét ! 

Az EU 1998. évi foglalkoztatási irányvonalainak negyedik pillére a munkaerőpiaci 

esélyegyenlőségre vonatkozik.  

 

                                                                                                                                                                             
2 Kardos Gábor in: Gyulavári Tamás (szerk.): Egyenlő esélyek és jogharmonizáció, 
ISM-MüM, Budapest 1997, 45. o. 
 
3 Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái között 
 http://www.szcsm.gov.hu/dokument/eu/egyenloeselyek.html 
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 Fogyatékkal élők egyenlő esélyei 

 
A magyarországi Társaság a Szabadságjogokért a fogyatékos állampolgárok 

egyenlő státusának visszaállításával kapcsolatban hangsúlyozza, hogy ez csak akkor 

járhat sikerrel, ha egyenlő jogokat biztosítanak számukra. A jogegyenlőség 

biztosításának rendelkezésünkre álló eszközei 1) a diszkrimináció tilalma, 2) az 

egyenlő esélyek megteremtése és 3) a pozitív megkülönböztetés. A három módszer 

az egyenlőség különböző oldalaira helyezi a hangsúlyt. A diszkrimináció-ellenesség 

a fogyatékosság (vagy másság) miatti hátrányos megkülönböztetéssel veszi fel a 

harcot. Az egyenlő esélyek politikája az ellen az egyenlőtlenség ellen lép fel, amely 

csökkenti a fogyatékkal élők lehetőségeit a társadalmi életben. Az előnyben részesítő 

bánásmód viszont - ahogy nevében is benne van – a fogyatékosoknak pozitív 

megkülönböztetést biztosítva próbálja megtörni azt az ördögi kört, amely a múltban 

elszenvedett diszkriminációtól a jelenlegi esélyegyenlőtlenségen át további 

diszkriminációhoz vezet. A fogyatékosok jogait szem előtt tartó országok 

többségében – helyesen - a fenti három megközelítésmód valamilyen kombinációját 

alkalmazzák.  A három módszert tehát egymással összehangolva, együttesen 

célszerű alkalmazni, és a kormányok feladata ezek érvényre juttatása.  

 

A diszkrimináció-ellenes megközelítés a – mint már említettük – a formális vagy jogi 

egyenlőségre vonatkozik. Feltételezi, hogy a kormányok nem részesíthetnek 

előnyben egyetlen csoportot sem más csoportok hátrányára. A jogi értelemben vett 

egyenlőség fontosságát ez a megközelítés azzal indokolja, hogy nem valósulhat meg 

az emberek közötti egyenlőség a diszkrimináció jogi tilalma nélkül, tehát a jogi 

keretek megteremtése alapvető. A legtöbb ország polgári, büntető és munka 

törvénykönyve tartalmaz diszkrimináció-ellenes vonatkozásokat, beleértve annak 

tilalmát is, hogy a fogyatékosok hátrányos megkülönböztetést szenvedjenek el. A 

diszkrimináció-ellenesség törvényes keretei különösen jól kodolgozottak pl. 

Svédországban, Ausztriában, Svájcban.  

 

Az egyenlőség, diszkrimináció-ellenesség gyakorlati megvalósulásához a jogi 

feltételek szükségesek, de nem elégségesek. Különösen azokban az országokban 

nem elegendő a jogi szabályozás, ahol a korábbi praxis erőteljes diszkriminativ 

elemeket tartalmazott.  
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A diszkrimináció két elismert formája az aktív és a passzív diszkrimináció. Aktív 

diszkrimináció esetén valaki azért tagad meg szolgáltatást vagy terméket valakitől, 

mert az fogyatékos. Aktív diszkrimináció fordul elő akkor is, amikor valakit csupán 

azért nem alkalmaznak egy munkára – pedig alkalmas lenne annak elvégzésére – 

mert valamilyen szempontból fogyatékkal élő.  

 

Passzív diszkrimináció az, amikor a társadalmi környezet nem tesz semmit a 

fogyatékosokat sújtó akadályokat, megkülönböztetés felszámolásáért. Passzív 

diszkriminációról van szó akkor, amikor egy rokkant nem tudja elérni a kívánt 

szolgáltatást vagy terméket, mert az útjában akadályok vannak, és a társadalom 

semmit nem tesz azok elhárításáért (pl. rámpák építésével, amelyek lehetővé tennék 

a bejutást a kívánt épületekbe, helységekbe).  

 
 
Az egyenlő esélyek felől történő megközelítés során a valódi egyenlőség feltétele - 

az egyenlő jogokon túlmenően – az, ha az emberek egyenlő kiinduló helyzetből 

léphetnek versenybe egymással a munkaerőpiacon, azaz a különbségek nem 

válhatnak hátránnyá. A fogyatékkal élők szempontjából is olyan társadalomnak kell 

létrejönnie, ahol ők is egyenlő esélyeket élvezhetnek minden téren, a foglalkoztatás, 

az intézményekhez, szolgáltatásokhoz, kulturális és társadalmi eseményekhez való 

hozzájutás terén.  

 

Az egyenlő kiinduló helyzet esetüken sem felétlenül elegendő. A múltbeli 

diszkrimináció hatásai akkumulálódhatnak a jelenben, s az ebből a helyzetből való 

kikerüléshez nem elegendő a jelenbeli kiinduló feltételek egyenlővé tétele.  

Ezen segít a pozitív diszkrimináció. Ennek lényege a másféle bánásmód, különleges 

előnyök biztosítása a fogyatékkal élők vagy - egyéb okokból hátrányos helyzetűek – 

számára. Megjegyezzük azonban azt, hogy a megkülönböztetett bánásmód 

jogosultságát igazolni kell.  

 

A megkülönböztetett bánásmódot az igazolja, ha az előnyben részesített csoport 

komoly – újratermelődésre hajlamos- társadalmi hátrányoktól szenved, s a pozitív 

diszkriminációtól azt várjuk, hogy ez az ördögi kör megtörik. Várható – továbbá -, 
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hogy  az előnyben részesítés politikája hatékony lesz,  esély van arra, hogy elérje 

célját, továbbá nincs hatékony alternatívája. Végül, a pozitív diszkrimináció időleges, 

egy idő után várhatóan ezek az intézkedések feleslegessé válnak.  

 

A pozitív diszkriminációt előszeretettel alkalmazzák az Egyesült Államokban, a 
skandináv országokban a nemi és a faji diszkriminációból fakadó egyenlőtlenségek 

visszaszorítására. Az előnyben részesítő bánásmód keretében történő intézkedések 

végrehajtására is erős állami jelenlétre van szükség.  A pozitív diszkriminációra jó 

példa a fogyatékosok előnyben részesítése egyes munkahelyek betöltésénél, 

munkavállalási kvóták érvényesítése. 
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2. Foglalkoztatáspolitika a megváltozott munkaképességűek munkaerőpiaci 
(re)integrálásására az EU-ban, fő trendek és tanulságok az egyes országokban 
 
 

2.1. Nemzeti akciótervek a fogyatékkal élők foglalkoztatásához 4 
 
 
 
Nemzeti akciótervek 

 

A fogyatékosok támogatásával kapcsolatban különböző akcióterveket dolgoztak ki. A 

már létező szabályozást kiegészítő specifikus rendelkezések száma nem nagy, de 

találni ilyet például Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában. A legtöbb 

nemzeti akcióterv arra az elgondolásra épül, hogy mivel a fogyatékosok amúgy is 

beleesnek az általános munkaerőpiaci irányelvekben felállított kategóriákba (pl. 

tartós munkanélküli személyek, stb.), ezeket az irányelveket eleve úgy rögzítik, hogy 

azok a fogyatékkal élőkre is vonatkozzanak.  

 

Az általános megközelítés különböző modelleken alapszik. Ezek sokféle elemet 

tartalmaznak, de közülük csak egy-kettő dominál. Ilyenek a skandináv országokban a 

szociális partneri konszenzusra épülő aktív munkaerőpiac-politikai irányelvek; 

Németországban, Ausztriában, Franciaországban a kvótarendszer és annak 

betarttatása szankciókkal; Nagy-Britanniában a „jólét és munka” stratégiája, ami a 

diszkriminációt tiltó törvényekkel egészül ki.  

 

Vannak esetek, amikor nehéz megállapítani az irányelvek általános fókuszát, mivel 

egy-egy nagyobb politikai figyelmet kiváltó új rendelkezésről van szó. Ezek az új 

intézkedések valójában csak nagyon kis részét érintik a fogyatékosok munkaerőpiaci 

integrálódására szánt költségvetésnek. Ausztria esetében például, a célzott 

munkaerőpiaci elhelyezkedést segítő úgynevezett Arbeitsassistenz - a kiadások 
                                                        
4 Benchmarking employment policies for people with disabilities 
A study prepared by ECOTEC Research and Consulting Ltd. 
 
European Commission, Directorate General for Employment and  
Social Affairs, Unit EMPL/E/4 
August 2000. 
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oldaláról vizsgálva - aránylag kisebb programnak számít. Belgiumban számos 

regionális szintű intézkedés született a fogyatékkal élők aktív foglalkoztatásának 

elősegítésére, mégis a rendelkezésre álló összegek 80-90%-át a védett műhelyek 

fenntartására fordítják.  

 

Passzív és aktív eszközök 

 

Az 1990-es években szemléletváltás történt, aminek során a hangsúly a passzív 

munkaerőpiaci rendelkezésekről áthelyeződött az aktív megoldásokra – nemcsak a 

fogyatékosok, hanem minden foglalkoztatási nehézséggel küzdő csoport 

tekintetében. Ez lényegében azt jelenti, hogy a munkanélküli, illetve fogyatékossági 

segélyezési rendszer kizárólagos használata helyett, nagyobb hangsúlyt fektetnek az 

aktív munkalehetőségek hozzáférhetővé tételére. Ehhez szükség van az egyéni 

foglalkoztathatóság javítására, illetve elérésére, oktatási és képzési lehetőségek 

hozzáférhetővé tételére, munkahelyi tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítására, 

segítségnyújtásra a munkalehetőségek felkutatásában, felkészítésre, tanácsadásra, 

egy köztes munkaerőpiac kialakítására, ahol megszerezhető a nyitott munkaerőpiaci 

követelményeknek megfelelő jártasság és tapasztalat.  

 

Az aktív és passzív lehetőségek közti különbség, mindazonáltal nem teljesen 

egyértelmű. Sokan úgy vélik, hogy az amúgy definíció szerint passzívnak minősülő 

védett műhelyek az aktív munkalehetőséget szolgálják, hiszen termelő munka folyik 

bennük és lehetőség van átkerülni a nyílt munkaerőpiacra. Mások úgy látják, hogy ez 

a munkaforma korlátozza a fogyatékos emberek lehetőségeit, elválasztja őket az 

aktív társadalomtól, és kevés lehetőséget kínál a nyílt foglalkoztatás elérésére. Az 

utóbbi vélekedést osztják Nagy-Britannia és Írország döntéshozói, azon az elvi 

alapon, hogy a védett műhelyek gazdaságtalanok és nem teszik kellőképpen 

lehetővé az átmenetet a nyitott foglalkoztatási formák felé. Az ilyen irányú 

változtatásoknak számos ellenzője is akad, aki szerint a bevált rendszer pusztán 

gazdasági megfontolások alapján történő megváltoztatása a fogyatékosok elleni 

lépés.  
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Egyénre szabott megoldások 

 

Az aktív megoldások előnyben részesítése kialakította az egyéni igények alapján 

összeállított, holisztikusan értelmezett szolgáltatások megvalósulásának 

körülményeit is. Ezek a többfunkciós megközelítési stratégiák a legtöbb országban 

kiemelt helyen szerepelnek mind a fogyatékosok szervezeteinél, mind döntéshozói 

szinten. Ilyen az angol Új egyezség a fogyatékosokkal (New Deal for Disabled) 

elnevezésű program, Ausztriában az elhelyezkedést segítő program 

(Arbeitsassistenz), Franciaországban az Újrakezdés című program, valamint 

Németországban is született hasonló kezdeményezés. Ezen kezdeményezések 

célja, hogy egyénre szabott tervek alapján segítsék a fogyatékos emberek fizikai, 

pszichológiai rehabilitációját, képzését, munkakeresését, stb. Bár a személyre 

szabott szolgáltatás programjának elméleti alapjait nem sokan kritizálják, a gyakorlat 

mégis azt mutatja, hogy alkalmazása nem mindig egyszerű. Gondot jelent többek 

között a gyakran költséges programok végrehajtásához szükséges anyagi források 

elkülönítése, valamint a megfelelően képzett és hozzáértő személyzeti háttér 

kialakítása.  

 

Hátráltató tényező továbbá, hogy maguk a rászorulók, illetve hozzátartozóik nem 

tartják vonzónak az aktív kereső munkában való részvételt. Írországi példák szerint, 

sok család fő jövedelme a fogyatékos családtag segélye, és inkább választják a 

hosszú távú de szerény megélhetést, mint a bizonytalan időre szóló foglalkoztatást, 

hiszen a fogyatékosok még könnyebben elveszíthetik munkájukat, mint egészséges 

társaik. Számos országban történtek lépések a „segély csapdájának” kikerülése 

érdekében, a segélyjogosultság megtartásával, illetve, a munka elvesztése esetén, a 

korábbi segély visszaadásával.  

 

Diszkrimináció-ellenes rendelkezések, esélyegyenlőség 

 

A legtöbb ország jogszabályi szinten is igyekszik megteremteni a fogyatékosok 

egyenlő esélyeit. Az emberi jogok és az esélyegyenlőség kiterjesztése fontos 

szempont Nagy-Britanniában, Skandináviában, Írországban. Ausztriában, 
Franciaországban, Németországban kvótarendszer segítségével kívánják javítani 
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a fogyatékosok egyenlő esélyeit. A kvótarendszer hátránya, hogy a vállalatok 

túlnyomó többsége inkább kifizeti a büntetést, semhogy betartsa az előírt fogyatékos-

foglalkoztatási kvótát.  

 

A foglalkoztatásbeli megkülönböztetés ellen síkraszálló jogszabályok számos 

országban inkább csak a fogyatékos embereknek és a munkáltatóknak küldött 

üzenetek, nem teszik lehetővé a konkrét segítségnyújtást. A munkáltatók ezzel 

tisztában vannak és gyakran figyelmen kívül hagyják a vonatkozó jogszabályokat, ha 

betartásukat az állam szigorúan nem ellenőrzi. 

 

A figyelemfelkeltés eszközei 

 

A munkáltatók hozzáállásának megváltoztatása a meggyőzés és a figyelemfelkeltés 

eszközeivel több tagállam akcióterveiben szerepel. A fogyatékos emberekben rejlő 

lehetőségeket többféle módszerrel próbálják megismertetni a különböző 

országokban. Így például: 

 Figyelemfelkeltő kampányok, a fogyatékosokkal szembeni előítéletek és rossz 

beidegződések leküzdésére (főleg Görögországban); 

 Eljárási kódex a fogyatékos foglalkoztatottaknak (Belgium); 

 Ezzel a kérdéssel foglalkozó szociális fejezetek a szociális dialógus és 

megegyezés során (Dánia); 

 Demonstrációs projektek (Dánia); 

 A kvótarendszer alternatívájaként felmutatható foglalkoztatási fejlesztési 

stratégia (Franciaország). 

 

Természetesen elég nehéz az ehhez hasonló akciók hatékonyságát felmérni. A 

hozzáállás tényleges változását szinte lehetetlen megállapítani, mivel a legtöbb 

esetben, a gyakorlat ellenkezik a kérdőívek válaszaiból kimutatható szimpátia és 

támogatás szintjével. Általánosságban azonban elmondható, hogy az ilyen 

rendelkezéseket mind a munkáltatók, mind a politika-formálók pozitívan értékelik, 

mivel jó alapot teremtenek a fogyatékosokról kialakult negatív kép 

megváltoztatásához. A gyakorlat ugyanakkor azt mutatja, hogy amikor dönteni kell 

egy fogyatékos alkalmazásáról, a vállalat döntéshozóit sokkal közvetlenebb tényezők 
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befolyásolják: ilyenek pl. a gyakorlat, az általános munkaalkalmasság, a munkahelyre 

jutás, egyéb költségek.  

 

Munkahelymegőrzés 

 

A fogyatékos emberek foglalkoztatásával kapcsolatban egyre fontosabbá válik a 

munkahely megőrzésének kérdése. Finnországban és más skandináv országokban 

a munkahelyi balesetek és egészségkárosodás megelőzése érdekében a 

munkahelyi egészség és biztonság feltételeinek megteremtése fokozott hangsúlyt 

kap. Finnországban a törvényi szabályozás mellett, speciális alapok állnak 

rendelkezésre a munkahelyi környezet fejlesztésére a dolgozók egészségének és 

biztonságának megőrzése érdekében.  

 

A megelőzés mellett több országban nagy hangsúlyt fektetnek a korai intervencióra, 

beavatkozásra, azért, hogy a megbetegedett, vagy fogyatékossá vált személyek 

képesek legyenek visszaszerezni munkahelyüket, vagy megfelelő átképzésben 

vehessenek részt, illetve segítséget kapjanak az álláskereséshez.  

 

Egy németországi példa jól tükrözi: a korai beavatkozás a fiatal, kezdő fogyatékosok 

számára is megoldás lehet. Hamburgban egy projekt keretében az iskolát befejező 

fiatal fogyatékosok nemcsak szakmai és munkaközvetítői szolgáltatásban 

részesülnek. A projekt az oktatásban és szakképzésben résztvevő intézményeket 

arra ösztönzi, hogy könnyítsék meg az alapvető oktatási intézményekből a 

szakképzést nyújtó intézményekbe való átmenetet.  

 

Hollandiában, specifikus támogatási programok helyett a támogatásra szánt 

alapokból a munkáltatók bármilyen támogatási formában részesülhetnek, hogy 

segítsenek dolgozóiknak megtartani munkájukat.  

 

Munkahelyi támogatások 

 

A fogyatékosok munkaerőpiaci integrálódását elősegítő munkahelyi támogatásoknak 

általában kétféle formája létezik. Az egyik támogatási forma a társadalombiztosítási 

költségeket, valamint a bérköltségek egy részét fedezi. A másik támogatási forma a 
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fogyatékos dolgozó és egészséges társai produktivitási szintjéből adódó esetleges 

különbségeket fedezi. Az állam szempontjából ezek a támogatási kiadások 

előnyösebbek, mint a munkanélküli, illetve fogyatékossági segélyt folyamatos 

kifizetése, mivel a munkabér után adó is befolyik, és a dolgozó szociális védelme a 

munkáltatót terheli.  

 

Az egyes országok gyakorlata azonban itt is azt mutatja, hogy míg a támogatási 

formák egyedi körülmények között sikeresen betöltik szerepüket, általános hatásuk 

nagyon változó lehet. Elvben az ilyen típusú rendelkezések mindenképpen vonzóak, 

a gyakorlatban azonban, éppen komplexitásuk miatt, nagy esély van arra, hogy 

számos adminisztrációs és alkalmazásbeli probléma adódjon.  

 

Az alábbi példák különböző rendszereket mutatnak be: 

 

 Belgiumban a költségek maximum 50 százalékát állja az állam, de csak 

mintegy 2000 személy támogatása megoldott évente, főleg az alkalmasság 

megállapításának késleltetése miatt. 

 Dániában szintén a költségek 50 százalékáig kérhető támogatás állandó 

foglalkoztatottak után, valamint egy másik támogatási rendszer keretében 

maximum 50 százalékos kezdő támogatásban részesülhetnek a 

munkanélküliek és az átképzésben résztvevő fogyatékosok.  

 Finnországban maximum 2 évig igényelhető támogatás súlyosan fogyatékos 

személy foglalkoztatása esetén.  

 Franciaországban többféle támogatás létezik, ezek legtöbbje a 

minimálbérben részesülő fogyatékosokat érinti. 

 Nagy-Britanniában a támogatott foglalkoztatás keretében a védett 

műhelyeken kívüli munkavállalást segítik.  

 

Rehabilitáció és munkába állás 

 

A fogyatékosok rehabilitációjának témája a legtöbb tagállamba egyre nagyobb 

figyelmet kap. Tradicionális formájában a rehabilitáció a fogyatékosok személyes 

igényeit veszi figyelembe, fizikai kapacitásuk és mobilitásuk mértékét, valamint a 
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munkalehetőségekhez való hozzáférésüket. Létezik azonban a rehabilitációnak egy 

másik formája is, amiben elsődleges szerepet játszik a munkaerőpiac felmérése, 

majd az azt követő szakképzés, átképzés biztosítása. Néhány országban a képzést 

tartalmazó elem újdonságnak számít, de mindenképpen lehetőséget biztosít a 

fogyatékos embereknek arra, hogy ne „speciális esetet” lássanak bennük, hanem 

egészséges társaikkal azonos bánásmódban részesüljenek. 

 

Nagy-Britanniában ezt igyekszik megvalósítani az Új egyezség a fogyatékosokkal  

elnevezésű program. Mint minden új próbálkozásnak, ennek is megvannak az 

előnyei és a hátárnyai. Elvi síkon, a program célja, hogy a fogyatékosokkal ne úgy 

foglalkozzanak a különböző szabályozások megalkotásakor, mintha a társadalomtól 

elkülönített csoportot képeznének. Ezt a felfogást a fogyatékosok szervezetei is 

támogatják, amelyek mindig is a fogyatékosok szegregálásának megszüntetését 

szerették volna. A gyakorlatban azonban nehéz együtt kezelni a fogyatékosok 

szükségletei teljes körű kielégítésének kérdését az egyéb célcsoportokéval.  

 

A rehabilitációhoz kapcsolódó másik szolgáltatás, a tanácsadás. Ez a legtöbb 

esetben a képzés és a fizikai rehabilitáció mellett kiegészítő szolgáltatásként 

szerepel. A leghatékonyabban akkor működik, ha egy integrált megközelítés 

részeként alkalmazzák, és a tanácsadás az egyént érintő szélesebb problémakörrel 

foglalkozik (fizikális lehetőségek; élet-, és lakáskörülmények; jövedelem; kapcsolatok 

és függőség; képességek és végzettség; mobilitás, stb.). Az ilyen szolgáltatásnak 

természetesen megfelelő személyi és információs háttérre van szüksége, valamint 

fontos a realitások mindenkori szem előtt tartása, hiszen a foglalkoztatás nem 

minden fogyatékos ember számára valós lehetőség, másoknál pedig hosszú ideig is 

eltarthat, míg munkájuk eredménye megmutatkozik.  

 

Védett műhelyek 

 
Számos országban, mint például Belgiumban is, döntően a védett műhelyek 

biztosítják a fogyatékosok aktív foglalkoztatását. Az utóbbi években azonban egyre 

nagyobb hangsúlyt helyeznek a fogyatékosok részvételére a nyílt munkaerőpiacon. 

Több országban, ezek között van például Hollandia, a nyílt munkaerőpiaci 

orientációval egyidőben folyik a védett műhelyekben való foglalkoztatásra való 
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jogosultság törvényi szabályozása. Ennek hatására a védett műhelyekben jobbára a 

súlyosan fogyatékos emberek dolgozhatnak.  

 

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 24 

2.2. Országstratégiák 
 
Ausztria 

 

Ausztriában a fogyatékosok foglalkoztatásával kapcsolatos munkaerőpiaci irányelvek 

és a fogyatékosügyi politika jelentős változásokon mentek keresztül az utóbbi 5-10 

évben. Ez az EU ezirányú törekvéseinek és az Európai Szociális Alap anyagi 

segítségének köszönhető. A Szövetségi Fogyatékosügyi Tanács 1990-es 

megalakulása és az 1993-ban végrehajtott új Fogyatékosügyi Koncepció óta 

nagyobb hangsúlyt kapott a koordinációs tevékenység és a hálózatépítés.  Az 

osztrák alkotmány módosításába bekerült a fogyatékosok hátrányos 

megkülönböztetését kizáró paragrafus. 

 

Az osztrák foglalkoztatáspolitika fogyatékosokkal kapcsolatos főbb irányelvei 

 

4 százalékos fogyatékos-foglalkoztatási kvóta a több mint 25 főt foglalkoztató 

munkahelyeken.  Ezt sajnos csak kevesen tartják be, annak ellenére, hogy a kvótát 

be nem tartók kötelesek büntetést fizetni.A büntetést a legtöbb munkáltató 

automatikusan befizeti adóként. A regisztrált fogyatékosokat speciális jogok védik 

elbocsátás ellen.  

 

A fogyatékosok szakmai beilleszkedése legnagyobb akadálya a nem megfelelő 

képzettségi szint. Ennek egyik oka, hogy a születésüktől, illetve gyermekkorukban 

elszenvedett sérülés következtében fogyatékossá vált emberek kiesnek a 

hagyományos oktatási rendszerből. Másik oka, hogy az ipari baleset kockázata 

sokkal nagyobb a rosszabbul fizetett és alacsonyabb végzettséget igénylő 

foglalkozások esetében. 

 

A fogyatékosok munkaerőpiaci helyzete 

 

1999 januárjában 5,4 százalékkal több volt a regisztrált fogyatékosok száma, mint az 

előző évben, ezek majdnem kétharmada (63,7 százalék) volt férfi. A fogyatékosokat 

különösen kedvezőtlenül érintik a munkaerőpiaci változások. Az elmúlt években 

Ausztriában a fogyatékosság miatt elhelyezkedési problémával küzdők száma 
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folyamatosan nőtt. 1998-ban 8,2 százalékkal többen maradtak munka nélkül, mint 

egy évvel korábban. 1995 és 1998 között a fogyatékos munkanélküliek száma 

mintegy 35 százalékkal nőtt, ami magasabb, mint az egész lakosságra számított 

munkanélküliségi ráta. A fogyatékos munkanélküliek nagyobb része, 40 százalékuk, 

nő.  

 

Ausztriában, a fogyatékkal élők magas munkanélküliségi aránya a következőkben 

foglalható össze: 

 a fogyatékos munkavállalók végzettsége gyakran nem felel meg a 

követelményeknek; 

 egyre kisebb az igény szakképzetlen munkaerőre; 

 mind a nagyobb vállalatok, mind a közszféra leépíti a munkaerőállományát; 

 a fogyatékos emberek és családtagjaik félelme; 

 az előmenetel és a foglalkoztatást elősegítő információ hiánya. 

 

Intézményi keret 
 
 

Számos intézmény felelős a fogyatékkal élők munkaerőpiaci integrációjának 

elősegítéséért: 

 BSB (Bundessozialämter): Szociális Ügyek Szövetségi irodája – regisztrált 

fogyatékosok részére nyújt segítséget; 

 AMS (Arbeitsmarktservice): állami munkaügyi szolgálat – fogyatékos 

munkanélkülieknek; 

 Laender: tartományi önkormányzat – a fogyatékosságuk miatt semmilyen munkát 

nem kapó, vagy munkát megtartani képtelen fogatékosoknak; 

 AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt): a munkahelyi, foglalkozási 

balesetet elszenvedők részére; 

 PV: nyugdíjbiztosító – a csökkent munkaképességű, vagy munkára alkalmatlan 

személyek nyugdíjazásával foglalkozik. 

 

A szövetségi munkaerőpiaci politika betartásáért elsősorban az állami munkaügyi 

szolgálat (AMS) felelős, ami a Szociális Ügyek Szövetségi Irodájával (BSB) együtt 

felügyeli az Európai Szociális Alap fogyatékossági irányelveinek betartását. A BSB 
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és az AMS csak a regisztrált fogyatékosok támogatásával foglakozik (pl. kereset-

kiegészítés). Ennek ellenére, mindkét szervezetnél a regisztrált fogyatékosok aránya 

nagyon alacsony.   

 

Nyugdíj csökkent munkaképesség esetén 

 

A csökkent munkaképesség alapján járó nyugdíj egyben rehabilitációs 

tevékenységet is feltételez. Az ilyen alapon nyugdíjazott egyén rehabilitációs 

programban vesz részt, aminek keretében a csökkent munkaképességű olyan 

képzésben/átképzésben részesül, ami lehetőségeihez mérten biztosítja 

munkaerőpiaci részvételét. A sikeres rehabilitáció után, a programban résztvevő 

csökkent munkaképességű személy helyreállított munkaképességűnek számít, így 

megszűnik a csökkent munkaképességűeknek járó nyugdíjra való jogosultsága.  Ha 

a munkaképtelenség nem szüntethető meg, határozatlan ideig biztosítható a nyugdíj. 

 

Aktív munkaerőpiaci politika 
 
 
A fogyatékkal élők foglalkoztatásáról szóló törvény számos rendelkezése elősegíti a 

fogyatékosok foglalkoztatását. Ehhez pénzügyi hátteret a Kompenzációs Adóalap, a 

társadalombiztosítás és a költségvetés is biztosít, ami 1998-ban kb. két és fél milliárd 

ATS ráfordítást jelentett. A Szociális Ügyek Szövetségi Irodája emellett olyan fontos 

kérdésekkel is foglalkozik, mint a végzettségekkel kapcsolatos rendelkezések 

módosítása, a munkaadókkal való kapcsolattartás, valamint a szakmai integrálódást 

segítő támogatások növelése.  

 

Az állami munkaügyi szolgálat (AMS) 

 

Az AMS munkaerőpiaci stratégiájának legjellemzőbb vonása a végzettséggel 

rendelkező fogyatékos munkanélküliek beilleszkedésének fokozott törvényi segítése, 

valamint beilleszkedést segítő programok létrehozása a hosszú távon 

munkanélkülivé vált fogyatékosok számára. Az AMS regionális központjaiban a 

mozgássérültek gyakorlatilag teljeskörű segítséget kapnak. Ez kiterjed az 

információs, konzultációs, tanácsadási lehetőségekre, egyénre szabott munkába 

állási akcióterv kialakításának lehetőségére, az egzisztenciális védelemre, 
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segélyekre. Mivel leginkább az alacsony végzettségű fogyatékosok válnak 

munkanélkülivé, fontos szempont a végzettség megszerzésének elősegítése.  

 

Pénzügyi támogatások 
 

A foglalkoztatási hozzájárulás olyan - teljesítménytől független - támogatás, ami az 

első évben a foglalkoztatási költségek 80 százalékát, a második évben 50 százalékát 

teheti ki. Felmérések szerint ez a támogatási forma jelentősen javította a vállalatok 

toborzási feltételeit.  Emellett, a regisztrált mozgássérülteknek lehetősége van 

vállalkozásindító támogatás igénybevételére, munkahelyi beilleszkedést segítő 

támogatásra, valamint továbbképzési támogatásra.  

 

Védett műhelyek  
 
A Nemzeti Akcióterv szerint a mozgássérültek továbbképzése elsődleges fontosságú 

szempont a munkaerőpiaci versenyben való sikeres részvételhez. Ugyanakkor a 

védett műhelyek támogatása a rászoruló régiókban tovább fog növekedni. A védett 

műhelyek nemcsak a foglalkoztatást kívánják biztosítani, hanem a munkaerőpiacon 

való elhelyezkedést is segítik. Ezen erőfeszítések ellenére, a védett műhelyekből 

csak kevesen kerülnek át a nyílt munkaerőpiacra. A védett műhelyek, bár 

részesülnek állami támogatásban, kiadásaiknak nagyobb részét saját erőből kell 

fedezniük. Ezért olyan termékeket kell előállítaniuk, amelyek állják a piaci versenyt.  

 

Azok a cégek, amelyeknek főleg fogyatékosokat foglalkoztató üzemek a beszállítói, 

külön prémiumban részesülnek.   

 

Kvótarendszer 
 
 
A legalább 25 főt foglalkoztató munkahelyeken a szabályozás szerint minden 25 fő 

után egy fő regisztrált fogyatékos személyt kötelesek foglalkoztatni. 1997-ben a 

munkaadók 64%-a tartotta be az előírt kvótát. A kvótát mellőző munkaadók 

meghatározott összegű kiegészítő adót kell, hogy fizessenek, amit a költségvetés a 

fogyatékosok munkaerőpiaci és szociális integrációjának elősegítésére fordít.  
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Elbocsátás elleni védelem 
 
 
A regisztrált fogyatékos munkavállalók munkaszerződéseit csak speciális okokra 

hivatkozva lehet megszüntetni, és csak akkor, ha azt a regionális szakbizottság is 

jóváhagyja.  

 

Elhelyezkedési segítség (Arbeitsassistenz)  
 
A szellemi, illetve testi fogyatékossággal élők informálását, elhelyezkedését, 

munkahelyi adaptációját segítik a tartományi segélyközpontok. Itt informálódhatnak 

munkalehetőségekről, tovább-, illetve átképzési lehetőségekről. A segélyközpont 

kapcsolatot tart a munkáltatóval is, felméri annak szükségeit, ellenőrzi, hogy a 

munkahely megfelelő-e a fogyatékos személy igényinek, illetve biztonsági 

intézkedéseket kezdeményezhet. A segélyközpont végig figyelemmel kíséri a 

fogyatékos munkavállaló adaptációját, illetve, szükség esetén kríziselhárító 

tevékenységet is folytat, ami kiterjed a munkahelyi konfliktusok kezelésére is. 

 

Egyéb támogatási formák 
 
Kihelyezés: a szakmai képesítés megszerzése után az elhelyezkedésben való 

segítségnyújtás, főleg ismeretségi körön belül. 

 

Felügyelet: elsősorban a szellemi fogyatékkal élőknek nyújtandó személyes segítség, 

amely a munkahelyen is biztosított. 

 

1997 júliusában az osztrák alkotmányba kiegészítő rendelkezés került, aminek 

értelmében senki nem szenvedhet hátrányos megkülönböztetést fogyatékossága 

miatt. Emellett, a szövetségi tartományok és a helyi önkormányzatok sokat tesznek 

azért, hogy a testi és szellemi fogyatékosok az egészséges lakosokkal megegyező 

bánásmódban részesüljenek.  

 

 A vállalatok vezetőinek tájékoztatása, és felvilágosítása is sokat segíthet a 

fogyatékosokkal szembeni előítéletek legyőzősében. A fogyatékos segélyközpontok 

felvilágosító tanfolyamok szervezésével, kiadványok, tanulmányok kiadásával, a 
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gyakorlatban már jól működő példák bemutatásával kívánják elősegíteni a 

munkaadói oldalon tapasztalható előítéletek legyőzését.  

 

Dánia 

 

A dán munkaerőpiaci irányelvek nem különböztetik meg a fogyatékkal élőket. Az 

észak-európai országok megközelítésében nem a „fogyatékosság” az alapja a 

társadalmi jogok és szükségek biztosításának. A szociális ellátásról szóló törvény 

szerint Dániában a különleges bánásmód mindenkit megillet, aki anyagi, vagy egyéb 

területen szükséget szenved, akinek munkaképessége megváltozott, illetve aki 

gondoskodásra vagy egyéb támogatásra szorul. Éppen ezért nincs is hivatalos 

definíciója a „fogyatékosságnak”. Az irányelvek a nem-fogyatékos társadalomba való 

integrálódásra teszik a hangsúlyt mind oktatási, mind szakképzési, mind a munka 

világa terén. A fogyatékosok esélyegyenlőségének biztosítását az 1993-ban 

létrehozott Fogyatékos Esélyegyenlőségi Központ létrehozásával erősítették meg.  

 

Bár a dán kormány hagyományosan nem avatkozik bele a munkaerőpiaci 

folyamatokba, az utóbbi években, a munkanélküliség leszorítása érdekében, 

nagyobb hangsúlyt helyezett az aktív munkaerőpiaci-politikára. A rehabilitációs és 

képzési intézkedések a szociálisan hátrányos helyzetűekre csoportszinten 

érvényesek. A fogyatékossággal élők reprezentatív csoportjai már régóta tiltakoznak 

a kvótarendszer, illetve egyéb, a fogyatékosokat speciális csoportként kezelő 

intézkedések bevezetése ellen, mivel ez szerintük sérti az esélyegyenlőség elvét.  

 

Intézményi háttér 
 
A fogyatékosokkal foglalkozó irányelvek kidolgozásának alapeleme a decentralizáció 

és a megosztott ágazati felelősség. A Munkaügyi Minisztérium felelős a nyitott 

foglalkoztatásért, valamint a képzési programok megvalósításáért. Emellett a helyi 

önkormányzatok saját hatáskörben hozhatnak olyan rendelkezéseket, amelyek 

elősegítik a különösen hátrányos helyzetű csoportokban a munkanélküliség 

leszorítását. A helyi önkormányzatok felelősek a tájékoztatásért, a rehabilitációért és 

a nyugdíjak kifizetéséért. A tartományi kormányzat felelős a védett műhelyek 

kialakításáért, valamint a társadalombiztosítási rendszerből kieső munkanélküliek 
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rehabilitációjáért. Szükséges azonban a helyi önkormányzatok és a munkaügyi 

kirendeltségek közötti hatékonyabb együttműködés.  

 

Elhelyezés és oktatás 
 
A fogyatékosok elhelyezkedését az állami munkaügyi kirendeltségek segítik. A helyi 

kormányzati szervek kötelesek a foglalkozás közben fogyatékossá vált személyek 

átképzéséről gondoskodni.  

 

1994-ben kísérleti jelleggel indult az a mára gyakorlattá vált program, aminek 

keretében minden regionális munkaügyi kirendeltségen egy tanácsadó segíti a 

fogyatékos potenciális munkavállalók elhelyezkedését, továbbképzését. A képzésre 

és rehabilitációra a rendes intézményi keretek között kerül sor, bár azok, akik ebben 

nem képesek részt venni, speciális rehabilitációs intézetekben tanulhatnak szakmát.  

 

Védett műhelyek 
 
 
A tartományi tanácsok irányítása alatt álló védett műhelyekben azok dolgozhatnak, 

akik egyébként nem képesek a nyílt munkaerőpiacon érvényesülni. A tartományok 

vagy maguk működtetik ezeket a műhelyeket, vagy magán intézményekkel közösen. 

A keresetek ezekben az intézményekben alig érik el a minimálbért. 

 

Kereset kiegészítés 
 
Azok a munkáltatók, akik fogyatékosokat alkalmaznak, a fizetésekre fordított 

költségek 50%-áig részesülhetnek kiegészítő támogatásban, főleg pályakezdők és 

munkanélküliek alkalmazása esetén. Ezzel a lehetőséggel csak nagyon kevés 

munkáltató él. 

 

Munkahelyi segítség 
 
 
A fogyatékkal élő munkavállalók személyes, nem anyagi jellegű segítséget 

kaphatnak munkájuk elvégzésének elősegítéséhez. Ilyen segítség például a 

jeltolmács igénybevétele; speciális továbbképzési programok fogyatékosoknak; 
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segítség a személyi higiénia fenntartásához, speciális járművek. A fogyatékos 

dolgozót foglalkoztató munkáltató állami támogatást kap az ilyen jellegű segítség 

biztosításához. 

 

Franciaország 
 
 
A Munkaügyi és Szolidaritási Minisztérium szerint körülbelül 3 millió fogyatékos él 

Franciaországban, akiket, a fizetési besorolásnál is figyelembe vett, három 

kategóriába lehet sorolni: 

 

 enyhén súlyos, időleges fogyatékosság; 

 közepesen súlyos, és hosszan tartó fogyatékosság; 

 súlyos, állandó fogyatékosság (ez a kategória jogosult a védett műhelyekben való 

foglalkoztatásra). 

 

A fogyatékos munkavállalók különböző segítségnyújtási formákban, előnyökben 

részesülhetnek. Ilyen a pénzügyi támogatás önfoglalkoztatás kialakítására, a több 

mint 20 főt foglalkoztató vállalatok kvóta-kötelezettsége, át-, és továbbképzési 

lehetőségek a szakképzésben, a védett műhelyek és az otthoni munka. A számos 

lehetőség ellenére a munkanélküli fogyatékosok száma, főleg a nőké, egyre nő, mind 

a korábbi adatokhoz, mind az összes munkanélkülihez képest. 

 

Aktív munkaerőpiaci irányelvek 
 
Mivel a korábbi munkaerőpiac-politikai irányvonal nem hozta meg a várt 

eredményeket a fogyatékosok integrálódásával kapcsolatban, az utóbbi években 

megtörtént a fogyatékosok beilleszkedését érintő irányelvek újrafogalmazása. A 

Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv (1999-2000) egyik célja, hogy felvegye a harcot a 

fogyatékosokat érintő diszkriminációval szemben, és az esélyegyenlőség 

biztosításával segítse a fogyatékosok munkaerőpiaci pozícióját. A dokumentum 

szerint az 1999-2003 közti időszakra újra megerősítik a már meglévő, a fogyatékosok 

elhelyezkedését segítő rendelkezéseket.  
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1999-ben az „Újrakezdés” című program keretében több ezer fogyatékos, valamint a 

társadalom perifériájára szorult, a segélyrendszerből kieső munkanélküli vehetett 

részt szakképzési programokban. Emellett nagy hangsúlyt fektettek a fogyatékos 

munkavállalókat lefedő szervezeti háttér helyi szintű fejlesztésére, valamint a védett 

műhelyek felélesztésére.  

 

Az állam és a fogyatékosok integrációját elősegítő alapítványok szövetsége között 

létrejött megállapodás célja, hogy növelje a fogyatékosok elhelyezkedési esélyeit a 

nyílt munkaerőpiacon. Ennek érdekében szükség van a képzési és az 

elhelyezkedést követő kapcsolattartási rendszerek fejlesztésére, a régiók egyenlő 

megítélésére, valamint a minőségellenőrzésre. 

 

A megállapodásban foglalt rendelkezések többek között tartalmazzák a fogyatékos 

dolgozók számának növelését vállalati szinten, a 6 százalékos foglalkoztatási kvóta 

betartását célzó akció tervet, a fogyatékosok képzési lehetőségeinek kiszélesítését, a 

vállalatok és a védett műhelyek közti együttműködés fejlesztését, a védett 

műhelyekből a nyílt munkaerőpiacra való átmenet bátorítását, stb. 

 

Számos rendelkezés védi a fogyatékosokat a munkahelyi megkülönböztetés ellen. 

Az a munkáltató, aki nem hajlandó valakit a fogyatékossága miatt alkalmazni, annak 

ellenére, hogy az az adott munkát képes ellátni, jogilag is elmarasztalható. A 

munkaügyi jogszabályok az elbocsátás ellen is védik a fogyatékos munkavállalókat, 

és különleges jogokat biztosítanak nekik.  

 

Védett műhelyek 

 

Általánosan elfogadott vélekedés, hogy a védett műhelyek fejlesztése 

megkönnyítheti a nyílt foglalkoztatásba való átmenetet. Figyelemre méltó azonban, 

hogy az ilyen átvételek száma nagyon alacsony, 1977-ben nem érte el az 1 

százalékot. Ezért különböző programok születtek a védett műhelyeket elhagyók 

további támogatására, valamint a fiatal fogyatékosok nyílt foglalkoztatás felé 

orientálására. Ezekre a programokra 1998-ban mintegy 60 millió frankot költöttek. 

Ennek ellenére, a védett műhely sok fogyatékos számára az egyetlen lehetőség, 

hogy megmaradjon a foglalkoztatásban.  
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Beilleszkedés 
 
A beilleszkedés elősegítésére nagy hangsúlyt helyeznek mind a fogyatékosok 

érdekeit képviselő szervezetek, mind a helyi hatóságok. Ezt leginkább a fogyatékkel 

élők oktatásának fejlesztésével és a végzettség megszerzésének lehetőségével 

kívánják megteremteni. A foglalkoztatási arányok növelésére jó példa a gyakornoki 

rendszer is. Emellett az ismeretterjesztés is hozzájárulhat a vállalatok 

elzárkózásának megszüntetéséhez.  

 

Fontos szempont a visszailleszkedés biztosítása is. A francia Munkatörvénykönyv 

szerint a foglalkozás közben bekövetkezett baleset folytán testi fogyatékossá vált 

dolgozókat a vállalat köteles visszavenni, akár új munkakörbe is. Ez a kisebb 

vállalatoknál általában problémát jelent, azonban a nagyobb cégek általában a 

kollektív szerződésbe belefoglalják a sérülés utáni visszavételt is.  

 

Írország 

 

Írországban az Európai Uniós foglalkoztatáspolitikai irányelvei, valamint a hazai 

gazdasági, ipari, társadalmi, munkaerőpiaci átalakulás jelentős változásokat 

eredményeznek napjainkban a fogyatékosok megítélésében is. A fogyatékosokat 

érintő rendelkezések nemcsak a foglalkoztatás terén várnak módosításra, hanem 

társadalombiztosítási, oktatási, stb. területeken is. A legfőbb cél a fogyatékosok 

„gettósításának” megszűntetése, a fogyatékosok ügyeinek minisztériumi szintű 

kezelése.  

 

Nehézséget jelent annak meghatározása, hogy ki tekinthető fogyatékosnak. Az ír 

Egészségügyi Minisztérium értelmezése szűk modellre épül, míg más intézmények 

szélesebb körre értelmezhető definíciót tartanának elfogadhatónak. Valójában nincs 

egységes meghatározás, egyedei értelmezések léteznek a különböző 

minisztériumokban, hatáskörtől függően. A definiálás kérdésének rendezése az 

újonnan létrehozott Nemzeti Fogyatékossági Felügyelőség feladata. 
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A fogyatékosok piaci foglalkoztatásának fő akadálya a szociális ellátó rendszer 

néhány gyenge pontja. A másodlagos előnyök elvesztésének lehetősége (ilyen 

például az ingyenes orvosi ellátás alacsony jövedelműek számára) továbbra is a 

fogyatékosok foglalkoztatásának elsődleges akadálya. Azok, akik rendszeres orvosi 

ellátásra szorulnak, és egyébként is alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, 

gyakran tartanak attól, hogy az állandó foglalkoztatás nem olyan kifizetődő, mint a 

maximális szociális segély melletti rövid távú, a kormányzat által szponzorált 

munkalehetőségek. 

 

Fogyatékosság és munkanélküliség 
 
1999-ben a fogyatékosok körében a munkanélküliség 60%-os volt. A fogyatékkal 

élők végzettségi szintjére jellemző, hogy minden végzettség nélküli egészséges 

személyre két végzettség nélküli fogyatékos jut. Éppen ezért, az állami oktatási 

ügynökség kiemelten kezeli a fogyatékosok képzésének kérdését. 

 

Jogszabályi keretek 
 
Az egyenlő foglalkoztatási esélyekről szóló törvény (1998), többek között, 

szankcionálja a fogyatékosok foglalkoztatásbeli megkülönböztetését is. A jogszabály 

védelmet nyújt mind az állami, mind a privát szektorban dolgozóknak, valamint 

elősegíti azon fogyatékosok egyenlő esélyeinek biztosítását, akik megfelelő 

hozzáértéssel rendelkeznek, képesek eleget tenni az adott feladatkör ellátásának, 

nem szorulnak speciális ellátásra munkahelyükön. Az 1999-es egyenlő elbírálásról 

szóló törvény a munkahelyen kívüli megkülönböztetést tiltja meg. Eszerint lehetővé 

kell tenni, többek között a fogyatékosok számára is, az egyenlő esélyeket az 

oktatásban, lakhatásban, közlekedésben, szórakozásban, stb. Az Igazságügy, 

Egyenlőség és Jogi Reformok Minisztériuma egy olyan javaslatot terjesztett elő, ami 

az ír alkotmányba beemelné a fogyatékosok esélyegyenlőségét is. 

 

Emellett a Nemzeti Stratégia a Szegénység Leküzdésére elnevezésű program a 

fogyatékossággal kapcsolatos költségekkel, a fogyatékosok elszegényedésével is 

foglalkozik.  
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Aktív munkaerőpiaci politika 
 
Az Igazságügyi Minisztériumon belül létrejött a Fogyatékosok Esélyegyenlőségének 

Főosztálya, azzal a céllal, hogy elősegítse a fogyatékossági politika fejlődését 

nemzetközi szinten, partnerségi modelleket dolgozzon ki fogyatékos szülők és 

gondviselők számára, valamint támogassa a civil szervezeteket egyenlőségi 

stratégiák kidolgozásában. 2000-től a Nemzeti Fogyatékossági Felügyelőség tölti be 

a központi fogyatékosügyi testület szerepét. A szervezet, melynek tagjai maguk is 

fogyatékosok, illetve fogyatékos gyermekeket nevelő szülők, tanácsokat ad a 

törvényhozásnak a fogyatékos-politikai irányelvek, a fejlesztési stratégiák és 

gyakorlat, valamint szempontrendszer és kivitelezés tekintetében. Emellett kutatási, 

statisztikai információs, illetve monitoring feladatokat is ellát.  

 

Közlekedési feltételek javítása 
 
Bár ezen a területen is sikerült eredményeket felmutatni, a megfelelő források hiánya 

miatt az áttörés még nem teljes. A cél az, hogy minden (főleg állami) közlekedési 

vállalat törekedjen arra, hogy a közlekedési eszközökön minél szélesebb réteg 

számára váljon lehetővé az utazás. Az ír állami busz illetve vonattársaság 

mozgáskorlátozottak szállítására alkalmas buszokat illetve vonatszerelvényeket 

állított be. A közúti közlekedésről szóló rendelkezések pedig tolószékes 

mozgássérültek szállítására is alkalmas taxik forgalomba állítását szorgalmazzák. A 

mozgáskorlátozott személyek havi utazási hozzájárulást kapnak, valamint 

lehetőségük van gépkocsi-átalakíttatásra, a jármű árának 10 százaléka értékben.  

 

Nagy-Britannia  

 

Fogyatékkal élők munkaerőpiaci helyzete 
 

A fogyatékos emberek a munkaképes korúak körülbelül egyötödét teszik ki Nagy-

Britanniában, de az összes foglalkoztatottnak csak mintegy egy-nyolcadát. Több mint 

hat és fél millió ember él olyan tartós fogyatékkal, illetve egészségügyi problémával, 

ami munkalehetőségeit leszűkíti. Fogyatékosok esetében hatszor olyan gyakori, hogy 

lemorzsolódnak és segélyből kénytelenek élni, mint nem fogyatékos társaik 

esetében. A fogyatékos foglalkoztatottak ma Nagy-Britanniában az összes 
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foglalkoztatott 12 százalékát teszik ki. A legtöbb fogyatékos inkább részmunkaidőben 

vagy önfoglalkoztatóként dolgozik. A fogyatékosok foglalkoztatási aránya a fogyaték 

mértékével arányosan változik. A szellemi fogyatékosok háromnegyede, a tanulási 

nehézségekkel küzdők kétharmada él szociális segélyből. 

 

Intézményi keretek 
 
 
A fogyatékosok foglalkoztatásának irányelvei három fő terület köré csoportosíthatók: 

társadalombiztosítás és segélyek; foglalkoztatással kapcsolatos juttatások; oktatás 

és szakképzés. E területeket három kormányzati szerv felügyeli: az Oktatási és 

Munkaügyi Minisztérium, ami a Munkaügyi Kirendeltségeken keresztül biztosítja a 

fogyatékos munkanélküliek segélyezését; a Társadalombiztosítási Minisztérium, ami 

a szociális segélyeket ellenőrző Segélyezési Hivatalt felügyeli; és a Képzési és 

Vállalkozási Tanácsok, amelyek az állami, illetve magánszektor vállalatainál képzési-

oktatási programokat szerveznek.  

 

Diszkrimináció-ellenes jogszabályok 
 
 
Az 1995-ös diszkrimináció-ellenes törvény rendelkezik a fogyatékos emberek 

egyenlő elbírálásáról a munkahelyi felvételkor. A jogszabály védelmet nyújt a javak, 

kedvezmények, szolgáltatások hozzáférésében adódó diszkrimináció ellen. A törvény 

értelmében a munkáltató nem rekesztheti ki a fogyatékos személyt fogyatéka miatt, 

ha egyébként a munkakörnek képes eleget tenni. Kimondja azt is, hogy a munkáltató 

köteles a fogyatékos dolgozóknak megfelelő munkafeltételeket biztosítani, szükség 

esetén a munkaidő rugalmassá tételével, a berendezések, feladatkörök 

megváltoztatásával.   

 

Bár a törvény pozitív hatása elvitathatatlan, alkalmazása mégis hagy kérdéseket. A 

törvény nem megfelelő értelmezése, illetve az, hogy sok fogyatékos munkavállaló és 

számos munkáltató nincs tisztában a jogszabályban lefektetett  jogaival és 

kötelességeivel, a legnagyobb akadálya a hatékony alkalmazásnak. Problémát okoz 

az is hogy, a fogyatékosságnak a törvényben megfogalmazott definíciója is 

többféleképpen értelmezhető.  
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Aktív munkaerőpiaci politika 
 
 

Bár a fogyatékkal élők, valamint a tartós betegségben szenvedők többféle 

segélyezési sémában is részt vehetnek (ezeknek csak egyik fajtája a rokkantsági 

segély), a legfontosabb törekvések közé tartozik a fogyatékosok munkaerőpiaci 

integrálása, hiszen a segély gyakran nem elegendő egy megfelelő életszínvonal 

fenntartásához. Ennek érdekében a kormányzat több változtatást vezetett be.  

 

 Azok a fogyatékos fiatalok, akik még nem töltötték be a huszadik életévüket és 

szándékukban áll továbbtanulni, illetve szakmai képzésben részt venni, kérhetik a 

rokkantsági segélyt, aminek összege egy év elteltével kb. másfélszeresével 

emelkedik.  

 

 A rokkantsági segély és a foglalkoztatás közti kapcsolat megerősítése úgy, 

hogy azok lennének jogosultak a segélyre, akik munkaviszonnyal rendelkeztek és 

fizettek társadalombiztosítást.  

 

 A fogyatékos emberek elhelyezkedésének elősegítése speciális 

fogyatékossági szolgálatokon keresztül (interjú, képességi teszt, stb. segítségével), 

valamint új lehetőségek felkutatása a munkahelymegőrzés érdekében. 

 

Képzés és elhelyezés 
 
 
A munka–alapú (gyakornoki) felnőttképzési program keretében minden felnőtt korú 

(25 és 63 év közötti), hat hónapnál hosszabb ideje munkanélküli személynek 

lehetősége van arra, hogy gyakorlatot és tapasztalatot szerezzen, és ezzel javítsa 

elhelyezkedési lehetőségeit. A fogyatékos emberek ebben a programban 

elsőbbséget élveznek. Gyakorlati képzésüket megkönnyíti, hogy a részvétel 

rugalmas időbeosztással is megvalósítható. A gondot ebben az esetben is az jelenti, 

hogy a leendő gyakornokok sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy a képzésben 

való részvétel milyen következményekkel jár segély-jogosultságukra nézve. A 

rokkantsági segély potenciális elvesztése a programból való kimaradásra ösztönöz.  
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A képzési lehetőség mellett úgynevezett Fogyatékos Szolgáltató Csoportok, valamint 

a Fogyatékos Munkaügyi Tanácsadói rendszer segítik a fogyatékkal élőket a 

munkakeresésben és a munkahely megőrzésében, a rehabilitációs lehetőségek 

felkutatásában, valamint információt adnak a munka-alapú felnőttképzési 

lehetőségekről.  

 

Egy koordinált, pénzügyi és praktikus segítséget nyújtó program segíti a 

fogyatékosokat, hogy leküzdhessék a munkahelyi akadályokat, valamint az 

odautazási nehézségeket.  

 

Az Új Egyezség a Fogyatékosokkal (New Deal for Disabled) elnevezésű program 

célja, hogy megteremtse a tartósan beteg illetve fogyatékos emberek számára  a 

segítségnyújtás új módjait és lehetőségeit. A program 2000-ben még csak bevezető 

szakaszban volt, melynek során a nemzeti szintű bevezetés lehetőségét vizsgálták. 

A bevezetés fő pillérei egy személyes tanácsadó szolgálatra épülnek, mely 

információs kampánnyal, kutatási és értékelési fázissal egészül ki.  

 

Védett műhelyek 
 

A helyi hatóságok, önkéntes szervezetek, valamint magáncégek is számos 

támogatott műhelyt működtetnek. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy a 

rendelkezésre álló anyagi források a védett műhelyek esetében szűkösek, ezért az 

ellátás ad hoc jellegű, gyakran csak a helyi szintű lelkesedés biztosítja, nem pedig 

egy átfogó nemzeti stratégia része. 

 

Konklúziók és javaslatok 

 

Fogyatékos-foglalkoztatási politika 

  
●  A fogyatékos-foglalkoztatási politika a legtöbb országban jelentős 

szemléletváltáson megy át. Minden EU tagállam az aktív fogyatékospolitikai-

törekvések növelését tűzte ki célul, bár ez egyelőre csak hosszú távú törekvés 

a legtöbb tagállamban.  
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● A fogyatékos emberek és a fogyatékosokat tömörítő szervezetek nem mindig 

támogatják a passzív rendelkezések számának csökkentését, és az aktív, 

foglalkoztatás-központú törekvéséket.  

 

● Ezért szükséges a politikai irányelvek megváltoztatásának irányát jobban 

átgondolni, jobban koordinálni, valamint hatékonyabban kommunikálni a 

fogyatékos emberek, illetve szervezeteik felé.  

 

● Minden országban, a fogyatékosokkal és foglalkoztatásukkal kapcsolatos 

irányelvek nagyon összetettek. Sokféle szabályozás, definíció, végrehajtó 

szervezet és célkitűzés létezik. Mivel azonban ezek kölcsönösen hatással 

vannak egymásra, nem lehetséges egyetlen politikai irányvonal hatását 

megjósolni. Mindazonáltal elmondható, hogy az elképzelések mindig a 

fogyatékosok munkavállalási és munkamegtartási kedvét, lehetőségeit 

célozzák és támogatják. Ennek ellenére a gyakorlati megvalósulás egy ország 

esetében sem száz százalékos. Minden országra jellemző, hogy a fogyatékos 

foglalkoztatottak aránya, a fogyatékos munkanélküliek száma, és az általuk 

elvégzendő munka minősége sokkal rosszabb, mint az egészséges emberek 

vonatkozásában. 

 

●  A fogyatékosok munkához jutási lehetősége, illetve munka megtartásának 

esélye a politikai szándék mellett egyéb tényezőktől is függ. Ilyen a 

munkáltatók és a fogyatékos munkavállalók hozzáállása; a gazdaság és a 

munkaerőpiac helyzete; valamint munkaerő demográfiai változásai. A nem 

fogyatékossági irányelvek is nagy súllyal esnek latba, főleg az általános 

foglalkoztatási rendelkezések, a segélyek, a nyugdíjrendszer és a 

makrogazdasági irányelvek kapcsolatában.  

 

Specifikus rendelkezési területek 
 

●  A passzív rendelkezéseknek mindenhol erőteljes hatása van. A segélyek és 

egyéb passzív lehetőségek igénybevétele és az aktív lehetőségek egyidejű 

kihasználása általában kevéssé koordinált és kevéssé vonzó a célcsoport 
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számára. Ezért nagyobb hangsúlyt kell fektetni a megismertetésre, valamint a 

célcsoport hozzáállásának megváltoztatására a politikai irányelvek 

alkalmazásakor. 

 

● A diszkriminációellenes rendelkezések és törvények fontos szerepet kapnak a 

fogyatékosság és a foglalkoztatáspolitikai irányelvek hangnemének 

megállapításakor, bár sokak számára nem elég hatékony megoldás. A 

törvényi szabályozás leginkább azokat segíti, akiknek sikerült munkába állni, 

kevésbé azokat, akik szeretnének aktívan dolgozni.  

 

● A kvóta rendszert néhány tagállamban hatástalannak tartják, máshol 

beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Lehetetlen megállapítani, hogy a 

kvótarendszer bevezetésével valóban több fogyatékost foglalkoztatnak-e az 

aktív munkaerőpiacon, mint egyébként is tennék. Hatékonyságán sokat 

javítana, ha a fogyatékosok munkához jutását segítő egyéb rendelkezésekkel 

párhuzamosan, szigorúbban betartatnák.  

 

● A munkahelyi támogatás elősegítheti, a jogszabályok és a kvóta-kötelezettség 

összehangolását. Mivel ehhez a támogatási formához csak nehezen, hosszas 

bürokratikus úton lehet hozzájutni, kevesen élnek a lehetőséggel.  

 

● A rehabilitáció a legfontosabb intézkedések között szerepel. A leghatékonyabb 

módja a képzésben való részvétel, az átképzés, a foglalkoztathatóság elérése. 

Az egyénre szabott, hatékony rehabilitációs intézkedések, a foglalkoztatást 

biztosító egyéb rendelkezésekkel kombinálva, valószínűleg a leghatékonyabb 

kombináció.  

 

● Továbbra is, elsősorban a védett üzemek biztosítják a fogyatékos emberek 

foglalkoztatását, bár egyre inkább a súlyosan fogyatékos emberekre 

koncentrálva, mivel ezekből a műhelyekből nehéz átjutnia szabad 

munkaerőpiacra.  

 

● A leghatékonyabb irányelvek azok, amelyek rugalmasan alkalmazhatók, 

könnyen értelmezhetők, és az alkalmazás felelősségét magukra a munkáltatók 
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és a fogyatékos emberek hatáskörébe helyezi. Új, fantáziadús 

munkaszervezési módszerek kialakítása javíthat a fogyatékos-foglalkoztatási 

irányelvek felhasználási hatékonyságán.   
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3. A megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő 
EU-beli hálózatok, programok  és működése 
 

3.1. Jó példák szerveződésekre 
 

Írország:  Horizont Projekt Hálózat 

 

A Cluan Képzési és Vállalkozási Központot 1993 novemberében hozták létre  

Írország egyik tartományában azzal a céllal, hogy segítse a mentális problémákkal 

küzdő emberek beilleszkedését. Az önkéntes alapon létrejött szervezet rendeltetése, 

hogy a fogyatékkal élő embereknek olyan képzési lehetőségeket teremtsen, ami 

elősegíti, hogy önállóan is képesek legyenek a közösségen belüli munkavégzésre. A 

kurzusok vendéglátás, kerámia, informatikai alkalmazások témában folynak és 

nemzetközileg elismert végzettséget adnak.  

 

Mivel a végzettséget szerzett fogyatékos emberek elhelyezkedése a nyílt 

munkaerőpiacon nehézségekbe ütközik, a foglalkoztatás maximálása érdekében a 

szervezet célul tűzte ki védett munkahelyek létrehozását és működtetését. A Cluan 

Védett Munkahely Projektet az EU Horizont Programja támogatja. 

 

A Cluan védett munkahely kezdeményezés célkitűzései:5 

 

- 11 fogyatékos személy számára munkalehetőség biztosítása; 

- A résztvevők társadalmi beilleszkedésének elősegítése a foglalkoztatáson 

keresztül; 

- A résztvevők jövedelmi helyzetének javítása; 

- A résztvevők életkörülményeinek javítása; 

- A vállalkozás életképességének biztosítása EU támogatás nélkül is; 

- Nemzetközi Horizont hálózat kifejlesztésében való részvétel, a fogyatékosok 

hatékonyabb képzése és foglalkoztatása érdekében. 

 

                                                        
5 Forrás: www.tess.dk/horizon/infohzir.htm 
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A program keretében Írország Dél-Tipperary tartományában létrejött védett 
vállalkozás egy olyan kocsma, ahol 11 fogyatékos személy dolgozik kocsmárosi, 

raktárosi, felszolgálói, adminisztrációs munkakörben.  

 

Nagy-Britannia: SeeAbility6 

 

A Dél-Angliában működő SeeAbility egy olyan bejegyzett jótékonysági szervezet, 

amely olyan vak, illetve gyengénlátó emberekkel foglalkozik akik egyéb fogyatékkal is 

rendelkeznek (pl. tanulási nehézségek, testi fogyatékosság, pszichés problémák, 

stb.). A szervezet célja, hogy kielégítse ezeknek az embereknek a speciális igényeit, 

megtanítsa őket az önálló életre, valamint javítson életkörülményeiken rehabilitáció 

és képzés biztosításával, ápolói szolgálattal, valamint a lakáskörülmények 

megfelelővé tételével. Emellett olyan kutatási és képzési programokban is részt 

vesznek, amelyek a vakokkal foglalkozó szakemberek képzését, továbbképzését 

szolgálják.  

 

A fentiek biztosítására a szervezet a következő szolgáltatásokat hozta létre: 

 

- A látási és egyéb problémákkal küzdők megfelelő lakhatási körülményeinek 

biztosítására speciálisan felszerelt lakásokat és házakat rendeztek be azzal a 

céllal, hogy ezek az emberek is alkalma legyen megtanulni az önálló élet 

feltételeit.  

- A programban résztvevők személyre szabott rehabilitációs programban vesznek 

részt és folyamatos kapcsolattartás mellett készülhetnek az önálló életre.  

- A személyre szabott program része a fogyaték súlyosságának megállapítása, 

környezettanulmány, az önálló életre való alkalmasság felmérése; a képzés - 

mobilitás és orientáció, kommunikációs készségek fejlesztése és a napi rutin 

feladatok elsajátítása; annak tudatosítása, hogy a fogyatékkal is lehet teljes 

értékű életet élni. 

- Segítség a napi feladatok elvégzésében, illetve szociális és fejlesztő 

foglalkozások az egyedül élő látássérültek számára. 

                                                        
6 Forrás: www.seeability.org/services/stafftr.htm 
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- Két nyolc ágyas, összkomfortos házból álló telepet hoztak létre, ami 24 órás 

ápolói felügyeletet és szociális ellátást biztosít olyan 16 és 35 év közötti felnőtt 

látássérülteknek számára, akiknél a várható élettartam egyéb fogyatékuk miatt 

rövid.  

- Különböző képzési programok segítségével készítik fel a látássérült embereket az 

önálló életre. Ezekben a programokban fontos szerepet kap az emberi jogok, és a 

fogyatékosok jogainak megismertetése, valamint a látássérültekkel foglalkozó 

szakemberek továbbképzése. 

 

Az Európai Fogyatékossági Fórum (EFF) 

 

Számos szervezet van Európában, amely a fogyatékosok jogainak kiterjesztését tűzi 

ki célul maga elé. Az 1997-ben alapított Európai Fogyatékossági Fórum7  különféle 

nem kormányzati szervezeteket (NGO-kat) igyekszik tömöríteni. A fórumot hatvanhat 

európai nem kormányzati szervezet és tizenhat tagállam fogyatékos személyekből 

álló Nemzeti Tanácsa alkotja. Az EFF kulcsszerepet játszott abban, hogy a 

fogyatékkal élőkre vonatkozó rész belekerült az Amszterdami Szerződés 13. 

cikkelyébe. A fórum erős regionális erővé kívánja szervezni a fogyatékkal élőket. 

Célja, hogy e csoport érdekei megjelenjenek az EU törvényhozásában. 

Törvényeiben.  Az EFF figyeli, hogyan érvényesülnek a fogyatékosok jogai az uniós 

bizottságok munkájában, a különféle uniós szerződésekben. Jelenleg részt vesz a 

fogyatékkal élők 2003-as európai évének megrendezésében.  

 

CEDEFOP: oktatás a hátrányos helyzetűek számára 

 

2001. május 22-én, Thesszalonikiben, a CEDEFOP, a Szakmai Képzések 

Fejlesztésének Európai Központja létrehozta online adatbázisát, ”Oktatás és a 

hátrányos helyzetű emberek” címmel. Az adatbázist olyan hátrányos helyzetű 

embereknek ajánlják, akik a nekik szóló képzésekrõl illetve távoktatásról 

szerezhetnek információkat. A CEDEFOP a program keretében együttműködik és 

kapcsolatot tart fenn különbözõ szervezetekkel, vállalatokkal, egyetemekkel és 

                                                        
7 www.edf-fehp.org 
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hálózatokkal.  CEDEFOP elérhetősége: telefon (+30) 31 490 202, fax: (+30) 31 490 

099 Europe 123, GR-57001 Thessaloniki, Greece. 

 

HOP12: a munkaerőpiaci diszkrimináció ellen 
 

A  HOPI Projekt (Horizontal Project for Integration, avagy Horizontális projekt az 

integrációért) a munkaerőpiaci diszkrimináció elleni stratégiák kidolgozásáért felel 

különböző célcsoportokat érintően. A HOPI-t az Európai Bizottság és a 

Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Főigazgatósága finanszírozza, mint az EU szintű 

diszkrimináció-ellenes akcióprogram kezdeti lépését.  

Az első HOPi 1 projekt keretében (1999-2000) meghatározásra kerültek a 

diszkrimináció által sújtott csoportok, rétegek közötti hasonlóságok és különbségek. 

Interjúk készültek mind a diszkriminációban személyesen érintettek, mind a 

munkaerőpiaci szakmabeliekkel, kikérdezve őket kívánságaikról, elképzeléseiről a 

diszkrimináció megszüntetésével kapcsolatban. A Hopi 2 projekt (2001 december 26-

ig) keretében a leginkább sikerrel kecsegtető ötleteket választották ki. Szakértőkkel 

együttműködve ezeket a gondolatokat formalizálták, katalogizálták és dolgozták át 

egyfajta – a következő web-helyen is megtalálható – stratégiává: 

http://www.agenda13.net. 
 
ISdAC 

 
Az IsdAC nemzetközi szervezetet Belgiumban 1998-ban hozták létre.  

Az IsdAC célja, hogy:  

 olyan Európa jöjjön létre, amelyben a fogyatékkal élők teljes mértékben hozzá 

tudnak jutni az információs társadalom előnyeihez, 

 a fogyatékkal élők képességeiket ki tudják nyilvánítani az információs 

társadalomban, aktív szerepet tudjanak játszani egy olyan információs 

társadalom kialakulásában, amelyben mindenkinek lehetősége nyíilik a teljes 

jogú részvételre. 

 

GLADNET (Global Applied Disability Research) 

 

A GLADNET Szövetség 1997-ben jött létre, a nemzetközi Alkalmazott 

Fogyatékosügyi Kutatás és az Információs Hálózat kezdeményezésére, s az ILO, az 
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ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetén belül egy Fogyatékos- és Munkaprogram 

(Diability and Work Programme) és kutatói hálózat. A hálózat a kutatókat, 

egyetemeket, vállalatokat, kormányszervezeteket, szakszervezeteket, emberjogi 

szervezeteket kapcsolja össze a közös cél érdekében, amely a fogyatékkal élők 

számára versenyképes foglalkoztatás és szakképzés biztosítása. 

A GLADNET székhelye Svájcban van, de vannak irodái Ottawában is.  

international not for profit international organization and its administrative offices are 

in Ottawa, Canada.  A célokat alkalmazott kutatási projektek és Interneten keresztül 

történő globális információ cserével próbálják elérni. 

A GLADNET-tagság előnyei:  GLADMAIL-hez való hozzáférés, ami e-mail alapú 

kommunikációs fórum. A GLADMAIL a GLADNET tagokat friss információkkal látja 

el, konferenciákra, üres álláshelyekre hívják fel a figyelmet. A tagok hozzáférhetnek a 

GLADNET Információs bázishoz, teljes jogi szöveg bázishoz, a szakképzéssel 

kapcsolatos anyagokhoz. A GLADNET web-címe: http://gladnet.org 

 

Mozgalom a fogyatékosok jogainak törvénybe foglalására az Egyesült Államokban  

 

Az Egyesült Államokban példaértékű polgárjogi törvény védi a fogyatékos embereket, 

az 1990-es Törvény a Fogyatékkal élő Amerikaiakról (TAF). Számos tanulsággal 

szolgál nemcsak maga a törvény, hanem azok a lépések és eljárások is, amelyeket a 

törvény létrehozására érdekében tettek. A törvényt maguk a fogyatékkal élők 

közösség kezdeményezte. A sérült embereket hagyományosan különböző 

kategóriákba sorolták. Ily módon a megosztott csoportok - például a fizikailag 

károsodott és a mentálisan sérült emberek közösségei - között alig alakult ki 

együttműködés. Az amerikai fogyatékos közösség azonban erőfeszítéseket tett, hogy 

egyesítse az összes különféle fogyatékossággal élő embert, a kerekes székkel 

közlekedőktől az AIDS-betegekig.  

 

A fogyatékkal élő amerikaiakról szóló törvényt mérföldkőnek tekinthetjük, a 

fogyatékosság következtében megjelenő diszkriminációt a faji és a nemi 

diszkriminációval azonos szintre helyezi. A fogyatékosok által elszenvedett 

diszkriminációval és más sérelmekkel kapcsolatos perekben hivatkozási alapként 

szolgál.  
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A Bragdon v Abbot perben (1998) a Legfelsőbb Bíróság kijelentette, hogy a HIV-

pozitív személyek a fogyatékkal élő amerikaikról szóló törvény értelmében védelmet 

élveznek, mivel kimerítik a fő élettevékenységben való lényegi korlátozottság 

fogalmát. Az 1999-es Olmstaed v. L.C. ügyben a Legfelsőbb Bíróság úgy döntött, 

hogy a fogyatékos embereknek joguk van ahhoz, hogy integrálódjanak a 

közösségbe. E döntés szerint az államnak a közösségben kell elhelyezést 

biztosítania olyan fogyatékosok számára, akik képesek a közösségben élni. 

Tartalmazza a döntés azt a megállapítást is, hogy az intézményekben való 

szükségtelen elkülönítés diszkriminációnak számít.  

 2001-ben a  Garrett v. Alabama ügyben a Legfelsőbb Bíróság kinyilvánította, hogy a 

törvény alapján az állam nem perelhető be kártérítésért. Mindaddig, amíg egy 

szövetségi tagállam általános gyakorlata a fogyatékosokkal kapcsolatban ésszerű, az 

az állam nem tartozik különleges megoldásokat bevezetni a fogyatékosok ügyének 

előmozdítására.8  

 
 

 

                                                        
8 TASZ, www.c3.hu/~hclu/ ) 
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4.  A hátrányos helyzetűek, a fiatalok és a nők munkaerőpiaci integrációját 
célzó foglalkoztatási projektek az EU-ban  

 
 
 

4.1. Fiatalok munkába állása 
 

Ifjúsági szakképzési tanácsadó szolgálatok Írországban9 
 

A behaviourista tudományoktól kölcsönzött „guidance” (tanácsadás, útmutatás) 

kifejezést - azaz a tudás és képességek felhasználását a pályaválasztásra való 

felkészítés folyamatában – sokáig csupán a rehabilitációban, továbbá a közép- és 

felsőfokú oktatásban működő tanácsadó szolgáltatásokra vonatkoztatták. A guidance 

kifejezés elsődleges jelentése a tanács- és információadás volt. 

 

Középfokú oktatás 

 

A középfokú oktatásban működő tanácsadás fő komponensét a pályaválasztási, 

képzési és egyéni/szociális tanácsadás jelenti. Ez egyszerre egyéni és csoportos 

tanácsadás. A tanácsadók sokféle információs anyagot, felmérési technikát és 

kisérleti tanulási módszert alkalmaznak. Ahhoz, hogy valakiből tanácsadó lehessen 

tanári diplomával kell rendelkeznie, és el kell végeznie egy egyéves posztgraduális 

képzést a Cork-i, vagy a Dublini Egyetem pszichológia szakán, vagy egy ezekhez 

hasonló intézményben. Az Oktatási Minisztérium „Pszichológiai Szolgálata” felügyeli 

és támogatja a tanácsadók munkáját és kidolgozza a tanácsadást irányító politikát. 

Azok az iskolák, melyeket legalább 500 diák látogat teljes munkaidős tanácsadót 

alkalmazhatnak, azok, melyekben 350-499 diák tanul, pedig egy részmunkaidőset. E 

feltételrendszerben rejlő veszély, hogy a nagyon nagy iskolákban nem megfelelően,  

a kis (350 fősnél kisebb) iskolákban pedig egyáltalán nem működik a tanácsadó 

szolgálat.  Ugyanis, míg az iskolák 6 százalékát 800-nál több diák látogatja, addig az 

iskolák 44 százalékát 350-nél kevesebb. A kis iskolák többsége vidéki.  
                                                        
9 Vocational Counselling Services for Young People in Ireland,  
in: Determining the need for vocational counselling among different target 
groups of young people under 28 years of age in Ireland. Case studies: rural 
disadvantaged youth. John Mc Carthy (ed.), CEDEFOP Panorama, National 
Report, 1993, 1st reprint Thessaloniki 1996 alapján 
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A feltételrendszer másik következménye, hogy az iskolát korán befejezők kisebb 

valószínűséggel vesznek részt szakképzési tanácsadásban, mivel a tanácsadás a 

felsőbb évfolyamokra koncentrál. 

 

Felsőfokú oktatás 

 

Tanácsadók dolgoznak az egyetemek és főiskolák pályaválasztási és álláskereső 

irodáiban. A szolgáltatás fő komponensei és a tanácsadókkal szemben támasztott 

követelmények megegyeznek a középfokú oktatásban működő tanácsadáséval. 

Nagy hangsúlyt fektetnek a szakképzési tanácsadásra, az álláskeresésre és a 

végzős hallgatók elhelyezkedésére. A szolgáltatás felügyelete, irányítása és 

fejlesztése annak az intézménynek a hatásköre, amelyben a szolgáltatás működik. A 

felsőoktatási intézmények kb. 30 százaléka alkalmaz teljes munkaidős tanácsadót. 

 

 Rehabilitáció 
 

A Nemzeti Rehabilitációs Testület (National Rehabilitation Board /NRB) feladata a 

fogyatékosok igényeinek felmérése és számukra a szakképzési tanácsadás és 

képzés biztosítása, elhelyezkedésük segítése. A szakképzési tanácsadók a 

Pszichológiai Szolgálat koordinálása alatt dolgoznak és általában pszichológiai, 

tanácsadói, vagy egyéb társadalomtudományi végzettséggel rendelkeznek. A 

szolgálat az ország területét lefedő hat körzetben 45 szakképzési tisztviselőt és 7 

pszichológust alkalmaz. Évente több, mint 4000 fogyatékos ember veszi igénybe a 

szolgáltatást. 

 

 Képzési irodák 
 

A FAS (Employment and Training Authority) munkaközvetítői szolgáltatást nyújt, 

továbbá képzési és munkaközvetítő programokat működtet. A FAS munkatársai 

tanácsokat és információkat nyújtanak a FAS irodák nyújtotta képzés- és 

álláslehetőségekről, továbbá a jelentkezők közül kiválogatják a FAS tréningek 

résztvevőit. A tréningek tartalmaznak egy álláskeresési képességeket fejlesztő 
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modult is. Az irodák tanácsadásért és információszolgáltatásért felelős munkatársai 

elvégeznek egy rövid, 1-3 hetes tanfolyamot is. A többi képzési iroda (CERT, 

TEAGASC, BIM, Coillte, VEC) általában tanácsadással és információszolgáltatással 

foglalkozik. Saját kurzusaikra válogatnak résztvevőket. A képzési irodák 

információszolgáltatással és cserével támogatják az iskolákban, főiskolákon, 

egyetemeken dolgozó tanácsadók munkáját. 

 

 Egyéb információs központok 
 

Az Ifjúsági Információs Központok (Youth Information Centres) számos területen 

értékes szerepet játszanak a fiatalok, különösképpen pedig a hátrányos helyzetű 

fiatalok számára történő tanácsadásban és információ szolgáltatásban. A 

központokat különböző ifjúsági szervezetek irányítják, anyagilag pedig az Oktatási 

Minisztérium „Ifjúsági ügyek osztálya” támogatja. A központok felkereső 

tevékenységet folytatnak, hogy eljuttassák szolgáltatásaikat a fiatalokhoz. A 

szakképzés területén a szakképzést és tréningeket szervező irodáktól, iskoláktól és 

egyetemektől kapott információkat továbbítják ügyfeleikhez. A központok munkáját a 

Nemzeti Ifjúsági Információs Felügyelő Bizottság (National Youth Information 

Monitoring Committee) felügyeli. 

 

A Munkanélküli Központok (Unemployment Resource Centres), melyeket az Ír 

Szakszervezetek Kongresszusa állított fel, a híd szerepét töltik be a munkanélküliség 

és a munkavállalás között. Működésük anyagi hátterét több forrás biztosítja: a 

szakszervezetek, a helyi, nemzeti és nemzetközi szervezetek, továbbá a központok 

különböző „fundraising” tevékenysége. A központok elsősorban a jóléti 

szolgáltatásokkal és a munka világával összefüggő információ- és tanácsadással 

foglalkoznak. Számos közülük fejlesztő tevékenységbe kezdett, helyi szakképzési 

bizottságokkal (Vocational Education Committees) karöltve felnőttek számára 

szerveznek képzési kurzusokat. A szakképzésről, tréningekről szóló 

információszolgáltatás a központok által nyújtott szolgáltatások lényegi részét alkotja. 

 

 Szakképzési tanácsadás felnőttek számára 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 51 

Szakmai, szak-, és felnőttképzési kurzusokat főként főiskolák és szakközépiskolák 

tartanak. 1991-ben 136 335 ember vett részt ilyen kurzusokon, a résztvevők között 

kétszer annyi nő volt, mint férfi. Jelenleg nem létezik formális szakképzési tanácsadó 

szolgáltatás felnőttek számára. A számukra szervezett szakképzési tanácsadás 

fontossága a tartós munkanélküliségből eredő igények kielégítése területén 

mindazonáltal felismerést nyert a „Tartós munkanélküliség területi alapú megoldása” 

nevet viselő kezdeményezés keretében, mely a „Gazdasági és Társadalmi Fejlődés 

Programja” részét alkotta a kormányzat és a társadalmi partnerek közötti 

megállapodás értelmében.  

 

 Szakképzési információs kontaktpontok és célcsoportok 
 

Az alábbi táblázat feltünteti azokat a pontokat, melyeken keresztül a szakképzési 

információ eljut a célcsoporthoz: 

 

Hely Kontaktpontok száma Célcsoport 

Középiskolák 791 Diákok (12-19 évesek) 

Közkönyvtárak 334 Fiatal és felnőtt népesség 

FAS irodák/képzési 

központok  

70 Felnőtt népesség (16 

évesnél idősebb) 

Ifjúsági információs 

központok 

22 Fiatal népesség 

Munkanélküli központok 24 Fiatal és felnőtt népesség 

Felsőoktatási intézmények 10 Diákok (17 évesnél 

idősebb) 

 

Az információszolgáltatás minősége függ az anyagi, pénzügyi körülményektől és 

attól, hogy van-e szakképzett tanácsadó. 

 

Formális vagy kevésbé formális-e a tanácsadás? 

 

A szülők, a család és a barátok, mint nem-formális tanácsadók lényeges szerepet 

töltenek be a fiatalok esetében. A középiskolai tanácsadók arra törekednek, hogy 

bevonják a szülőket és a családot a tanácsadói tevékenységbe, ám a részvétel foka 
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nem ismert. Sok iskola munkavállalókkal is együttműködik, akik megosztják 

munkatapasztalataikat, beszélgetnek a diákokkal, munkahely-látogatást szerveznek, 

stb. Ezeknek a módszereknek az elterjedtsége azonban szintén nem ismert. Néhány 

helyen találkozunk formális iskola-gyár együttműködéssel is, amelynek keretében 

koordinálják a tanácsadói tevékenységet.  

 

A társadalmi-gazdasági szempontból, illetve földrajzi fekvésük, távolságuk miatt 

hátrányos helyzetű, elmaradott területek további kihívást jelentenek a formális 

tanácsadás létező modellje és a kevésbé formális tanácsadási lehetőségek 

alkalmazása számára. Ronayne az ifjúsági szolgáltatások szerepét vizsgálva a 

tanulásból a munka világába való átmenet problémáinak feltárásában közvetlen 

összefüggést talált a nem, a végzettségi szint és az ifjúsági szolgáltatásokból való 

kimaradás között. A kimaradók listáját a szakképzettséggel nem rendelkező nők 

vezették (60 százalék), őket követték a szakképzettséggel nem rendelkező férfiak 

(40 százalék). Ezek az arányok 76 százalékra, illetve 57 százalékra emelkedtek, 

mikor a vizsgált szolgáltatások köréből kihagyták a sporttal összefüggő 

szolgáltatásokat. A szerző felhívta a figyelmet a korán munkába álló fiatalokat célzó 

olyan ifjúsági szolgáltatások fontosságára, melyek támogatják, növelik a fiatalok 

formális képzésben való részvételét. 

 

 Európai dimenzió a szakképzési információszolgáltatásban és tanácsadásban 
 

Az európai dimenzió szakképzési információszolgáltatásba és tanácsadásba történő 

bevezetésének katalizátorai a PETRA és a EURES programok voltak. A PETRA 111. 

alprogramja keretében két nemzeti központot hoztak létre, az egyiket a PETRA NCU-

n, a másikat pedig a FAS-on belül. A két központ szakképzési információs 

kontaktpontként működik nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt, továbbá ösztönzi 

a nemzeti szintet meghaladó szakképzési tanácsadói tevékenységet. Ügyfeleik köre 

a szakképzési információs mediátorokból és a felhasználókból tevődik össze. A 111. 

alprogram keretében, melyben írek is részt vesznek, az alábbi projekteket találjuk:  

 

 Training of Trainers (oktatók képzése),   

 Development of Joint Quality Standards (közös minőségi szabványok kialakítása),  

 Role of Parents in Guidance (szülők szerepe az útmutatásban).  
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A PETRA program pénzügyileg támogatta a szakképzés és a továbbképzés adatait 

tartalmazó nemzeti adatbázis, a „Qualifax” létrehozását, továbbá egy tanácsadóknak 

és célcsoportjuknak készített kézikönyv kiadását is. Az európai felsőfokú oktatásról, 

képzésről és munkáról adatokat tartalmazó kézikönyvet az Institute of Guidance 

Counsellors (Tanácsadók Intézete) adta ki.  

 

Az írországi FAS az egyik tesztközpontja (a működő négy közül) a EURES program 

álláslehetőségekről, élet- és munkakörülményekről információkat tartalmazó 

adatbázisának. A EURES program keretében euro-tanácsadók tevékenykednek a 

nagyobb írországi FAS munkaközvetítő irodákban (FAS Employement Service 

Office). A FAS Németországban, Hollandiában és Angliában működtet még 

munkaközvetítő irodákat.  

 

A professzionális tanácsadókat képviselő Institute of Guidence Counsellors tagja a 

„Euro-Orientation”-nek. Írország tagja a „Eurocounsel Action Research” programnak 

is, melynek célja a tartós munkanélküliség okozta problémák megoldását és 

megelőzését célzó tanácsadás és információszolgáltatás minőségét és 

hatékonyságát növelő módszerek kidolgozása. A programban két munkaerő-piaci 

terület vesz részt: egy vidéki és egy városi.  

 

Összegezve megállapítható, hogy a nagy és a közepesen nagy középiskolákban a 

fiatalok többsége számára elérhető a szakképzési tanácsadó szolgáltatás. A formális 

szolgáltatás azonban részben, vagy teljesen megszűnik miután befejezték az iskolát. 

A képzési irodák tanácsadást, információszolgáltatást nyújtanak. Viszonylag újnak 

számítanak a kevésbé formális tanácsadási formák, mint pl. az ifjúsági információs 

központok és a munkanélkülieket segítő központok (Resource Centres for the 

Unemployed). Működésüket és szolgáltatásaikat pozitívan értékelhetjük, ezeket 

azonban a szolgáltatók földrajzi elhelyezkedése miatt főként a városiak élvezik. 

Kezdeményezések születtek arra, hogy a tanácsadók hogyan érjék el a városiakon 

kívül a vidéken élő tartósan munkanélküli felnőtteket is. Bár a kevésbé formális 

tanácsadási forrásokat (szülők, család, munkavállalók) bevonják a középiskolákban 

működő tanácsadásba, ennek mértéke, elterjedtsége nem ismert. A kevésbé formális 

tanácsadási források használatának nehézségeit jól szemlélteti az iskolát korán 
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abbahagyó, szakképzetlen fiatalok, főként lányok részvételi aránya az ifjúsági 

szolgáltatásokban.  

 

Az európai dimenzió a szakképzési információszolgáltatásban és tanácsadásban a 

PETRA és a EURES programok révén az elmúlt időszakban jelentősen fejlődött. 
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4.2. A fiatalok integrálása a társadalomba az oktatás és a képzés segítségével 
(projekt leírások) 10 
 
Írország 

 
I. A projekt rövid leírása 

 

2.3. Elnevezés 

Megjelölt fogyatékosságok és egyéb területek integrált fejlesztése (a helyi 

város- és vidékfejlesztési program 2. sz. alprogramja) 

 

1.2. A projekt végrehajtásának szervezése 

Area Development Management Ltd. felelős a program irányításával. 

 

1.3. Cím: 

Holbrook House, Holles Street. 

Dublin 2, Írország 

Tel: (01) 661 36 11. Fax: (01) 661 04 11.  

E-mail: admlt@iol.ie 

Felelős: Joan Walsh 

 

1.4. A projekt rövid leírása 

A LURD OP három alprogramból áll – ADM Ltd felelős a megjelölt 

fogyatékosságok és egyéb területek integrált fejlesztéséért.  

 

II. Megközelítés és tartalom 

 

0.0. A kezdeményezés kontextusa, célja és eredete 

A LURD OP a CSF 1994-99. négy prioritásai egyike, melyről az Ír Kormány és 

az Európai Bizottság megállapodást kötött. Célja a társadalmi és gazdasági 

fejlesztés elősegítése helyi szinten.  

 

                                                        
10 2. Kötet, 2000, ISBN 92-828-7634-9 
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3.1. Célcsoport (a társadalomból kirekesztett, fiatal, hosszú távú 

munkanélküliek, stb., az érintettek életkora és részletes adatai és státusa  

tisztázandó)  

 
1.1. Társadalmi-oktatási megközelítés 

Alulvégzettség megelőzése és az oktatási rendszerben való részvétel 

elősegítése. 

„Második-esély” oktatás és képzés biztosítása,  

 

1.1. A tevékenység ütemezése és időtartama 

A program 1994-től 1999-ig tart, az egyéni akciók időtartama változó. 

 

1.1. A tevékenység részesül-e valamilyen nemzeti támogatásban? 

A program az „Operational Programme on Local and Urban Development”  

program része. 

 
III. Partnerség és felhasznált eszközök 

 

2.0. A fő partner neve, státusa és szerepe 

Nem meghatározott, bár nemzeti szinten az Oktatási Minisztérium támogatást 

nyújt a helyi szintű programok oktatási intézkedéseihez.  

 

2.0. Egyéb partnerek 

Partnerségi társaságok, helyi iskolák, ifjúsági szervezetek, felügyelő 

szervezetek. 

 

2.0. Monitoring és folyamatos értékelés 

Minden szervezet egyénileg értékeli saját tevékenységét.  

 

2.0. A tevékenység külső értékelése 

Az ADM végzi a teljes program külső értékelésé, folyamatos jelentéseket az 

értékelő bizottsághoz (Monitoring Committee) a megelőző intézkedésekről.  
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IV. Források 

 

3.0. Felhasznált emberi erőforrások 

Helyi szinten valamennyi partnerségi társaságnál egy oktatási koordinátor 

dolgozik, tanárokkal közreműködve.  

 

3.0. Felhasznált szervezési és technikai eszközök 

Ezek projekt- ill. tevékenységtől függőek. 

 

3.0. Pénzügyi adatok 

A tevékenység költségeinek becslése: Összesen: programköltség 104,7 millió 

IRP (1994-1999.) 10,5 millió IRP tartalék az oktatási megelőző 

intézkedésekre. Kb. 20 millió IRP az összes oktatási intézkedéshez.  

 

V. A tevékenység innovatív jellemzői 
 
A programnak az oktatást érintő intézkedése öt intézkedés egyike. (1. Megelőzés, 2. 

Kiegészítő oktatás és képzés), melyek közösen alkotják az integrált helyi fejlesztési 

tervek alapját. Az oktatási intézkedések különlegesen újító jellege, hogy az akciókat 

alapszinten határozza meg és a helyi prioritásokat tetszés szerint lehet kialakítani.  

 

VI. Megjegyzés 
 
A területi partnerségi egyesülések (és egyéb alapítású csoportok) független 

egyesülések, melyeket az ADM Ltd. alapít és támogat, mely helyileg meghatározott 

prioritásokat alakítanak ki a szociálisan hátrányos helyzetűekkel kapcsolatban. 

Jellemző oktatási tevékenységek: a szülők részvételével megvalósuló korai 

gyermekkori gondozás és oktatási programok.  
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I. A tevékenység rövid leírása 

 

0.0. A projekt neve 

Közösségi alapú vezetési segítségnyújtás 

 

0.0. A tevékenységet végző szervezet 

Országos oktatási segélynyújtó központ – projekt vezető 

 

0.0. Cím 

189 Parnell Street 

Dublin 1, Írország 

Tel: (353-1) 873 14 11 Fax: (353-1) 873 13 16 

E-mail: john.mccarthy@leargas.team400.ie 

 

0.0. Az akció rövid leírása 

Veszélyeztetett fiatalok képzése, képességfejlesztés annak érdekében, hogy 

később sikeresen bekacsolódhassanak a hivatalos iskolarendszerbe.   

 

II. Megközelítés és tartalom 

 

2.1. A kezdeményezés kontextusa, célja és eredete 

Társadalmi és gazdasági kizártság, a hagyományos módszerekkel célcsoport 

nem érhető el. A fiatalokra befolyással bíró személyekkel való társadalmi 

kapcsolatok felhasználása. 

 

2.2. Célcsoport (a társadalomból kirekesztett, fiatal, hosszú távú  

munkanélküliek, stb., az érintettek életkora és részletes adatai és státusa   
 tisztázandó) Társadalmi és gazdasági kirekesztettek, 12-24 éves életkor, 

alacsony szintű vagy nem létező iskolai végzettség. 

 

1.2. Társadalmi-oktatási megközelítés 

Képzési program kidolgozása és átadása főként önkénteseknek, akik a 

célcsoportban élnek. 
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2.4. A tevékenység ütemezése és időtartama 

Két év: 1996-199. szükségletek elemzése, képzés kialakítása, alkalmazás, 

értékelés. Egy év: terjesztés (1998).  

 
2.5. A tevékenység részesül-e valamilyen nemzeti támogatásban? 

Írországban a projektek a helyi visszajelzések feldolgozásához kapcsolódnak 

–  egy országos kezdeményezés részeként.  

 

III. Partnerség és felhasznált eszközök 

 

1.1.  A fő partner neve, státusa és szerepe 

Írországi oktatási központ – támogató 

 

3.2. Egyéb partnerek 

Careers Europe, Bradford UK; LDC, Hollandia; CEFOC/UNINOVA, Almada,  

Liszabon, Portugália 

 
3.3. Monitoring és folyamatos értékelés 

Főként formális. Külső konzultáns alkalmazása. Kimutatás a képzés végén.  

 

4.0. A tevékenység külső értékelése 

Külső konzultánsok részvétele a nemzetközi projekt menedzsmentje 

találkozóin és szemináriumain 

 

IV. Források 

 

4.1.  Felhasznált emberi erőforrások 

Egyetemi alkalmazottak, helyi szakértők, országos szakértők irányításával, 

önkéntesek a célcsoport környezetéből 

 

1998.0. Felhasznált szervezési és technikai eszközök 

Kísérleti, önkéntes alapon megvalósuló, tárgyalásos tanulás.  

 

1999.0. Pénzügyi adatok 
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Az akció becsült költsége: összesen: kb. 161 000 EUR. 1995-97: négy 

partner.  

 

V. A tevékenység innovatív jellemzői 
 

0. Új stratégiák kidolgozása a célcsoport elérése érdekében.  

0. A szakmai vezetés helyreállítása a helyi résztvevők képességeinek 

fejlesztése érdekében 

0. Közös nemzetközi továbbképzés a projekt menedzsmentje számára 

 

VI. Megjegyzés 
 
A fenntarthatóság folyamatos figyelése. Határokon átnyúló projekt, a formális képzési 

rendszer stratégiáját finomítja a veszélyeztetett fiatalok segítése érdekében.  
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I. A tevékenység rövid leírása 

 
0.0. A projekt neve 

„YouthReach” – Fiatalok elérése (Bray és Észak-Wicklow) 

 

0.0. A tevékenységet végző szervezet 

Wicklow Szakképzési Bizottság 

 

0.0. Cím 

Sunbeam House, Vevay Road. 

Bray, Co. Wicklow, Írország 

Tel: (353-1) 286 96 98. Fax: (353-1) 286 96 71 

Kontakt: A. Burgess 

 

0.0. Az akció rövid leírása 
 

0. Szakképzés és általános képzés az iskolát korán elhagyó 15-18 

éves fiatalok számára.  

0. Oktatás és képzés fiatal egyedülálló szülők számára 

 

II. Megközelítés és tartalom 

 

2.4. A kezdeményezés kontextusa, célja és eredete 

A program célja az iskolát korán elhagyó fiatalok számára azokat a 

képességeket és ismereteket, melyek a felnőtt dolgozó élethez és a 

továbbtanuláshoz szükségesek. 

 

2.2. Célcsoport (a társadalomból kirekesztett, fiatal, hosszú távú  
  munkanélküliek, stb., az érintettek életkora és részletes adatai és státusa   
  tisztázandó). A társadalomból kizárt fiatalok – 15-18 évesek 

 

2.3. Társadalmi-oktatási megközelítés 

Tanuló centrikus kísérleti megközelítés. 
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1.2. A tevékenység ütemezése és időtartama 

A részvevők két típusú képzésben vehetnek részt: alapozó és haladó.  

 
1.2. A tevékenység részesül-e valamilyen nemzeti támogatásban? 

A projekt része az írországi hasonló célkitűzésű nemzeti programnak, melyben 

kb. 2500 fiatal vesz részt.  

 

III. Partnerség és felhasznált eszközök 
 

3.1.  A fő partner neve, státusa és szerepe 

Írországi Oktatási Minisztérium és az Európai Szociális Alap 

 
3.2. Egyéb partnerek 

 Vállalati és Munkaügyi Minisztérium (FAS) és Szakképzési Bizottságok.  

 
2.0. Monitoring és folyamatos értékelés 

A Bray YouthReach Center egy szakképzési bizottsági testület felé számol be, 

mely éves jelentéseket készít az Oktatási minisztérium részére.  

 

2.0. A tevékenység külső értékelése 

Európai Szociális Értékelési Alap írországi részlége. 

 

IV. Források 

 

3.0. Felhasznált emberi erőforrások 

Oktató tanárok, előadók. 

 

3.0. Felhasznált szervezési és technikai eszközök 

Oktatási termek famegmunkáláshoz, mérnöki munkához, felszolgáláshoz, 

számítástechnikához, általános oktatáshoz és fodrászathoz.  
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I. A projekt rövid leírása 

 

0.0.  Elnevezés 

Az iskolát korán elhagyók érdekében tett lépések. 

 

1.0. A projekt végrehajtásának szervezése 

FAS. Képzési és Munkaügyi Hatóság 

 

2.0. Cím: 

FAS Training Centre, Industrial Park 

Waterford, Írország 

Tel: (051-301 529. Fax: 051-301-530 

E-mail: o.clancy@indigo.ie 

Kontak: Angela Lambkin 

 

 A projekt rövid leírása 
 

 Fiatalok részére szervezett közösségi képzési műhelyek, fejlesztési lépések 

és képzési programok regionális irányítása  

 

II. Megközelítés és tartalom 

 

2.1. A kezdeményezés kontextusa, célja és eredete 

 Országos program. 

 

2.2.  Célcsoport (a társadalomból kirekesztett, fiatal, hosszú távú  

 munkanélküliek, stb., az érintettek életkora és részletes adatai és 
státusa  tisztázandó)  

  

 A társadalomból kizárt fiatalok.  

 Hosszú távú munkanélküliek.  

 Az iskolát korán elhagyók.  
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0.0. Társadalmi-oktatási megközelítés 

Alternatív képzési lehetőségek keresése.  

 

2.4. A tevékenység ütemezése és időtartama 

Folyamatos. 

 

2.5. A tevékenység részesül-e valamilyen nemzeti támogatásban? 

n.a. 

 

III. Partnerség és felhasznált eszközök 

 

3.4. A fő partner neve, státusa és szerepe 

n.a. 

 
IV. Források 
 

4.3. Felhasznált emberi erőforrások 

Nemzeti program költségvetése. 

 

4.3.  Felhasznált szervezési és technikai eszközök 

Integrált értékelési rendszer. 

Irányítás és tanácsadás.  

 

4.3.   Pénzügyi adatok 

 

V. A tevékenység innovatív jellemzői 
 
Új progresszív képzési programok fejlesztése az oktatás és a főbb programok közötti 

távolság áthidalására. 
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Spanyolország 

 

I. A projekt rövid leírása 

 

1.3. Elnevezés 

Escuelas Taller de Gijón (Gijón-i Műhely Iskolák) 

 
1.3. A projekt végrehajtásának szervezése 

Ayuntamiento de Gijón (Gijón város polgármesteri hivatala) 

 

1.3. Cím: 

Casa de Rosario Acuña. Camino de los Arces, s/n.  

Gijón, Spanyolország 

Tel: (34) 985 13 25 65 

E-mail: etaller@netcom.es 

Kontakt: Rosa Iglesias 

 

1.3. A projekt rövid leírása 

Az Escuelas Taller (műhely iskolák) része a kormány ifjúsági 

munkahelyteremtő politikájának.  

 

II. Megközelítés és tartalom 

 

2.1. A kezdeményezés kontextusa, célja és eredete 

A program kísérleti jelleggel 1985-ben indult az Instituto Nacional de Empleo  

(Országos Munkaügyi Intézet), majd a Munkaügyi és Szociális Minisztérium 

vezetésével.  

 

2.2.  Célcsoport (a társadalomból kirekesztett, fiatal, hosszú távú  
munkanélküliek, stb., az érintettek életkora és részletes adatai és státusa  
tisztázandó)  

 Munkanélküli fiatalok, iskolai végzettséggel rendelkezők vagy nem 

rendelkezők, 16-25 év közötti életkor, különböző szociális háttérrel.   
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2.3. Társadalmi-oktatási megközelítés 

Társadalmi és közösségei integráció. 

 
2.4. A tevékenység ütemezése és időtartama 

Valamennyi műhelyiskola időtartama két év .  

 

2.5. A tevékenység részesül-e valamilyen nemzeti támogatásban? 

Nem.  
 

III. Partnerség és felhasznált eszközök 

 

3.1.  A fő partner neve, státusa és szerepe 

A Munkaügyi és Szociális Minisztérium által felügyelt Instituto Nacional de 

Empleo. 

 

3.4. Egyéb partnerek 

Európai Szociális Alap (a Nemzeti Munkaügyi Hivatalnál) és Gijón 

polgármesteri hivatala 

 

3.4. Monitoring és folyamatos értékelés 

Ezt a műhelyiskolák tanárai és a Nemzeti Munkaügyi Hivatalnál helyi irodája 

végzi.  

 

3.4.   A tevékenység külső értékelése 

   

 IV. Források 

  

4.1. Felhasznált emberi erőforrások 
A projekttől függ. Általában általános iskolai tanárokat vonnak be.  

 

3.1. Felhasznált szervezési és technikai eszközök 

A projekttől függ.  

 

V. A tevékenység innovatív jellemzői 

A közreműködő oktató diákok fizetést kapnak és szakmai tapasztalatot szereznek.  
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4.3. Egyenlő esélyek a munkában. Nemek közötti egyenlőség az Európai 
Unióban (Gyakorlati példák 1996-2000) 11 
 

 

Az EU alapdokumentumának számító, a Római Szerződés részét képező  

Szociálpolitikai Megállapodás féfiak és nők közötti esélyegynlőségével fogllakozó 6. 

cikkelye megismétli a Római Szerződés 119. cikellyét, de emellett hozzátesz egy 

fontos, új mondatot, amely a pozitív diszkrimináció elvének alkalmazása előtt nyítja 

meg a terepet: 

„E cikkely nem akadályozhatja meg a tagállamokat abban, hogy fenntartsanak vagy 

elfogadjanak olyan rendelkezéseket, amelyek célja, hogy egyes foglalkozások 

gyakorlását a nők számára megkönnyítsék, valamint a nőket szakmai tevékenységük 

során felmerülő hátrányoktól megvédjék, illetve azokat kiegyenlítsék.” 

 

Spanyolország 

 

Törekvés az egyenlő bérezésre a döntéshozókra történő nyomásgyakorlás 

segítségével 
 

Az Európai Unióban a nők keresete még ma is elmarad a férfiakétól. Az egyenlő 

bérezés elve megkívánja a törvényi szabályozást, de önmagában ez még nem 

elegendő. A nemek közötti diszkrimináció a bérezést illetően tovább erősödött. Ez 

megakadályozta azt, hogy a munka világában, a munkaerőpiacon létrejöjjön a nők és 

a férfiak közötti egyenlőség. Világossá vált, hogy olyan minőségi változást jelentő 

programra van szükség, amellyel csökkenteni lehet a nők és a férfiak bére közötti 

különbséget. 

 

A spanyolországi „Instituto de la Mujer” (Nők Intézete) javaslata a munkaügyi 

viszonyok keretében nyújt a köz- és magánszektor társadalmi partnerei számára  
                                                        
11 Forrás: Nemek közötti egyenlőség az EU-ban. Gyakorlati példák 1996-2000. 
Gender Equility in the EU, examples of good practices, 1996-2000, Employment and 
Social Affairs Manuscript, completed in May, 2000, Európai Bizottság 
(Munkaügyi és Szociális Ügyek Főigazgatósága) D.5. szám 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 69 

egyfajta lehetőséget a megegyezésre. Az Intézet a Munkaügyi és Szociális Ügyek 

Minisztériumának a támogatásával működik. Ennek segítségével adta ki 1999-ben az 

egyenlő bérezésről szóló munkáját, amely az egyenlő bérezést biztosító jó 

gyakorlatokat ismerteti.12 A kiadvány tartalmazza a spanyolországi „Harmadik 

nemzeti terv a nők és a férfiak közötti egyenlő esélyért (1997-2000)” is.  

 

A bérkülönbségek, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségek számos 

tanulmány és kutatás témája és tárgya volt. Igaz mind a spanyolországi, mind 

európai szinten a változás igen lassú. Pusztán a törvényi szabályozás megléte még 

nem jelenti azt, hogy az egyenlő bérezés a gyakorlatban is megjelenik. Mégis, a 

legfontosabb lépés az egyenlőség megteremtése felé az, hogy erősítsük a törvényi 

szabályozást. 

 

Az Instituto de la Mujer említett kidványának fő célja a döntéshozók befolyásolása 

volt. „A helyes gyakorlat” ismertetésének célja az volt, hogy utat mutasson a 

szakszervezeteknek, a munkaügyi és átképző központoknak, munkaerőpiaci  

felügyeleteknek, választott bíráknak, Munkaügyi Bíróságoknak és más 

köztestületeknek. A kiadványt a „Középtávú közösségi akcióprogram a nők és a 

férfiak közötti egyenlő esélyekről” (1996-2000) című program támogatásával adták ki.  

 

Az Intézet nagy számban gyűjtötte, rögzítette és elemezte az egyenlő bérezésről 

szóló gyakorlati és kutatási anyagokat. Ezek az 1996-os „Európai viselkedési kódex 

az egyenlő értékű munkáért egyenlő bért a férfiak és nők számára” c. munkában 

jelent meg.13 A kampány érdekében - melynek célja, a kiadvány terjesztése és 

fontosságának kiemelése volt - konferenciákat és „workshopokat” rendeztek az 

Amszterdami Szerződés 141-es cikke szellemében. 

 

A „jó példákról” szóló kiadvány legfontosabb eleme a köztestületeknek a kollektív 

alkuban játszott szerepét érinti, melynek célja a munkabérek közötti 

                                                                                                                                                                             
 
12Good Practices Guide – to Guarantee equal Pay 
 
13 1996 European Code of Conduct on Equal pay for Women and Men for Work on 
Equal value 
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egyenlőtlenségek kezelése és a munka értékének megállapítása. A kiadvány 

ismerteti a munka értékelésének és monitoringjának menetét. Felállít egy olyan 

ellenőrzési módszert, amelynek segítségével megállapítható a nemek közötti 

diszkrimináció megléte és annak konkrét foka egy adott vállalatnál. Ennek az 

ellenőrzési módszernek a használatával a munkaerőpiaci felügyelők és egyéb  

szervezetek is rámutathatnak a nemek közötti diszkrimináció jelenlétére és annak 

mértékére. Lehetőség nyílik arra, hogy diszkrimináció mentes bértáblékat, 

kategóriákat állapítsanak meg. Mind uniós, mind hazai szinten a társadalmi partnerek 

örömmel üdvözölték ezt a módszert, és vettek részt a további munkálatokban.  

  

Így került sor arra, hogy Portugáliában a Szociális Minisztérium keretén belül 

létrehozták a Munkaerőpiaci Felügyeletet. Ezen túlmenően Portugáliában megalakult 

a munkaügyért és egyenlő foglalkoztatásért felelős, illetve az egyenlőséggel és a nők 

jogainak kérdéseivel foglalkozó bizottság. Kiépült a témával foglalkozó hálózat, 

amelynek tagjai között találjuk a spanyol Szociális biztonságot ellenőrző hivatalt 

(Munkaügyi és Szociális Ügyek Minisztériuma), a franciaországi Munkaügyi és 

Szolidaritási Minisztériumot, a belga Munkaügyi és Foglalkoztatási Minisztériumot. 

E jól kiépült hálózat célja az egyenlő bérek elvének támogatása az Európai Unión 

belül. 

 

Dánia 

 

Az egyenlőség központi kérdésként merül fel a jóléti társadalom jövőbeli fejlődése 

során, a nők és férfiak közötti viszonyt alapvetően meghatározza majd. A nemek 

közötti egyenlőség kérdésköre kapcsán jelentkező meglepő, új téma az egyenlőség 

a férfiakkal és a férfiakért. Dánia ezirányú ajánlása könnyen alkalmazható egy másik 

tagállamban is. 

Cél, hogy az északi-európai EU-tagállamok között együttműködés alakuljon ki a 

nemek közötti egyenlőség kérdésében. A kilencvenes években az északi-európai 

államok nagyobb hangsúlyt fektettek a nők szerepére, helyzetére, mint az előző 

évtizedekben. Különösen hangsúlyos volt a nemek közötti egyenlőség témája. Ezt 

tapasztaljuk az „Északi együttműködési programban (1995-2000)” is 14. A programot 

                                                        
14 Nordic cooperation Programme  
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az Északi Tanács miniszterei szorgalmazták, aminek következtében sikerült is 

előmozdítani az együttműködést Dánia, Izland, Norvégia, Svédország és Finnország 

parlamentjei és kormányai között.  

 

Dániában az egyenlő munkáért egyenlő bért kérdésében olyan átfogó stratégia 

alakult ki, amely feljogosítja a minisztereket és más központi - és helyi szerveket, 

hogy kezdeményezzenek a nemek közötti egyenjogúság előmozdítása érdekében. 

Az egyenlő jogok tanácsát 25 évvel ezelőtt állították fel.  Kiterjedt tapasztalatokkal 

rendelkezik az egyenlőség kérdésében, s kapcsolatban áll mind az uniós 

szervezetekell, mind az északi-és balti térség államaival. 

Dániában egyre inkább elfogadottak a férfiak új szerepkörei, a nemek közötti 

munkamegosztás változásai. A nők és a férfiak foglalkoztatási rátája az elmúlt húsz 

évben csaknem azonos lett, a teljes munkaidőben foglalkoztatott nők számának 

jelentős megnövekedése következtében. Mind a szülői, mind a kenyérkeresői 

szerepet illetően a férfiak és a nők szerepkörei összemosódnak.  

 

2000. februárjában Koppenhágában az egyejogúság minisztere és az egyenlő jogok 

tanácsa  konferenciát tartott a férfiak és a nők egyenjogúsága témájában,  norvég,  

dán és  svéd szakértők és döntéshozók részére, akik elsősorban a szülői szereppel 

foglalkoznak.  

 

Központi téma lett a féfiak helyzete, megváltozott szerepe. A férfiak számára krízis 

centrumok jöttek létre, ahol elsősorban a segítségnyújtás és marginalizálódásuk 

elkerülése a cél.  1999-ben Férfiak az úton címmel az egyenlő jogok tanácsa a 

nemek közötti egyenlőség erősítése céljából egy kiadványt adott ki.15  Ezt a férfiak 

megváltozott szerepe, a hagyományos családfői szerepkör módosulása indokolja. 

Ebben a világban a nők szerepe és a nőkkel szembeni elvárások megváltoztak.  

 

Olaszország 

 

                                                                                                                                                                             
 
15 Men on the Road 
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A nemek közötti egyenlőség kérdése a helyi szintű fejlesztéseknél 

 

A helyi gazdasági tevékenység erősödött az elmúlt években. Az uniós szintű 

tervezésnél is az egyenlő jogok kérdése központi téma lett.  A helyi szintű – megyei, 

tartományi, regionális fejlesztéseknél – napirendre kerültek az új területi 

foglalkoztatási paktum, amelyeket az EU támogat, s amelyeknek a célja a a helyi 

szintű szociális és gazdasági kohézió elősegítése. 

 

Miként kapcsolódik a nők és a férfiak közötti egyenlőség kérdése ezekhez?  LINDA 

program támogatja a  helyi fejlesztések és megelőzések irányvonalát, az Európai 

Bizottság középtávú akcióprogramja pedig a nők és a férfiak egyenlő esélyét célzó 

programját.16 

 

A három észak-olaszországi régió (Piemont, Lombardia és Liguria) torino-i 

találkozóján a LINDA keretében megegyeztek, hogy elősegítik a nők és a férfiak 

közötti esélyegyenlőség elterjesztését, és a egyenjogúság kérdéskörét bevonják a 

helyi fejlesztések központi témái közé. Irrea városa kulcsfontosságú szerepet töltött 

be a projektben, egyben elősegítette a Canorese területi megállapodás érvényre 

juttatását. 

 

Az észak-olaszországi  Foglalkoztatási Paktum célja – a foglalkoztatás növelésén 

kívül -  az Olivetti Csoporttal együtt az ipar fejlesztése. Emellett fontos kérdésként 

merül fel a portugál és a francia partnerekkel való kapcsolattartás a LINDA projekten 

belül. 

 

A LINDA célja, hogy mobilizálja és növelje a nemek közötti egyenlőség tudatos 

megjelenítését, és a kérdést egyben a helyi szintű gazdasági fejlesztések témájává is 

tegye, még a tervezés időszakában.  

Számos helyi foglalkoztatási paktum esetében előfordult az, hogy a fejlesztési tervek 

anélkül kerültek kidolgozásra, hogy a férfiak és a nők közötti eyenjogúság kérdését 

figyelembe vették volna. Ez nemcsak a fejelsztési tervek tartalmát befolyásolta, 

                                                        
16 Local Initiative of development and anticipation 
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hanem kihatott a nők részvételére is a különböző döntéshozói és végrehajtói 

testületekben. 

 

A LINDA keretében a projektek célja, hogy érvényre juttassa a helyi szintű 

fejlesztéseknél is az egyenlő esélyek elvét, s a nők foglalkoztatása már napirendi 

pontként merülhessen fel. A LINDA és a részt vevő társadalmi partnerek figyelembe 

veszik az akciók során az adott célcsoportokat: a Strukturális Alapok Ellenőrző 

Bizottságát, az egyenlő esélyekért felelős intézményeket, nőszervezeteket, a helyi 

fejlesztési testületeket, szakszervezeteket, továbbképző központokat, kereskedelmi 

kamarákat, bankokat, hitelintézményeket és a helyi adminisztrációt.  

 

 

Az eredmény nagyon kedvező, a helyi fejlesztéseknél ma már figyelembe veszik a 

nemek közötti egyenlőség elvét. Az Európai Unió Strukturális Alapjainak értékelése 

során kiemelték, hogy az ezirányú eredmények 1998-19999 között kiemelkedően jól 

alakultak. 

 

A nemek közötti egyenlőség kérdése, fő irányvonalának meghatározása a helyi 

fejlesztésben, különböző szemináriumokon, konferenciákon, csereprogramokon 

került megvitatásra. Ezeken az eseményeken a partner szervezetek is jelen voltak, 

illetve lehetőségük nyílt saját maguk bemutatására is. Ez a nagyfokú nemzetközi 

aktivitás felbátorította az összes résztvevőt, hogy folytassa a célok megvalósítását. 

  

A LINDA II. esetébe új partnerek is csatlakoztak, Spanyolország és Franciaország. A 

LINDA II. fő célja, hogy előmozdítsa a nemek közötti egyenlőség tudatos 

megjelenítését az EU Strukturális Alapjaiban, és így növelje a tudatos akciók számát 

is. 

 

Belgium 

 

A nemek közötti egyenlőség fő irányvonalának meghatározása és a hozzáférhető 

eredmények feldolgozására Belgiumban (Flandria, Leuwen) is sor került. Itt a projekt 

témája a személyügyi politika (personnel policy) és a közszektor tapasztalata volt, s 

kiadvány is készült a tapasztalatokról. 
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A projektet az EU Bizottság középtávú  „Akcióprogramja a nők és a férfiakért” (1996-

2000) támogatta. A programba további öt tagállamot is bevontak, akik elméleti és 

gyakorlati tanácsokkal segítették a munkát. 

 

Az első szakaszban az egyenlőség és a személyügyi politika kérdését dolgozták ki, 

amelyet a legújabb szakirodalom segítségével állították össze. A projekt keretében 

feldolgozták a partnerországba küldött közvélemény-kutatási eredményeket is. 

 

A projekt keretében feldolgozott kérdéskörök a következők voltak: 

Belgium: A szövetségi minisztériumokban elért céleredmények megjelenítése. 

Hollandia: A megüresedett helyek ellenőrzése nemileg semleges szempontból. 

Norvégia: Az új akcióprogram tervezete elősegíti a nők és a férfiak közötti egyenlő 

esélyt a  Munkaügyi Minisztériumban és a kormányzatban. 

Flandria, Belgium: „A nemek közötti egyensúly” – kutatási akcióprogram a flamand 

kormányzat számára. 

Egyesült Királyság: Nem-hivatalos projekt a szerkezetváltás elősegítésére. 

 

Ez az öt irány közelíti meg a leginkább a stratégiák és a tervek felhasználásának 

optimumát. Elkészült a személyügyi politikában az egyenlőség meglétét ellenőrző 

szempontrendszer is, amely a következőkön alapul: 

 

1. Az egyenlőségen alapuló biztonság alapvető tartalma. Itt a következő stratégiát 

kell figyelembe venni a működtetés folyamán: törvényesség, pozitív megközelítés, 

nemek közötti egyenlőség fő irányvonalának tiszteletben tartása. 

 

2. Az egyenlőség biztosítása és integrálása a munkaügyi menedzsmentbe. 

Eszközök: kiválasztás, teljesítmény, fejlesztés, jutalmazás. 

 

3. Az egyenlőség érvényesítése a minőségi vezetésben. 
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„Az egyenlőség alapú személyügyi politika a közszférában” című kézikönyv számolt 

be a project eredményeiről.17 Ennek keretén belül kidolgoztak egy felhasználóbarát 

eszközrendszert, mind a humán erőforrás menedzsment, mind az adminisztratív 

munkát ellátó emberek számára. A munka esettanulmányokon keresztül bemutatja, 

hogy a kormányzat számára milyen kemny feladat olyan személyügyi politikát 

folytatni, amely biztosítja a nemek közötti egyenlőséget. 

 

A szerzők rávilágítanak arra, hogy a kiegyensúlyozott, egyenlőséget biztosító 

személyügyi politika három különböző összetevőből áll: 

A törvényhozás bár jó alap lehet, de önmagában nem ad tökéletes megoldást a 

diszkrimináció és a közvetett eljárások kezelésére. 

Pozitív akciókra van szükség, olyanokra, mint az elsősorban a nőket a  

munkahelyeken érintő speciális helyzetekből adódó hátrányos megkülönböztetések 

mérése. 

A strukturális fejlesztéseknél elengedhetetlen a nők és a férfiak közötti egyenlőség fő 

stratégiai elemeinek kijelölése. 

 

A fő irányvonal meghatározásakor két kritikus pont emelhető ki. A pozitív cselekvés 

főleg a felelősséget hangsúlyozza, de fontos a szerepek és a hátrányok 

meghatározása is. Továbbra is fontos probléma marad a személyüyi politika kérdése. 

A kutatók és a civil szféra köztti együttműködés következtében a valóság, a praxis 

folyamatos tesztelése zajlik, s az esettanulmányok és tapasztalataik megjelennek a 

közszektor személyügyi politikájában. 

 

Szociális partnerek a nők és a férfiak egyenjogúságáról 

 

Az Európai Unió szociális modellje aláhúzza a szociális partnerek szoros 

együttműködésének szükségességét a munkaügyi kapcsolatokon belül. Különböző 

erőfeszítések révén sikerült új szintre emelni a nemek közötti egyenlőség kérdését a 

szakszervezetek, a munkáltatók és a munkavállalói szervezetek segítségével. 

Ausztriában a női szakszervezeti tagozatok – a bátorítások következtében - már 

tudatosabban vesznek részt a döntéshozatalban.  A férfiak és a nők közötti 
                                                        
17 Equality oriented Personnel Policy in the Public Sector 
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egyenlőség fontos kérdésként szerepelt európai szinten a villamosenergiparban. Egy 

német felmésérs szerint főleg a kisebbségi etnikumokhoz tartozó nőknek kell a 

munkaerőpiacra lépve diszkriminációval számolniuk, akkor, ha nem valamilyen 

számukra hagyományos foglalkozást választanak. 

 

Ausztria 

 

Szakszervezeti kiállás a nők esélyeiért a munkában 

 

Az Európai Szakszervezeti Konföderáció (ETUC) célként fogalmazza meg a nők és 

férfiak közötti egyenlőség megvalósítását, egyben felszólítja a szakszervezeteket 

Európa-szerte, hogy juttassák érvényre a munkahelyeken a nők és a férfiak közötti 

egyenlőséget. Ebbe az a témakörbe beletartozik a részmunkaidőben 

foglalkoztatottak szociális biztonságának kérdése, a rugalmas foglalkoztatás, az 

egyenlő bérezés, a továbbképzés és a munkaerőpiacra való szabad visszatérés 

lehetősége a gyermekvállalást követően. 

 

„A női foglalkoztatottak egyenlő esélyei Karintia tartományban” című regionális 

projekt az osztrák szakszervezet (ÖGB) támogatásával jött létre.18 Mindezt az 

Európai Strukturális Alapok EMPLOYMENT-NOW programja támogatja, és 

Karintiában  elsősorban az információcserére és a továbbképzésre összpontosít. A 

projekt bevonja a szakszervezeti vezetőket, a nők ügyeivel foglalkozó képviselőket, a 

női szervezetek munkatársait, politikusokat, konzulenseket, munkaügyi központokat. 

 

A projektet  három szintje a következő volt: 

1. Olyan tréningek és kurzusok szervezése, melyek segítségével a nők képesek 

még hatékonyabban megfogalmazni az őket érintő kérdéseket, igényeiket. A 

résztvevő 18 nő olyan asszonyoknak és lányoknak tartott kurzust, akik főleg 

intézményekben, iskolákban dolgoznak teljes vagy részfoglalkoztatásban, és a 

mindennapok folyamán felmerül az egyenlő esélyek kérdése. Kommunikációs, 

illetve egyenlő bánásmóddal kapcsolatos törvényi útmutatást kaptak, melyek 

                                                                                                                                                                             
 
18 Equal Opportunities for women employees in the Province of Carinthia 
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révén jobban lemérhetik céljaik megvalósításának lehetőségét a munkahelyeken, 

konfliktuskezelésben, kapcsolatépítésben és az egészségügyi prevencióban is. 

Mindezt egy kézikönyv formájában adták ki. 

0. 1997. január és 1999. május között kétnapos szemináriumok formájában 

tréningeket tartottak a szakszervezeti vezetők számára, illetve munkában álló és 

munkanélküli nők vettek még részt ezeken a tanfolyamon Karintiában. Cél volt az 

együttműködés előmozdítása, információ csere, regionális kapcsolatok ápolása, 

tudatosság kiemelése. 

0. Mindezt követően széles körben tájékoztatták a közvéleményt rádió és tv-

programokban, poszterek segítségével és más, további médiumok 

felhasználásával. A témák között volt a szexuális zaklatás, feminizmus kérdése is. 

Ez az eseménysorozat lehetőséget adott a nők számára, hogy aktívan részt 

vegyenek a tréningekben és beleszólhassanak a public relations munkába is. 

 

Más Ausztriában működő EMPLOYMENT-NOW programok hálózata és 

kapcsolattartása révén tapasztalatcserére és elméleti tudásra lehet szert tenni. A 

projekten belül lehetőség nyílik más országokkal is kapcsolatok tartásra, például 

Finnországgal, Németországgal, Írországgal. A projekt során minden 

partnerszervezet továbbképzéseket szervez és kézikönyveket ad ki.  

 

NGO hálózati tevékenység a nemek közötti egyenlőségért 
 

A nem kormányzati szervezetek hálózati szerepe a nemek közötti egyenlőség 

megteremtésében minden szinten növelni tudta jelentőségét. A nőkkel foglalkozó 

NGO-k kapacitása megjeleníti, magába foglalja, integrálja a társadalom margójára 

került nőket. Itt elsősorban az egyedül álló anyákat, a hajléktalan nőket, az idősödő 

női korosztályt és a veszélyeztetett státusban élő nőket kell kiemelni. A továbbiakban 

példák segítségével mutatjuk be az olyan témákat, mint a nők elleni erőszak, a nők 

bántalmazása. Az EU politikái megoldást nyújthatnak az NGO-k és a bizottsági 

programok és irányelvek révén. 

 

Nagy-Britannia 
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Az egyedül nevelő szülők integrálása az NGO-kal együttműködve 

 

Európában minden tizedik család csonka. Szegénység, alacsony bérek, szociális 

rászorultság, gyermeknevelési támogatás, mindezt stigmaként viselik a gyermeküket 

egyedül nevelő szülők. A legtöbb szervezet, mely az egyedülálló szülőket segíti 

azNagy-Britanniában, Görögországban, Spanyolországban, Portugáliában, 

Finnországban, Írországban, Németországban, Svédországban és Belgiumban 

tapasztalatcserét elősegítő programokat hozott létre. Ezt elsőegíti az európai NGO 

hálózati tevékenysége is. 

 

Az egyedülálló szülők szociális akció hálózata és az egyszülős családok kirekesztés   

elleni projektje az egyedülálló szülők nehézségeire világít rá. 19A projektet 1999-ben  

az EU Bizottságának a Szociális és Foglalkoztatási Ügyekkel foglalkozó 

Főigazgatósága támogatta, és az Egyesült Királyságbeli egyedülálló szülők akció 

hálózata (SPAN), illetve Észak-Írország speciális testülete irányította. Céljuk az 

egyedülálló szülők támogatása és integrálása továbbképzéssel, átképzéssel. 

Kapcsolódva a nem kormányzati, egyedülálló családok szervezetéhez, tíz országban 

és európai régióban a SPAN segítségével,  olyan irányvonalat dolgoztak ki a  

szociális feszültségek  kezelésére, amely a nemzeti és az európai politikusokat is 

befolyásolni tudja. A projekt tapasztalatainak bemutatása számos eseménysorozatot 

vont maga után. 
 

2000 elejére a tervezet egésze már kikristályosodott. „Az Egyedülálló Szülők 

Szociális Modellje” címmel adták ki a projekt eredményeit, amely az alábbi főbb 

kérdésekkel foglalkozik: foglalkoztatási és családügyi felelősségrendszer; 

gyermekápolási támogatások; szegénység-alacsony bérek és szociális egészségügyi 

ellátás; továbbképzés-átképzés; védelem a családon belüli erőszak ellen. A 

beszámolót 2000. januárjában az Európai Parlament nőjogokért felelős bizottsága 

elé terjesztették. Számos tudományos kutatócsoport és szociális alapítvány vett részt 

a projekt munkájában. 

 

                                                        
19 Single Parent Action Network and the European Network of one parent families 
social exclusion project 
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Az összes vezetési feladatot, beleértve a szervezést, találkozók lebonyolítását, 

jegyzőkönyvek előkészítését, dokumentumok és jelentések összeállítását a 

különböző országok hasonló szervezeteivel együtt készítették el és bonyolították le. 

A követelmény az volt, hogy a projektben résztvevők delegációjában legalább egy 

egyedülálló szülő legyen. A jövőbeli terv egy európai website megalkotása és 

működtetése. 

 

Hollandia 

 

Szociális kirekesztettség, avagy az idősödő nők értékelése és munkaerőpiaci 

integrálása 
 

1999 az idős emberek nemzetközi éve volt. Az EU tagállamaiban az idős lakosság 

nagy részét a nők teszik ki, és ennek arányának növekedése a jövőben sem áll meg. 

Az idősödő nőknek együtt kell élni azzal a veszéllyel, hogy kirekesztetté és 

elszigeteltté válnak a társadalmon belül. Az idősödő nőket támogató szervezetek 

több, fontos kérdést fogalmaznak meg foglalkoztatásukról, szociális biztonságukról 

és egészségügyi helyzetükről. 

 

Az irányvonalak kialakításában az Idősödő Nők Hálózata (OWN), az EU és az EU 

pénzügyi alapjai nyújtottak segítséget. A projektet „Szociális kirekesztettség és az 

idősödő nők: elszegényedés, akciók” címen hirdették meg. Munkájukban 

együttműködnek nemzetközi, helyi szinteken.20 A program több, ezzel kapcsolatos 

kérdéssel foglalkozik, de elsősorban a bizottsági program és az Amszterdami 

Szerződés 137 cikkelyében foglaltakra kíván támaszkodni. 

 

Három fő célt állapítottak meg a szervezetek együttműködésük folyamán: 

 Ki kell fejleszteni célrendszert helyi, nemzeti és európai szinten, kapcsolódva a 

szociális kirekesztettség és az idősödő nők programjához.   

 Elő kell segíteni az információ- és tapasztalatcserét a kérdéskörrel foglalkozó már 

létező hálózatokkal. 

                                                        
20 Social exclusion and older women issues, empowerement, action 
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 Európai szintű vitát kell kezdeményezni a szociális kirekesztettségről, a nemek 

közötti egyenlőtlenségekről és a „korosztályok” helyzetéről. 

 

A tervezet fő részeként három európai találkozó volt, az információ- és 

tapasztalatcsere témával kapcsolatban. Mindez európai szintű szakpolitikai 

fejlesztést vont maga után a nemek és a korosztályok kérdésében. 

Cél az idősödő nők jogainak növelése európai szinten, ezeket rögzíteni és 

ajánlásokat tenni az Európai Bizottságnak.  

Példaértékűnek mutatkozott az ír gyakorlat. Esettanulmányuk a „Mi időnkben, a mi 

módunkon” 21 vezérvonalat jelent az idősödő nők szervezeteinek hálózatépítéséhez.  

 

Az idősödő nők kérdésköre a következő témákra terjed ki: 

 Az egész  életen át tartó tanulás előmozdítása, 

 orvosügyi programok, 

 rugalmas nyugdíjba vonulás, 

 munkalehetőség a nyugdíjt követően is. 

 

A projekt a fejlődő országokban is visszhangra talált (Suriname, Costa Rica, 

Oroszország stb.).  

 

                                                        
21 In our time, in our own way 
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4.4.  Különféle projektek, programok a hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci  
integrációjára 
 
 
NOW – WATCH. Nők és a technológia 

 

Esély a magasan képzett bevándorlók és menekültek számára 

 

Két, a programban résztvevő asszony meséli: 

„Inna P.-nek hívnak. Elváltam, két gyermekem van, egy fiú és egy lány. 1995 

augusztusában érkeztünk Németországba. Zsidó származású oroszok vagyunk. Az 

orosz az anyanyelvem. Középfokú tanulmányaim elvégzése után egy felsőfokú 

oktatási intézménybe felvételiztem. Utána tizenöt évig dolgoztam kutatóként egy 

intézetben.” 

„Gelas H.-nak hívnak. Szulejmániában születtem, Észak-Irakban. Két éve egyedül 

élek hétéves fiammal. Miután befejeztem felsőfokú tanulmányaimat, tanítónőnek 

tanultam, és utána négy évig tanítottam. 1995-ben érkeztem Németországba, és 

politikai menekült státuszt kaptam.” 

Hildesheimben egy közérdekű, a szakképzést segítő társaság, illetve a menekültek 

és bevándorlók érdekeit védő „Asyl e.V” egyesület kezdeményezésére valósul meg a 

NOW „Watch” terv. Tizennyolc, tíz különböző országból származó asszony vesz 

részt a képzési programban. Eltérő kulturális gyökereik ellenére számos közös pont 

van ezekben az asszonyokban: véglegesen Németországban telepedtek le, több 

mint egy éve munkanélküliek, gyakorlatilag semmi munkatapasztalatuk nincs 

Németországban, szociális segélytámogatást kapnak, és felsőfokú diplomával 

rendelkeznek (felsőfokú tanulmányok, illetve tanári képesítés). Kétharmaduk még 

szülőhazájában végezte egyetemi tanulmányait. Fő problémájuk: a diplomák 
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elfogadtatása. A szülőhazájukban kapott képesítést (diploma vagy szakmai 

képesítés) többnyire nem fogadják el (teljes mértékben) Németországban. 

A magasan képzett nők nehézségekbe ütköznek, ha képesítésüknek – akár csak 

részlegesen is – megfelelő munkát keresnek. Az esetek döntő többségében a 

munkanélküliség egyetlen alternatívája az, ha elfogadnak valami rangon aluli kis 

munkát, miközben kiegészítő jövedelem gyanánt továbbra is felveszik a szociális 

segélytámogatást. Pedig ezek a nők nem elhanyagolható módon járulhatnának 

hozzá a német társadalom multikultúrális és európai fejlődéséhez. Hiszen a helyzet 

az, hogy képesítésükön túlmenően ezek a nők gyakran több nyelvet beszélnek, és a 

bevándorlásból fakadóan interkulturális ismeretekkel rendelkeznek.   

 

Informatikai és nyelvi tudás, önbizalom és gyakorlati tapasztalat – alapok 

ahhoz, hogy valaki eséllyel induljon a foglalkoztatási piacon 

 

A terv célja, hogy biztosítsa a résztvevő asszonyoknak a német munkapiacra való 

bekerülést. 

Egy szociálpedagógus tölti be a pártfogó szerepét, ő segíti a résztvevőket. A 

kulcsfontosságú tudásfejlesztés mellett (német, angol, informatika) a program 

igyekszik a résztvevők önbizalmát is erősíteni, hogy javuljon munkakeresési 

képességük. A célkitűzés itt az, hogy a nőknek lehetőségük nyíljon kamatoztatni 

szülőhazájukban megszerzett szakértelmüket és képesítésüket. A résztvevőkben 

nagyon erős szolidaritásérzet fejlődött ki, ennél fogva kölcsönösen támogatják 

egymást. 

A 18 hónapos képzés öt elméleti és három gyakorlati blokkból áll. 

A gyakorlati tanfolyamok azon résztvevőknek javasoltak, akiknek fontosak szakmai 

tapasztalataik és vágyaik. A tanfolyamok számos helyszínen és területen zajlanak: 
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adótanácsadó iroda, az értékesítés területe, kórházak, orvosi rendelők, optikus, egy 

fakereskedő irodája.  

Már az első tanfolyamnál kiderült, hogy a program végén bizonyos vállalatok képzési 

tanfolyamok lehetőségét vagy álláslehetőséget kínálhatnak fel. 

Más esetekben a résztvevők más gyakorlati tanfolyamra mehetnek át, újabb területek 

felé orientálódva. Az elméleti blokkok végén a résztvevők letehetik a folyamatos 

oktatási központok regionális egyesületének vizsgáját: szövegszerkesztés, 

alapismeretek, táblázatkezelés és adatbank. A - középfokú – nyelvvizsgára az utolsó 

elméleti blokk során kerül sor. A képzés végén valamennyi résztvevő diplomát kap a 

következő tárgyakból: információs és kommunikációs technológiák bizonyítvány 

(vagy részleges bizonyítvány), nyelvvizsga-bizonyítvány (az elhelyezkedés feltétele), 

gyakorlati tanfolyam bizonyítvány, általános és átfogó értékelés, valamint angol 

nyelvi ismeretek. 

A képzést végül egy kéthónapos szakasz zárja, tutori segédlettel. Azok a résztvevők, 

akik állást találtak, segítő támogatásban részesülnek. A többiek a lehetőségekhez 

mérten állásajánlatot vagy képzési/átképzési javaslatot kapnak. 

 

Munkalehetőségek a bevándorlóknak – egy európai téma 

 

A WATCH terv négy partnerrel működik együtt egy NOW program keretében, mely 

nők képzését elősegítő intézkedéseket foganatosít: Cooperativa Cramars 

(Olaszország), ANJAF (Portugália), Warwickshire College (Nagy-Britannia) és CLEA 

(Franciaország). A tapasztalat- és eszközcserén túlmenően a német fél videoanyagot 

készít az olasz és portugál partnerek közreműködésével a programról, valamint egy 

zárókonferenciára kerül sor Németországban. A francia és angol partnerekkel a 

következő anyagok létrehozása van folyamatban: egy többnyelvű folyóirat a 
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„többnyelvűség” témájában, egy tanulmány a családtámogatásról, illetve a munkában 

vagy a folyamatos képzésben jelentkező családi akadályokról, a különböző 

országokban alkalmazott jogszabályok összehasonlítása, egy CD-ROM a 

bevándorlók szakmai és társadalmi beilleszkedése témájában, valamint egy 

zárókonferencia a brüsszeli program résztvevőivel. 

 

Információ: 

N-1997-D-546 

WATCH (Woman and Technology)  

Asyl e.V.  

Lessingstr. 1. 

D -31135 HILDESHEIM  

Tel.: +00 49 5121 49 132820 

Fax.: +00 49 5121 49 39448 
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ADAPT – Nők és a vezetés 

 

A dán rádiók a női munkaerő-potenciálra építenek az új évezredbe lépéskor  

 

„Szeretek egyszerre több labdával zsonglőrködni, és biztosnak lenni abban, hogy a 

megfelelő kosárba kerülnek, amikor leesnek.” Lisbeth Gotfeedsen, a dán 

közszolgálati televízió és rádió híradófelelőse ezekkel a szavakkal jellemzi munkáját, 

azt a munkát, amit nagyon szeret. Negyven személy munkáját koordinálja, akiknek 

munkája és feladata a híradók elkészítése és sugárzása. A hatékonysághoz 

ismeretekre van szüksége, technikai hozzáértésre, megfelelő szociális 

rátermettségre, és tudnia kell kezelni a stresszhelyzeteket is. Azért vett részt a 

Danmarks Radio (DR) által koordinált ADAPT tervben, mert szeretné minél 

hatékonyabban végezni munkáját, amely egyre többet követel tőle. 

 

A „Nők és a vezetés” terv (Kvinder og Ledelse) kulcsfontosságú pillanatban indult el 

Koppenhágában. A Danmarks Radio fontos változásokon megy át. Történeti 

szempontból a vállalat szorosan kötődött egy dán fogalomhoz, az „oplysingen”-hez 

(oktatás); a tanítás ugyanis lehetővé teszi, hogy a lehető legtöbben váljanak a 

demokratikus társadalom teljes mértékű résztvevőivé. Ez a fogalom tükröződik a DR 

szervezetében, mely erősen épít a részvételre. A médiarendszerek deregulációja 

Európában, valamint a jórészt világszinten működő, magánszektorbeli vetélytársak 

megjelenése helykeresésre kényszeríti a DR-t a mind nemzetközibbé váló piacon. 

Ahhoz, hogy a DR tekintélyes médiatestületté alakulhasson, nagymérvű kulturális 

változás szükségeltetik. Mindenkinek – az újságíróknak, a technikai személyzetnek, 

az adminisztratív dolgozóknak és a vezetőségnek – új ismeretekre és új 
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szakértelemre kellene szert tenniük, hogy három ágazatban működhessenek: rádió, 

televízió és multimédia. 

A terv kialakításakor a DR tisztában volt azzal, hogy öt menedzserből csupán egy nő. 

Következésképpen az ADAPT terv célkitűzése ennek a kihasználatlan forrásnak a 

mozgósítása volt, a nők segítése abban, hogy a bennük rejlő képességeket teljes 

mértékben kiaknázhassák, és felelős posztokra kerülhessenek, elősegítve ezzel a 

szervezet nemzetközi porondra lépését. A programban résztvevő nők képzését és 

mentorokkal való irányítását azzal is erősítették, hogy érzékennyé tették a vezető 

kádereket arra a potenciálra, amelyet ezek a nők képviselnek. A terv egyúttal 

megkísérli megoldani a családi élettel egybehangolt munkaidő-beosztás kényes 

kérdését. Számos nő nehezen tudja összeegyeztetni szakmai életét a 

magánéletével. Dániában jó minőségű a gyermekfelügyelet rendszere, de nem 

minden esetben felel meg a DR-alkalmazottak igényeinek, akiknek a nap bármely 

szakában munkára foghatónak kell lenniük.   

Valamennyi női alkalmazott szabadon részt vehetett a tervben, amennyiben a 

hierarchiában felette álló vezető beleegyezett ebbe. Miután ismertették a terv 

célkitűzéseit és eszközeit a vezető kádereknek, az osztály- és csoportvezetőket 

szintén bátorították arra, hogy megfelelő jelölteket javasoljanak. Összesen 43 nő 

jelentkezett, akik közül 18-at választottak ki. Ezek különböző osztályokról és az 

ország 9 regionális adójától érkeztek. 

A DR döntéshelyzetben levő vezetőinek támogatását élvező terv nem maradt rejtve, 

és több igazgató – férfiak, nők egyaránt - mentor kívánt lenni, és időt akart szánni a 

feladatukra felkészítő képzésre. Egy tanácsadó irodát szerződtettek a résztvevők és 

a mentorok jellemzőinek meghatározására. Valamennyi résztvevő és mentor 

személyre szabott, bizalmas jelentést kapott erős és gyenge pontjairól szakmai, 
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illetve szociális/több területet átfogó képességeit illetően. Átfogó jelentés készült Lisa 

Ott, a terv vezetője számára, aki ennek felhasználásával alakította ki a pontos 

képzési és mentori programot.  

Egy-két napos szemináriumokat szerveztek. Ezek a vezetési kompetenciákra 

irányultak, a hangsúlyt a személyiségfejlesztésre helyezve a következők terén: 

- döntésképesség 

- kommunikáció 

- tervkezelés 

- vállalkozó szellem 

- előrelátó vezetés 

- vezetőszerep és felhatalmazás 

- csapatmunka 

- családi és szakmai élet összeegyeztetése. 

 

A mentorok támogatását élvezve, a résztvevők tervet kezdtek kidolgozni a szervezet 

egészét érintő átmeneti folyamatra, illetve a különböző osztályok igényeire 

vonatkozólag. Ezenkívül világos képet kaphattak leendő szakmai életútjukról. „Most 

már mindent tudok a hangmérnöki munkálatokról, úgyhogy jelenlegi munkám már 

nem igazán jelent kihívást” – mondja Henriette Söberg, a DR első és egyetlen női 

hangmérnöke, aki a rockzenéért felel a rádiónál. „Az érdekel, hogy kapcsolatba 

kerüljek mindenkivel, aki részt vesz a folyamatban – zenészekkel és technikusokkal, 

a pénzügyi és a reklámfelelősökkel. Most azt szeretném, ha koordinálhatnám az 

egész folyamatot.” Henriette nagyra tartja a segítséget, amit a tervtől és mentorától 

kapott, hogy világossá válhassanak előtte egyéni és szakmai fejlődésére vonatkozó 
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célkitűzései. „Ha a DR nem tud olyan ösztönző posztot találni nekem, amelynek 

vállalására képesnek érzem magam, akkor máshol fogok keresgélni.”  

A terv integrálni tudta saját vertikális, megkülönböztetés ellenes stratégiáját a DR 

átmeneti folyamatába. A vezérigazgatóságban tudatosulhatott, hogy létezik egy 

kihasználatlan női munkaerő-potenciál, és kötelezőnek érzi magára nézve a 

kezdeményezések támogatását. A résztvevők úgy vélik, jelentős haszonnal jártak 

számukra a szemináriumok, valamint az is, hogy a szervezeten belül egyre növekvő 

női hálózat tagjaivá váltak. 

Az ADAPT terv lehetővé tette az AIDA koordinálását, a Nagy-Koppenhága 

régiójában működő más szervezetek női vezetőinek hálózatát. Ez a hálózat magán 

és állami vállalatokat, valamint nagy bankokat és távközlési vállalatokat tömörít. Az 

AIDA érzékennyé teszi a vezető kádereket a férfiak és nők esélyegyenlőségének 

problémájára, és mind nagyobb támogatást nyújt a vállalati igazgatónőknek.  

A tervnek Írországban és Németországban vannak partnerei. Ezek együttesen 

fejlesztettek ki egy internetes honlapot, melyet a német partner készített el: 

http://www.iaw.rwth-aachen.de/midas/Midas_Start.html. Az AIDA hálózatnak 

köszönhetően vállalati tanfolyamokat találtak az írországi program résztvevőinek. 

Információ: 

A-1997-DK-526  

Lisa Ott 

Kvinder og Ledelse 

Danmarks Radio- Udviklingsafdelingen  

H.C.Orstedsvej 47,2  

DK -1879 FREDERIKSBERG C  

Tel : + 45 35 20 54 30 
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Fax : + 45 35 20 54 90 

Email: lisa@dr.dk 
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ADAPT – Esély ma 

 

A kisvállalkozások csak akkor válhatnak vonzóvá a családos anyák számára, ha 

munkastruktúra-változtatást hajtanak végre. A nőknek megfelelőbb képzésben kell 

részesülniük, hogy vállalatvezetési funkcióhoz juthassanak. A terv erre a két 

problémára dolgozott ki megoldásokat, s e megoldásokat az osztrák tartományokba 

és Németországba „exportálták”. 

 

A kisvállalkozásoknak nőkre van szükségük 
 
 

Jelenleg, a gyakorlat és az elavult időbeosztás merevsége miatt túlságosan kevés 

családos anya jut poszthoz az európai kisvállalkozásokban, noha ezeknél számos 

állás akad. Képesítésük minősége ellenére, képzés és megfelelő tanácsok híján túl 

gyakran válik lehetetlenné a vezetői posztra kerülés azok számára is, akik állással 

rendelkeznek. 

Az „Esély ma” terv („Chancen Heute”), melyet a Women in Fashion, a felső-ausztriai 

Konzervatív Párt által alapított egyesület hozott létre, lendületesen igyekszik 

leküzdeni e két akadályt. Maga a terv Angela Ortner, a regionális parlament 

elnökének fejében fogant meg; ennél fogva biztosítottnak tűnik a regionális politika 

és eljárási módok befolyásolása.  

 

Nőkre szabott szakmai modellek 

 

Amikor az első akadállyal nézett szembe, az egyesület arra kért tíz kisvállalkozást, 

hogy vegyen részt egy modell értékű akcióban, melynek során folyamatosan ellátta 

őket hozzájuk igazított, speciális tanácsokkal, és segített nekik a 
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szervezésfejlesztésben. Minden egyes vállalat kapott egy odaillő munkabeosztás-

átszervezési modellt. Mivel ez a modell rugalmasabb, mint amelynek helyébe kerül, 

jobban ügyel a nők igényeire. Az egyesület egyben megismertette a 

kisvállalkozásokkal a dolgozók autonómiája, a csapatmunka és a hálózatba 

szervezés fogalmak jelentését. 

 

Négy vállalat gyorsan sajátjává tette a tervben javasolt, rugalmasabb és a nőkhöz 

alkalmazkodó új munkamodelleket. Esetük egy beszámoló tárgyát képezi. A másik 

hat kisvállalkozás szintén elfogadta a változtatás szükségességét. Minden egyes 

vállalkozásról készülnek esettanulmányok, melyek a tapasztalatokat hasznosítani 

kívánó vállalatok rendelkezésére állnak majd. Az értékelésben közreműködött a linzi 

egyetem. 

 

„Üvegplafon” 
 
 

A második akadály leküzdéséhez egy igazgatói posztokra vágyó nőknek szánt 

képzési és orientációs programot hoztak létre és próbáltak ki.  

A képzés és orientáció szakasza immár lezárult és értékelése megtörtént. A közelítés 

egyéni helyzetek elemzésén alapul, ami aztán háttérként szolgál mind a vitákhoz, 

mind a fejlesztési tevékenységhez. Ennek a megközelítésnek a célja, hogy 

meghatározzák az egyéni ütőkártyákat, hogy aztán ezek hasznosításával 

túlléphessenek a karrierhez kötődő problémákon. A módszer képzést, csoportos 

munkát és személyre szabott támogatást foglal magában. 

Kézzelfogható, hogy a modellnek szánt tervbe bevont nők milyen jó véleménnyel 

voltak az új megközelítési módról. A terv végeztével is tovább találkozgattak 
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egymással, immár nem hivatalosan, hanem mint kolléganők, hogy folytassák a 

vállalati hierarchia teremtette üvegplafon széttörését.   

 

A terv hatása Ausztriában és Németországban 
 
A modellnek szánt terv olyan sikeres volt, hogy az osztrák regionális kereskedelmi 

kamarák integrálták tanulságait és módszereit a kisvállalkozóknak nyújtott 

szaktanácsaikba. A regionális képzési szerveknek javára vált, hogy magukévá tették 

a képzés és orientáció tapasztalatait. A terv nagy publicitást kapott és nagy 

érdeklődést keltett. 

Az efféle tervek kulturális sajátossága magától értetődő: az „Esély ma” gondolatait és 

tapasztalatait közvetlenül hasznosították a német partnerek, akik pontosan felmérték 

a terv előrehaladottsági állapotát, viszont csupán közvetetten húztak belőlük hasznot 

a spanyol és luxemburgi partnerek. 

Információ: 

Mag. Ernestine Bodengruber 

Obere Donaulände 7 

A-4020 LINZ 

Tél. 0043 732 / 7620-243 

Fax 0043 732 / 7620-242 
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ADAPT – AGE: A változás megkönnyítése 

 

A jövőben idősödni fog a munkaerő, s e dolgozók toborzása, megtartása és segítése 

egyre fontosabbá válik… Ezen megfontolásból hozott létre az ADAPT-AGE terv egy 

speciális programot a vállalatok, illetve a korosabb dolgozók számára. 

 

Az előrejelzések az aktív lakosság elöregedését mutatják. Az ADAPT-AGE terv célja 

a kis- és középvállalatok segítése abban, hogy alkalmazkodni tudjanak ehhez a 

változáshoz, és javítani tudják versenyképességüket, miközben a munkaerővesztés 

veszélyének vannak kitéve. 

Az ADAPT-AGE terv esélyt ad az Egyesült Királyság kis- és középvállalatainak, hogy 

alkalmazkodni tudjanak a jövőhöz, melyet a munkaerő elöregedése, valamint a 

dolgozók toborzásának, átképzésének és támogatásának növekvő szükségessége 

jellemez. 

AZ ADAPT-AGE, mely az idős dolgozókra vonatkozó tervek csoportja, átfogó 

programot hozott létre azzal a céllal, hogy segítse a helyi kis- és középvállalatokat 

versenyképességük javításában egy változtatási folyamatot elindításával. 

A terv során mindenekelőtt módszeres felmérést készítettek az állásokról, a dolgozók 

motivációjáról, valamint a kis- és középvállalatokon belüli fejlesztési lehetőségekről. 

Ezt a folyamatot JDS-nek nevezték el (Job Diagnostic Survey - Állásdiagnózis). A 

tervezett 288-cal szemben végül 500 diagnózis készült. Különösen érdekes a 

felmérés eredményéből az, hogy az idősebb (40 év feletti) dolgozók általánosságban 

véve elégedettebbnek tűnnek szakmai életükkel, mint a legfiatalabbak, s 

ösztönzőbbnek találják munkájukat.  

A diagnózisok eredménye lehetővé tette megfelelő programok kialakítását a terven 

belül. Így a terv igyekszik: 
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- hozzájárulni az idősebb dolgozók támogatására irányuló politikák és stratégiák 

kialakításához; 

- motiváltabbá tenni az alkalmazottakat munkájuk újradefiniálásával és 

gazdagításával, a termelékenységi szint és a motiváció javulása érdekében; 

- összehasonlító tanulmányokat készíteni az idősebb és a fiatal dolgozókról; 

- bővíteni az idősebb dolgozók szakértelmét, mégpedig az információs 

technológia területén; 

- hozzáférést (és információt) biztosítani a kis- és középvállalatoknak a költség-

hatékonyság viszonylatában kedvező képzéshez és más, a vállalatoknak 

nyújtott segítséghez; 

- elbocsátás esetén tanácsokat adni - nem csupán a kis- és középvállalkozások 

esetében - az idősebb dolgozóknak.  

 

A holland és német partnerekkel együttműködve a terven belül létrehoznak egy 

önálló, számítógépes, nem brit felhasználóknak szánt képzési, egyszersmind 

szervezési és felmérési rendszert a JDS-hez. 

 

Ez a nemzetek feletti termék tartalmaz egy útmutatót a JDS használatához, 

esettanulmányokat, valamint tanácsokat nyújt az állások gazdagításának és 

újradefiniálásának elveire nézve. A nemzetközi partnerek számítógépes orientációs 

segédprogramokat is készítenek a JDS javítása céljából, valamint egy CD-ROM-ot, 

mely interaktív képzési programot tartalmaz a JDS-hez. A CD-ROM kiegészül majd 

egy szöveges dokumentációval, valamint egy kétnapos workshoppal, melynek 

témája az „alkalmazkodás a változáshoz”.    

Információ: 
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KIRKLEES METROPOLITAN COUNCIL 

Mr James WOOD 

Unit 16, 

Ray Street Enterprise Centre, 

Ray Street, 

UK- HD1 6BL HUDDERSFIELD 

Tel: +44.1484.223799 

Fax: +44.1484.510654 

GlendaSheppard@Barnsley.gov.uk 

DavidHague@Barnsley.gov.uk 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 96 

ADAPT – Állásrotáció Szicíliában 

 

Az ADAPT Kezdeményezés finanszírozásának köszönhetően az állásrotáció 

fogalmát meglehetősen rugalmas módon alkalmazhatták Szicíliában, figyelembe 

véve az idegenforgalmi ágazatbeli állások többnyire szezonális jellegét, valamint azt, 

hogy szükség van a versenyképesség javítására az idegenforgalmi ágazatban. 

 

Összefogás állások teremtése és megtartása céljából az idegenforgalmi 

ágazatban 
 
 
Az állásrotáció az Európai Unió északi tagállamaiban alakult ki, az ezekben az 

országokban alkalmazott különböző szabadságolási rendszerekből. Ezekben a 

tagállamokban teljesen normális dolognak számít az, hogy a dolgozóknak szabadság 

jár, ha tovább akarják képezni magukat, vagy fiatal gyerekekkel, illetve más függő 

helyzetben levő személyekkel kívánnak törődni. Az állásrotációban – és itt a fő 

különbség – ezeket az időleges szabadságon levő dolgozókat személyre szabott 

képzésben részesült munkanélküliek helyettesítik. Ez utóbbiak így szakmai 

tapasztalatra tesznek szert, javul alkalmazhatóságuk, sőt néha még álláshoz is 

jutnak. Szicíliában viszont az állásrotáció egészen sajátságos jellemzővel bír. Az 

ADAPT Kezdeményezés finanszírozásának köszönhetően az állásrotáció fogalmát 

meglehetősen rugalmas módon fejleszthették tovább Szicíliában, figyelembe véve az 

idegenforgalmi ágazatbeli állások többnyire szezonális jellegét, valamint azt, hogy 

szükség van a versenyképesség javítására az idegenforgalmi ágazatban. 

Szicíliában a turizmushoz kötődő tevékenységek jelenleg a gazdasági tevékenység 

10 százalékát teszik ki. Egyébként ez az ágazat ad munkát a sziget munkaereje 10 

százalékának, mintegy 120.000 embernek. A becslések szerint, ha 
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hozzászámolnánk mindehhez az idénymunkásokat és a feketemunkát végzőket, 

akkor az ágazatban foglalkoztatottak száma legalább 10 százalékkal növekedne. A 

szociális partnerek szervezetei egyébiránt úgy vélik, hogy még 150.000 állás 

teremthető az ágazatban, ami lehetővé tenné az állásdeficit (1 millió állás) 

eltüntetését Szicíliában. 

 

A humánerőforrások fejlesztése és a minőség kérdése stratégiai szempontból 

kulcsfontosságúnak számít. Az idegenforgalmi ágazatban dolgozó számos 

munkaadó szeretné kiterjeszteni idényjellegű gazdasági tevékenységét az év 

tizenkét hónapjára, s többé nem a nyári hónapok alatti rövid „főidényre” korlátozni 

azt. Következésképpen e munkaadóknak javítaniuk kell az ügyfeleiknek nyújtott 

szolgáltatások színvonalát, hogy mind több üzletember számára legyenek vonzóak, 

és valódi lehetőséget teremtsenek a minőségi kultúrturizmusra. 

 

Két, az Arcidonnától, egy palermói női civilszervezettől induló ADAPT terv 

alkalmazza az állásrotáció fogalmát, mintegy válaszul ezen igényekre, s egyúttal 

állásteremtési stratégiát folytatva a feketemunka elleni harcban. A két, 1995-ben, 

illetve 1997-ben elindult terv célcsoportjai a magánszállodákban és 

turistahivatalokban dolgozó személyek, valamint az időlegesen munka nélkül maradt, 

a szállodaipari és idegenforgalmi ágazatban tapasztalatokra szert tett személyek. Az 

első tervbe bevontak 13 palermói és környékbeli szállodát, valamint a tartományi 

idegenforgalmi hivatalt és annak helyi hivatalait. A már létező személyzet tervbe vett 

képzése nyelvi kurzusokat foglalt magában, valamint az új információs és 

kommunikációs technológiákhoz, az ügyfélszolgálathoz, a recepciónál történő 

fogadáshoz nyújtott képzést és szakácskurzusokat. A képzés végén a dolgozóknak 
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alkalmuk nyílt helyhez szabott szakmai tanfolyamon részt venni Dániában, 

Németországban, Finnországban, illetve Nagy-Britanniában. Azok a személyek, akik 

időlegesen helyettesítik ezeket a dolgozókat, előzőleg munkanélküliek voltak, de 

betanító képzésben részesültek. Valamennyi személy kapott egy irányítót, aki a 

leggyakrabban a vállalat egyik felső vezetője volt. A helyettesítő személyek és a 

munkaadók folyamatos kapcsolatban álltak az Arcidonna egyik protektorával. Ez a 

fajta folyamatos segítségnyújtás alapvető fontosságúnak bizonyult ahhoz, hogy a 

tervben résztvevők érzékelhessék a folyamatos képzés fontosságát. Számos 

résztvevő esetében ugyanis attól kellett tartani, hogy abbahagyják a programot apró-

cseprő, többnyire feketén végzett munkák miatt, melyek rövidtávon 

jövedelmezőbbnek tűntek a számukra. Az első terv eredményei önmagukért 

beszélnek: 80 munkanélküli vett részt a képzésben, hogy aztán dolgozókat 

helyettesítsenek. 30 százalékuk állandó álláshoz jutott. 38, szállodákban vagy 

idegenforgalmi hivatalokban dolgozó személy részesült folyamatos képzésben. 

 

A második, 1997-ben elindított terv kiterjeszti egész Catania tartományra és Észak-

Szicíliára a képzési tevékenységet. 20 szállodát vont be a programba, valamint a 

helyi szintű idegenforgalmi hivatalokat. A terv ebben az esetben kiegészítő, a 

higiéniára és a biztonságra, a minőségkezelésre és az ágazatspecifikus, új 

információs és kommunikációs technológiákra vonatkozó modulokat irányoz elő. 

 

A két állásrotációs terv részét képezi az Állásrotációs Európai Hálózatnak (Réseau 

européen de Rotation des Postes), egy fontos, nemzetek feletti partneri 

szövetségnek, mely Ausztriában, Dániában, Németországban, Finnországban, 

Portugáliában, Svédországban és Nagy-Britanniában megvalósított ADAPT 
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programokat fog össze. A hálózatnak összességében 35 partner képezi részét – 

ezek némelyiket más európai programok keretében finanszírozzák. Az olasz terv 

kezdeményezője így inspirációt meríthetett az állásrotációt illetően különböző 

jogszabályozásokból és megközelítési módokból, kipróbálhatta azokat. Valójában 

azonban a leginkább újító jellegű „importtermék” maga a fogalom volt. Valóban 

sikerült rávenni egyes szicíliai munkaadókat arra, hogy csatlakozzanak a 

programhoz, amikor feltárták előttük, hogy az elgondolás megvalósítása milyen sikert 

hozott más tagországokban.  

 

A terv kezdeményezője a kezdetektől kulcsszereplőket fogott össze, hogy két fronton 

valósuljanak meg az előkészítő műveletek. A szállodaigazgatókat felkérték, hogy 

csatlakozzanak a tervhez, s azok így közvetlenül részesültek a programból. Másrészt 

a terv megkívánta egy pártfogói egyesület és az Ente bilaterale (szociális partnerek 

turizmusfejlesztési vegyes vállalata) támogatását. A terv stratégiája a tartományi és 

helyi hatóságok, valamint a regionális munkaügyi hivatal támogatását is implikálta. 

Egyre több szálloda kérte, hogy csatlakozhasson a hálózathoz, miután látták, milyen 

sikerrel járt az első terv és milyen jótékony hatást gyakorolt a szállodákban és 

idegenforgalmi hivatalokban dolgozók munkateljesítményére. A külföldi tanfolyamok 

arról győzték meg a szállodásokat (tulajdonosokat vagy vezetőket), hogy érdemes 

importálni az ötletek gazdag tárházából a szállodaipari infrastruktúra és 

szolgáltatások javítása érdekében.  

Az első és kétségtelenül legfontosabb szereplő, akiben tudatosult a terv fontossága, 

az egyik legnagyobb palermói hotel igazgatója. Részvétele az ADAPT tervben 

nagyban hozzájárult ahhoz, hogy siker koronázta arra irányuló törekvését, hogy 

szállodája megkapja az ISO 9000 minősítést. Valóban ez az első szálloda, amelynek 
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sikerült ez a minőségteszt. Igazgatója, Di Maio úr figyelmesen meghallgatta 

alkalmazottait, akik részt kívántak venni a képzésben. Felmérte motivációjukat, 

munkateljesítményüket és elkötelezettségüket a képzés és a tanfolyamok előtt, majd 

utána is. Szerinte a tanfolyamok elősegítették egy sor javaslat kidolgozását, melyek 

lehetővé teszik jobban hozzáigazítani a szállodai szolgáltatásokat és az étkeztetést a 

szállodában időző turisták és üzletemberek szokásaihoz és kultúrájához. Egyébiránt 

a képzés sokat javított a résztvevők nyelvismeretén. És mindenekelőtt a személyzet 

tudatosíthatta Di Maio úrban, hogy a szállodája által nyújtott szolgáltatások nem 

maradnak el a más országokban nyújtott szolgáltatásoktól, sőt néha még túl is 

szárnyalják azokat. Szerinte ez a ténymegállapítás fontos elem ahhoz, hogy a 

személyzet motivációja és büszkeségérzete növekedjen. 

 

A szállodások kedvezően fogadták ezt a konkrét tapasztalatot. Így aztán az Ente 

bilaterale meggyőzhette számos tagját és azok szervezeteit a terv értékéről. Ennél 

fogva az Ente bilaterale most már a terv második fázisát finanszírozza Palermo és 

Catania tartományokkal közösen. Az Arcidonna közreműködésével kidolgozott egy 

javaslatot arra nézve, hogy a Közösségi Kezdeményezések végén biztosítva legyen 

az állásrotáció. Ez a forgatókönyv – amit még meg kell vitatni az érintett 

szakszervezetekkel – azon az elgondoláson alapul, hogy minden érdekelt 

kulcsszereplőnek ki kellene vennie a részét az állásrotáció folytatásának 

költségeiből. A holtszezont – három hónapos időszak, amikor bizonyos szállodák 

zárva tartanak, mások pedig kisebb személyzettel működnek – mint képzési 

időszakot lehetne hasznosítani.   
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- A szállodák mindinkább szeretnének magasan képzett személyzetet 

megtartani/felvenni. A holtszezon idején zárva tartó szállodák szeretnék 

ugyanazt a személyzetet felvenni a turistaszezon újraindulásakor. Így aztán a 

munkaadók készek kivenni részüket a képzés egy részének 

finanszírozásából. 

 

- A Munkaügyi Minisztériumnak és a Munkaügyi Hivatalnak regionális szinten 

gondot okoz, hogy az időlegesen munka nélkül maradó személyek gyakran 

visszautasítanak állásokat, mert kedvükre valóbbnak találják a holtszezonban 

végzett feketemunkát. A Munkaügyi Hivatal úgy véli, az aktív munkaügyi 

politika kedvező irányt vehetne, ha ezek a személyek nem munkanélküli 

segélyt kapnának három hónapig, hanem felváltva részesülnének 

munkanélküli segélyben és képzésben. A munkanélküliek így kénytelenek 

lennének részt venni a képzésben. 

 

- Az időlegesen munka nélkül maradt személyek általában 4-6 hétnyi fizetett 

szabadságnak megfelelő túlórával hagyják ott – a turistaszezon végén – 

munkaadójukat. Ennek az időnek egy részét a képzésre lehetne fordítani. 

 

A második terv (1997) újabb tevékenységeket indíthat el egy új politikai 

kontextusban. Az egész életen át tartó szakképzést és a folyamatos képzési 

rendszer létrehozását kiemelten kezeli az olasz kormány. Helyi és regionális 

partnereivel karöltve, az Arcidonna együttműködik az SNA-val és a politikai 

döntéshozókkal, hogy hatást gyakoroljon a javasolt nemzeti jogalkotásra. A tervben 

résztvevők tagjai egy egyhetes szemináriumon találkoznak a helyi és regionális 
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partnerekkel, valamint a kulcsszereplőkkel, hogy kidolgozzanak egy javaslatot arra 

nézve, hogy az új jogszabályozásba bekerüljön az állásrotáció.  

 

Információ: 

Arcidonna 

Signora Valeria AJOVALASIT 

Signora Roberta MESSINA 

Via Alessio di Giovanni 14, 

90144 Palermo (Italia) 

Tel.: +39.091344403/091345799  

Fax: +39.091301650  

Arcidonna: arcidonn@tin.it  

WEB SITE : http://www.arcidonna.it/start_i.html 
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ADAPT – Crossing the Boundaries 

 

A Crossing the Boundaries (Határok keresztezése) egy olyan nemzetközi 

csúcsprogram, amely az ADAPT keretében jött létre európai országok 

államigazgatásában dolgozó, felsővezetői beosztású nők számára. A program célja a 

résztvevők szakmai kompetenciájának fejlesztése, hogy esélyük legyen 

kulcspozíciókhoz jutni szervezetükben és hozzájárulni szervezetük fejlesztési 

stratégiájához nemzetközi távlatokban. 

 

A terv egészét megalapozó téma a következő volt: „vezetői funkciók a nemi 

specifikusság, a változtatás és a nemzetközivé tétel távlatában”. A program a 

koncepció és a tartalom szintjén is határozottan nemzetközi szempontot tett 

magáévá, ami a résztvevők nemzeti hovatartozásának változatosságában jutott 

hangsúlyos kifejezésre. A terv keretében szervezett utak során a résztvevők hat 

európai országban találkoztak, és hat különböző, a főtémához kapcsolódó témában 

dolgoztak. A terv célja számos tekintetben az volt, hogy bátorítsa a résztvevőket a 

nemzeti hovatartozás, a vállalati kultúra és a nemekhez kötődő tradícióból származó 

határok átlépésére, a lehetőségek maximalizálására és megoldások keresésére. 

 

A Crossing the Bounderies a Danish School of Public Administration, a National Fund 

for Administrative Development (Svédország), a Directorate of Public Management 

(Norvégia) és az An Post (Írország) közös kezdeményezése. A programban belga, 

dán, finn, francia, német, brit, ír, holland, norvég és svéd nők vehettek részt. 

Ebben az együttes vállalkozásban az An Post volt az egyetlen hivatalos ADAPT-

partner. A nemzeti szinten finanszírozott norvég és svéd tervek azonban nagyon 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 104 

fontos szerepet játszottak a transznacionális tevékenységben, s a terv alapját képező 

eredeti elgondolás is Svédországból származott. 

 

A Crossing the Boundaries programmal megbízott szervezetek szoros kapcsolatban 

állnak európai és amerikai felsőoktatási intézményekkel, mint az INSEAD 

(Franciaország, az EIPA (Hollandia), az IMD (Svájc), a London School of Business 

(Nagy-Britannia), a Henley Management College (Nagy-Britannia), a Stanford 

Egyetem (Egyesült Államok) és a Harvard Egyetem/Kennedy School (Egyesült 

Államok).   

 

A szervezetük által kirendelt nők felsővezetők voltak, akik legalább hároméves 

tapasztalattal büszkélkedhettek, s akiknek már nem kellett bizonyítaniuk 

rátermettségüket. Ezeket a nőket a fejlődés személyes vágya hajtotta, szervezeteik 

pedig úgy ítélték meg, hogy képesek nagy felelősséggel járó beosztások betöltésére 

országos vagy nemzetközi szinten. 

 

Ennél fogva a program célja a résztvevők képességeinek fejlesztése volt, valamint 

az, hogy megtanítsák őket tanulni („nem többet tudni, hanem jobban tudni”). Az 

elmélet úgy keveredett a gyakorlattal, hogy végtelenül összetett államigazgatási 

feladatok során lehessen azt kamatoztatni. Feltétel volt, hogy a résztvevők egyénileg 

erősen motiváltak legyen, mivel a program intenzív, hosszú ideig tartó 

workshopokból, illetve otthon végzendő feladatokból állt, és szigorú 

munkamódszereket szabott meg. A 12 hónapos program a következők köré 

szerveződött: 
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- hét workshop hét európai országban, összesen 24 napon át, elosztva a 12 

hónapra; 

- a benchmarking tanulmányozása egy másik európai országban, egy 

transznacionális csoporton belül végzett csapatmunka révén; 

- különböző, az egyéni igényeknek megfelelő tevékenységek két workshop 

között; 

- elektronikus kommunikációs tanácskozások az Interneten keresztül. 

 

A workshopok témái a következők voltak: 

 

- Personal Leadership for High Performance (személyes irányítás magas 

szinten) 

 

Ez arra a módszerre irányult, mellyel valamennyi egyén fejleszteni tudja 

irányítói képességeit, öntudatosságra törekedve 

  

- The Gender Dialogue – Dynamics of Diversity in Developing Organisations  

(Nemek párbeszéde-a különbözőség dinamikája a fejlődő szervezetekben) 

 

Melynek fő témái a nemiség, a vezetés és a szervezésfejlesztés voltak 

 

- Creative Organisational Learning – Resources and Methods (kreatív 

szervezési tanulás-források és módszerek) 
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Ez arra a módszerre irányult, mellyel a vezetők erősíteni tudják a 

szervezésképzési folyamatokat, illetve új jellegű megközelítési módokat 

tudnak kialakítani a szervezés és az irányítás terén 

 

- Strategic Leadership in a Political Market (stratégiai vezetés a politikai piacon) 

 

Ez a politikusok és a stratégiai vezetés felelősei közötti interakcióra irányult 

 

- Managing a Changing Europe (a változó Európa irányítása) 

 

Az európai és nemzetközi tendenciák az állami szektoron belüli 

kapcsolatokban, az állami szektor dimenziói és felépítése, valamint kapcsolata 

a társadalom további részével szintén fontos kérdések az állami szektor 

vezetői számára – ezeket a kérdéseket ezen a workshopon vizsgálták 

 

- Strategies for the Future (stratégiák a jövő számára) 

 

Ez arra irányult, hogy olyan eszközöket találjanak, melyek lehetővé teszik a 

teljes program eredményeinek hasznosítását minden egyes szervezetben, 

ahonnan a résztvevők érkeztek. 

 

A benchmarking viszonylag új eszköz az államigazgatásban. A modell értékű terv 

magában foglalt benchmarking-terveket, melyek megvalósítását három-öt fős 

csoportokra bízták – a csoportok tagjai mind különböző országokból érkeztek. 

Magának a programnak a szempontjából azért került be ez a módszer, hogy a 
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szervezési perspektívák elemzésekor figyelembe vehessék a női vezetők legfrissebb 

tapasztalatait. Minden egyes résztvevő előbb a saját szervezetét elemezte, majd 

csoportjával együtt egy külföldi szervezetet. 

 

Minden egyes csoport felelős volt saját munkamódszereiért a következők során: 

 

- benchmarking-tanulmány készítése a csoport valamennyi tagjának 

szervezetéről; 

- megfelelő módon előkészített és irányított tanulmány csoportos megvalósítása 

egy olyan országbeli szervezeten belül, mely nem a sajátjuk;    

- szinopszis készítése az eredményekről a közös és egyéni konklúziók 

figyelembevételével; 

- eredményeik és tapasztalataik átadása a többi résztvevő, valamint saját 

szervezetük számára. 

 

A csoportok a workshopokon találkoztak. A workshopok közötti időszakban 

Interneten keresztül kommunikáltak: egyazon csoport más tagjaival, más 

csoportokkal, illetve külső kreatív személyekkel. 

 

A benchmarking-tervek lehetővé tették a résztvevők számára, hogy: 

 

- hozzájáruljanak saját szervezetük fejlődéséhez, specifikus elemzés és 

nemzetközi látásmódra ösztönzés révén; 
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- fejlesszék öntudatukat és szakmai hozzáértésüket egy idegen nyelven, egy 

idegen országban, külföldi káderekkel végzett gyakorlati elemzés 

segítségével; 

- hozzájáruljanak a benchmarking fogalmának elterjesztéséhez az állami 

szektorban.   

 

A terv - melynek célja az volt, hogy a nők kilátásainak elemzésére ösztönözze a női 

vezetőket, valamint annak a módnak a tanulmányozására, amely elősegítheti az 

egyenlőtlenségen alapuló sémák meghaladását - mellesleg lehetővé tette a 

résztvevők számára, hogy az országos vagy külföldi (EU) államigazgatásban dolgozó 

női vezetők hálózatba szerveződjenek. Ezek a hálózatok egyre terebélyesednek, és 

mind világosabban látszik, hogy hasznosak mind az érintett nők, mind azok 

szervezetei számára. 

 

A modellnek szánt program befejeződött, de a Crossing the Bounderies továbbra is 

él és aktív. Egy nem hagyományos, előrelátó programról van szó, mely nyitva áll az 

államigazgatásban dolgozók számára. Abból indul ki, hogy a nemiség fontos 

kulturális és szociális dimenziót testesít meg, valamint abból a tényből, hogy a felső 

vezetés a férfiak privilégiuma mind mennyiségi, mind minőségi szinten. A program 

célja annak elfogadtatása, hogy az államigazgatás csak nyerhet azon, ha tiszteli a 

kulturális és nemi változatosságot, s ha teret ad a női vezetőknek, hogy azok 

fejleszthessék a vezetői kvalitásokat, valamint saját szervezési képességüket. 

Az eredeti konzorcium kiterjesztette tevékenységét több más európai, az 

államigazgatásban érintett szervezetre. Létezése hamarosan négy évre nyúlik 

vissza. 
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Információ: 

A-1995-DK-33 

Danish School of Public Administration 

Ms. Elisabeth Plum, Ms. Birgitte Brink 

Lindevangs Alle, 6-12 

DK- 2000 Frederiksberg 

+45 31861870 

Fax :+45 31861271 

E-mail : bbr@dkdfh.dk 

Web site: http://www.crossing.dk 
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EQUAL 

 

Az EU 33,9 millió eurót biztosít Írországnak a munkaerõpiacon az egyenlõség 

biztosítására 

A Munka és Szociális ügyek fõbiztosa, Annak Diamantopoulou, aláírta az EQUAL 

közösségi kezdeményezés programját Írországban, a 2001-2006 közötti idõszakra. 

Az Európai Szociális Alap 33,9 millió eurót biztosít a diszkrimináció és az 

egyenlõtlenségek megszüntetésére a foglalkoztatásban. Ez a döntés része annak a 

17 döntésnek, amelyet a Bizottság hozott a program indítására.  

Íroszágban a foglalkoztatás erõs növekedése ellenére a munkaerõpiacon továbbra is 

hátrányos helyzetben vannak a csökkent munkaképességûek és a tartós 

munkanélküliek. Annak ellenére, hogy a nõk foglalkoztatása javult az utóbbi 

idõszakban, de ez a bõvülés együttjárt újabb problémák keletkezésével a családban 

és a szakmai életben. 

A program egy részletes elemzést ad a diszkriminációról és az egyenlõtlenségekrõl, 

amelyek az ír munkaerõpiacot jellemzik és bemutatja nagy vonalakban azt a módot, 

ahogyan az EQUAL program alapjai segíthetik a regionális politika jövõbeni 

fejlõdését, a foglalkoztatás és szociális stratégiák megvalósulását. 

A program prioritásai: 

Az ír program költségvetése 47 millió euró, amibõl 11 millió eurót az ír állami szektor 

biztosít, 33,9 milliót az EU, 2,1 milliót a magánszektor. 

Széleskörû konzultáció után Írország 5 alapvetõ prioritást határozott meg, amelyre a 

pénzügyi keretet koncentrálja és amelyek megfelelnek a fõ politikai tényezõknek, 

valamint a foglalkoztatás európai stratégiájának. Ezek kiegészülnek más olyan 

európai és nemzeti tényezõkkel, amelyek a megkülönböztetés és a szociális 

kirekesztõdés elleni harcot segítik. Ezek a következõk: 

 Foglalkoztathatóság növelésére (15,3 millió euró). A program segíti mobilizálni 

a munkaerõ kínálat valamennyi lehetséges forrását, javítani a munkaerõ piac 

minõségét a képzés hiányosságainak felszámolásával, az oktatásban és 

képzésben, erõsíteni a szociális és társadalmi esélyegyenlõségeket nõk és 

férfiak között., elkezdeni a munkaerõpiacon a hátrányok és 

esélyegyenlõtlenségek felszámolását egyes társadalmi csoportokban.  
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 A vállalkozó készség fejlesztése (3,4 millió euró) Az EQUAL ebben a 

vonatkozásban segíti azokat a tevékenységeket, amelyek érzékenyebbek 

versenyképesség fejlõdésére és hátrányban vannak ezen a területen.  

 Alkalmazkodóképesség javítása ( 6,8 millió euró) a munkaerõ mobilizációján 

túl a vállalkozások és a munkaerõ alkalmazkodóképességének javítását teszi 

lehetõvé, ami nagy segítséget jelent az ír munkaerõpiacnak. A 

versenyképesség innováció általi állandó fejlõdése a legfõbbképpen a 

munkaerõ képzettségének emelésével valósítható meg.  

 A nõk és a férfiak között esélyegyenlõség ( 4,1 millió euró) az EQUAL 

program valamennyi tényezõjének biztosítania kell az esélyegyenlõség 

megvalósulását.  

 Az EU foglalkoztatásra vonatkozó négy pillérén kívül a program magába foglal 

egy kiegészítõ akciót is, amely a menekültek szociális és szakmai 

szükségleteire vonatkozik. A program elemei magukba kell foglaljanak olyan 

intézkedéseket is, amelyek a menekültek foglalkoztatására, munkaerõpiacon 

való alkalmazkodóképességük növelésére vonatkoznak. Erre 1,7 millió eurót 

különítettek el, ami konform a kormány politikájával.  

Végül 2,7 millió eurót a program technikai szükségleteire határoltak el, amivel segítik 

az intézkedések megvalósulását és növeli ezek eredményét. 

A Bizottság zöld utat adott az EQUAL programnak 2001-2006-ra vonatkozóan. 
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5. Jogi keretek22 
 
 
A főbb nemzetközi emberjogi dokumentumok – ha konkrétan nem is hivatkoznak a 

fogyatékkal élőkre és nincs külön rájuk vonatkozó nemzetközi egyezmény - a 

diszkrimináció - ellenes rendelkezései értelmezhetők úgy is, mint amelyek a 

fogyatékos emberekre is vonatkoznak.  

 A fogyatékosok jogait szem előtt tartva születettek meg az 1993-as ENSZ Standard 

szabályok az esélyegyenlőségről, amelyek nem kötelező érvényűek. A szabályok 24. 

cikkelye úgy határozza meg az esélyek egyenlővé tételét, mint egy olyan folyamatot, 

amely által a különböző társadalmi és környezeti rendszerek – mindenki - így a 

fogyatékosok számára is hozzáférhetővé vának. A tagországokat felszólítja: ismerjék 

el, hogy a fogyatékos embereknek joga van a társadalom intézményi, gazdasági és 

környezeti erőforrásához való hozzáféréshez, akár fizikai segédeszközök (például 

rámpák) vagy egyéb alternatív eszközök segítségével (amilyen például a hangjelző 

berendezés a látáskárosodottak számára, vagy a jelnyelv a halláskárosodottak 

számára stb.).  

 

Az 1992. évi Maastrichti Szerződés még nem tartalmazott utalást a fogyatékos 

emberekre. Revideált változata, az Amszterdami Szerződés azonban már 13. 
cikkelyében diszkrimináció-ellenes rendelkezést tartalmaz, utalva a fogyatékkal 

élőkre.  Ez a cikkely – bár nem arra ad felhatalmazást arra, hogy a diszkriminációval 

kapcsolatos minden területen kötelező intézkedéseket fogadjon el - hatóköre kiterjed 

a munkavállalásra, nem vonatkozik azonban az oktatási vagy lakhatási kérdésekre. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága elismeri, hogy a diszkriminációtól való 

mentességhez való jog a fogyatékosokat is megilleti. 

 
A Tanács 2000/78/EK (2000. november 27.) irányelvének 5. cikkelye – amely jogilag 

kötelező dokumentum valamennyi tagállam számára - előírja a munkáltatók számára, 

hogy biztosítani kell a fogyatékkal élők számára a munkához jutás, a munkában való 

részvétel, a szakmai előmenetel, ill. a képzésben való részvétel lehetőségét.  

                                                        
22 Forrás:  TASZ, www.c3.hu/~hclu/  
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AZ EU-ban elkészült egy javaslat a Tanács döntéséhez a nemek közötti 

esélyegyenlőséget előmozdító közösségi keretstratégiáról   (2001-2005). 23 

 

5.1. Szociális partnerek nyilatkozata a fogyatékkal élők foglalkoztatásáért 
 
 

Az UNICE/UEAPME, CEEP és az ETUC24  teljességgel elismeri a fogyatékkal élők 

foglalkoztatási lehetőségei javításánákakihívását a szabad munkaerőpiacon, s mint 

az alkalmazottak és a dolgozók európai szintű képviselői szándékukban áll, hogy 

hozzájáruljanak a fogyatékkal élők munkaerőpiaci integrációjához. 

  

1997-ben a szociális partnerek elhatározták, hogy összegyűjtik a vállalatok által a 

fogyatékkal élők bevonására és átképzésére felmutatott jó gyakorlatokat. Előnyben 

részesítették a partnerségen alapuló példákat, de emellett figyelmet szenteltek a 

pusztán a munkaadók vagy a szakszervezetek által kezdeményezett akcióknak is. Az 

eredmény az esettanulmányokat tartalmazó gyűjtemény lett, amely Európa minden 

részéről, minden ágazatból tartalmazott vállalati példákat. 

Az ETUC, CEEP and UNICE/UEAPME ezt a gyűjteményt az 1998 évi Bécsi 

Csúcstalálkozónak címezte.  

 

Az egyenlő esélyek előmozdítása a fogyatékkal élők számára 

 

Az ETUC, CEEP és UNICE/UEAPME úgy véli, hogy az egyenlő elbírálás a helyes 

megközelítési mód a fogyatékkal élők foglalkoztatásának elősegítésére a nyitott 

munkaerőpiacon. Az olyan diszkrimináció, aminek semmi értelme nincs a feladat 

elvégzése szemontjából szociálisan elfogadhatatlan és gazdaságilag 

megengedhetetlen. Káros mind az egyénnek a munkához füzödő viszonyában, mind 

a vállalat hatékony működése szempontjából.  

                                                        
23 Proposal for a Council decision on the Programme relating to the Community 
framework strategy on gender equality (2001-2005)  Brussels, 7.6.2000 COM(2000) 
335 final 2000/0143 (CNS)  
 
24  Az UNICE és a CEEP európai szintű munkaadói szervezetek, az ETUC pedig  
európai szintű szakszervezeti konföderáció, amelyek valamennyi hazai konföderáció 
a tagja. 
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A képesség s nem a fogyatékosság hangsúlyozásának szükségessége 

 

Egy személy munkahelyi sikerénekkulcsa az, hogy mennyire képes elvégezni a 

feladatát, s nem az, hogy fogyatékos vagy sem. A képességek alapján történő 

kiválasztással elkerülhető a foglalkoztatottak egyik vagy másik csoportjának 

preferenciális kezelése. 

Elsősorban az egyén képességére helyezett hangsúly teszi lehetővé esélyének 

javulását, elfogadását és munkahelyi integrációját. Továbbá, csak a képességen 

nyugvó munkaerő felvételi politika alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a cég 

versenyképességének javulásához és ezzel a munkahely teremtő képességének 

növekedéséhez. 

  

A fogyatékkal élők foglalkoztatásának növelése: pozitív tényező a vállalat 

számára 

 

A jó humánügyi politika hozzájárulhat a vállalat gazdasági sikeréhez. A fogyatékkal 

élők foglalkoztatásának aktív elősegítésével a vállalatok korábban ki nem aknázott 

termelési erőforrásokhoz juthatnak, növelhetik innovációs potenciáljukat. 

A fogyatékosságnak a jobb megértése, figyelembe vétele hozzájárulhat a vállalatnál 

a fogyasztóknak – beleértve a fogyatékkal élő fogyasztók táborát is - még jobban 

megfelelő termékek, szolgáltatások kifejlesztéséhez, piacra dobásához. A 

fogyatékkal élők diverzifikált fogyasztói piaca több mint 30 millió embert számlál. A 

fogyatékos munkaerőnek a termékfejlesztésbe való bevonása hozzájárulhat a 

rokkantak szempontjából megfelelőbb cikkek kialakításához, és új piaci 

lehetőségeket tárhat fel.  

 

A munkakörülmények javítása a fogyatékkal élő dolgozók problémáinak 
figyelembe vételével 

 

A fogyatékosságnak nagyobb figyelmet szentelő vállalatok jobban ki tudják elégíteni 

a fogyatékos dolgozóik szükségleteit. E szükségeltek figyelembe vétele elősegíti azt, 

hogy a fogyatékkal élő dolgozó még tökéletesebben tudja feladatát végrehajtani. A 
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fogyatékkal élő alkalmazott tehát hozzáadott értéket hordozhat mind a cég egésze, 

mind a többi dolgozó számára. 

  

A diverzifikált megközelítés testre szabott megoldásokat igényel 

 

A fogyatékosság definíciója jelentősen változik a különböző tagállamokban, a 

témához való szociális, kulturális megközelítés színességét jelezve. Éppen ezért 

változik országról országra a fogyatékosokra vonatkozó jogi keret és munkaerőpiaci 

integrációs politika is.  Erre a sokféleségre azért van szükség, hogy a politikák 

minden egyes egyénnek és kulturális, szociális és gazdaségi környezetnek 

megfeleljenek. A foglalkoztatás szempontjából számos tényezőt figyelembe kell 

venni. 

 

 Először is, a fogyatékosság sokféle formában jelenhet 

meg. Ez már maga is azt jelenti, hogy számos, specifikus, 

individualizált megoldásra van szükség. 

 Másodsorban, a fogyatékosokat alkalmazó vállalatok a 

mikroméretűektől a nagy cégekig terjednek. A vállalat 

mérete jelentősen befolyásolhatja az előforduló 

akadályokat és a megoldásokat a fogyatékosok 

bevonására. 

 Harmadsorban, a szektor és a foglalkozás (az állás 

jellege) maga is jelentős hatással lehet az alkalmazandó 

eszközökre.  

 

A gyakorlat gazdagsága e területen az esetek sokféleségét tükrözi. A fogyatékosok 

fogllakoztatásával összefüggő lehetőségek és a kihívások elterjeszése szükségessé 

teszi az európai szintű információ csere ösztönzését.  

 

A foglalkoztatás ösztönzése a munkehyen túl  

 

A munkahelyen túli fizikai és kulturális szempontok jelentős mértékben megszabják a 

fogyatéékkal élő munkavállalási képességét. Szükség van a fogyatékos előtt álló 

társadalmi korlátokat elmozdító politikákra. 
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Például:  

 Az iskolai környezet nem mindig megfelelő a fogyatékkal élő gyermekek 

számára. Ez a későbbi életük során is problémát fog okozni. Ha a fogyatékos 

nem tud a többiekével egyenlőrangú oktatához jutni, jelentősen romlik a 

foglalkoztathatósága. 

 Nagyszámú fogyatékkal élőnek nem megfelelőek a rendelkezésre álló 

közlekedési eszközök, s ez képezi számukra a munkába állás és járás, s a 

társadalomba történő integrálódás előtt a legnagyobb akadályt. 

  A fizikai környezet, különösen a középületek, munkahelyek nem megfelelő 

építészeti megoldásai akadályozzák a fogyatékkal élők integrációját. 

 Az előítéletek, a rokkantsághoz való negatív hozzáállás, a közvélemény, a 

médiumok befolyásolhatják a fogyatékkal élők elfogadását, és azt a módot, 

ahogy a munkáltatók, kollégák, szakmák, szolgáltatásokat végzők, fogyasztók 

őket fogadják.  

 A folyamatba be kell vonni a különböző felelősséggel rendelkező partnereket. 

A különféle szereplők, közszféra képviselői, nem-kormányzati szervek, 

társadalmi partnerek bevonása alapvető fontosságú a megfelelő politikák 

kidolgozásánál, a diszkrimináció és az előítéletek megszűntetésénél.  

 

Ajánlások a fogyatékkal élők foglalkoztatására 

 

A fogyatékkal élők foglalkoztatási esélyeinek javítása végett a CEEP, 

UNICE/UEAPME és az  ETUC javasolja, hogy:  

 

 A munkáltatók alakítsanak ki olyan politikát, amely az egyenlő esélyeken 

nyugszik, és ezt tudassák a vezetőséggel és a munkavállalókkal egyaránt, 

különös tekintettel a humánerő-forrás gazdálkodásra.  

 A szakszervezetek szenteljenek különös figyelmet a fogyatéskos ügynek és 

hozzák létre az egyenlő esélyek stratégiáját területükön.  

 

A szociális partnerek a megfelelő szinten elősegítik tagjaik számára az egyenlő 

esélyek politikájának megvalósulását. Ennek keretében:  
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 Tudatják – amikor megjelennek az új felvételről szóló hirdetések -, hogy a 

kiválasztás kizárólag a képességen fog alapulni.  

 Biztosítják, hogy a kiválasztás és a felvételi procedúra nem diszkriminatív és 

lehetővé teszi a fogyatékosoknak is a jelentkezést és a felvétel folyamatában 

való részvételt.  

 Biztosítják, hogy a szakmai lehetőségek a fogyatékosok előtt is nyitva állnak, 

ugyanolyan alapon, mint a többi alkalmazottnak, s egyenlő esélyük van a 

szakmai továbbképzéshez is. 

  Támogatják a rokkanttá vált alkalmazottakat abban, hogy azok megtarthassák 

munkahelyüket, vagy találjanak egy másikat szakmai tapasztalataiknak és 

képességeiknek megfelelően.  

 Biztosítják, hogy az elfogadott politikák megvalósuljanak. 

 

5.2. EU Keretstratégia, 2002 
 
Európai Bizottság: Keretstratégia a nemek közötti egyenlőséget elősegítő 2002-
es programhoz25 
 

Bevezetés 

 

Az Európai Uniónak hosszú távú kötelezettségvállalása, hogy elősegítse a nemek 

közötti egyenlőség megteremtését az Európai Bizottságon belül is. 

Manapság már minden szakpolitikai területen biztosítható a férfiak és a nők közötti 

egyenlőség. 

 

A jövőbeni irányelv révén, melyet a Bizottság 2000. júniusában beemelt a  

„Keretstratégia a nemek közötti egyenlőséget elősegítő” programba,   egy olyan 

értelmezhető stratégia kristályosodott ki, mely mind a közösségi szakpolitikában, mind a 

Bizottság működtetésében megragadható. 

 

Ezt követte a 2001. márciusi, melyet az éves „Nemek közötti egyenlőséget elősegítő 
program”-ba emeltek be. Ennek révén nyomon követhető a Bizottság tevékenységének 

                                                        
25 Európai Bizottság, 2001. XII. 17., Büsszel, COM(2001)773, Bizottsági kommüniké a 
Tanács és az Európai Parlament számára 
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részleteiben a 2001-re vonatkozó program, amelynek célja elősegíteni a különböző 

szakpolitikai területeken a nemek közötti egyenlőséget. Ezt a dokumentumot a 2002-es 

„Nemek közötti egyenlőséget elősegítő program” teszi közzé. Az éves, „Nemek közötti 
egyenlőséget elősegítő program” a Bizottság szerveivel közösen készült el. 

 

A munkaprogramban leírt tevékenységek olyan jelzőrendszerként használhatók fel, 

melyek a fejlődést, a teljesítményt és az elért célkitűzéseket is megjelenítik. Így az 

Egyenlő Esélyért felelős bizottsági csoport ellenőrizheti és a nemek közötti 

egyenlőséget elősegítő „csoportközi” csoport támogathatja  azokat. 

 

A 2002-es „Nemek közötti egyenlőséget elősegítő munkaprogram”, mint a 2001-es 

munkaprogram is, két részből áll: 

 

0. A jelen kommunikéből, amely a Bizottság összes igazgatóságán megtalálható, – s 

amely egyben a tevékenységek közötti prioritásokat körvonalazza - így ennek 

segítségével a nemek közötti egyenlőség megteremtésében a szakpolitikák 

mindegyikénél felhasználható. 

0. A bizottsági dolgozók munkaterveiből, melyek részletesen leírják a szakpolitika-

specifikus tevékenységek jellemzőit, ezzel is elősegítve a nők és a férfiak közötti 

esélyegyenlőség kérdésének kezelését az összes főigazgatóságon és működési 

szervnél. 

 

Ez a dokumentum ugyancsak tartalmazza a különböző szervek összevont 

tevékenységének működéséről szóló részleteket, mely témaként merült fel az Európai 

Strukturális Alapon belül tartott harmadik konferencián, ezzel célozva meg a nemek 

közötti egyenlőség hathatós irányvonalait. 

 

A 2001-es Nemek közötti egyenlőségről szóló munkaprogram végrehajtásáról 
szóló elemzés 

 

A tevékenységekről szóló tervezet 2001-ben három fő irányvonalból állt. (nevesítve) 
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A megszűrt és kiválasztott szakpolitikai területeken elért hatás felbecsülése, amely 

mostanáig még nem tartozott a nemek közötti egyenlőség megteremtésének fő 

irányvonalába. 

 

A nemi megkülönböztetésről szóló adatok és az egyénektől szerzett információkon 

alapuló statisztikai adatok összegyűjtése és szisztematikus lebontása, feldolgozása. 

 

Beillesztve az összes eredményt a javaslatokba, olyan referencia anyag keletkezett, 

mely a nemek közötti egyenlőségről szóló bizottsági szakpolitika része lett, ahol a 

nők alapvetően segítséget kaptak abban, hogy javaslatokat tegyenek vagy bevonják 

őket a tervezetek kialakításába, ennek révén kifejezhetik érdekeiket is. 

 

Mintegy érdekes új területe a nemek közötti egyenlőség integrálásának, a Bizottság 

szervei a világkereskedelem és globalizáció (Kereskedelmi Főigazgatóság), az 

integrált termelés és hulladékgazdálkodás (Környezetvédelmi Főigazgatóság), a 

szociális kérdések köre (Munkaügyi és Szociális Ügyek Főigazgatósága) és a 

menekültügyi politika (Igazságügyi és Belügyi Főigazgatóság) ezeken keresztül 

könnyen elemezhetővé válik a szakpolitikák tartalma mind a nőkre, mind a férfiakra 

vonatkozóan és felmérhetőek azok a lehetőségek, melyek révén előmozdíthatók a 

nemek közötti egyenlőség megteremtése. 

 

A tanulmány középső része a nők szerepéről számol be a halászati szektorban 

(Halászati Főigazgatóság). 

 

Jelentős fejlődés mutatható ki, figyelemmel kísérve a statisztikák alakulását. Az 

EUROSTAT által kiadott elemzések a nemek közötti egyenlőségekről, mint például a 

mezőgazdasági szektorban és az olyan tevékenységek között, ahol az elérhető 

adatok lebontása a nemekre vonatkozóan – elsősorban a tagállami statisztikai   

adataira építve -, mint a menekültügy. 

 

A Kutatásért Felelős Főigazgatóság és a EUROSTAT együttműködése a 

tagállamokkal, illetve a társult országokkal, melynek révén olyan adatokat gyűjtöttek 

össze, mely a humán erőforrás  alkalmazása során felmerült (hátrányos) 

megkülönböztetéseket foglalja össze. 
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A Kutatásért Felelős Főigazgatóság és a Kommunikációért Felelős Főigazgatóság  

felszólítására, és a Bizottság ajánlására a nemek közötti egyenlőség kérdéseiről  

egyben olyan ajánlást is megfogalmaz, amelynek célja, hogy még több nőt bátorítson 

érdekeik kifejezésére és arra, hogy jelentkezzenek és vegyenek részt még több 

pályázaton. 

 

Ennek elősegítésére más módszereket és eszközöket is alkalmaznak, ennek fő 

eleme a Bizottság támogatási rendszerének folyamatos fejlesztése. 

 

A további információk az ellenőrzés és a végrehajtás értékeléséről, a 2001-es 

munkaprogramról, az „Éves beszámoló a Nemek közötti egyenlőségről Európában” 

c. jelentésben  hozzáférhető lesz  2002. márciusában. 

 

Elsődleges tevékenységek 2002-ben 

 

A Bizottság „A Nemek Közötti Egyenlőségről szóló 2002-es munkaprogramja”,  a 

2001-ben elért eredményeken alapul és magában foglalja az „aktív” beavatkozás 

lehetőségét, azaz egy olyan szabályozási szakpolitikát, amely a nemek közötti 

egyenlőtlenségek megszüntetését tűzi ki célul; reaktív az olyan újításokra, melyek 

konkrétan a végrehajtás kivitelezésével foglalkoznak. Ezért, hogy javítsanak azokon a 

szakpolitikai területeken, ahol hátrányos helyzetű, vagy alul reprezentált valamelyik 

nem,  fő cél a fejlesztés és további támogatások kidolgozása. 

 

A nemek közötti egyenlőségről szóló munkaprogram a Bizottság szerveiben két 

területre osztható fel: 

- szakmapolitikai kezdeményezés a nemek közötti egyenlőség fő irányvonalainak 

integrálására, 

- specifikus tevékenységek létrehozása az adott hátrányos vagy alul reprezentált nem 

számára a releváns szakpolitikai területen. 

 

A specifikus szakpolitikai kezdeményezés mellett, melyet részletesen felsorol a  

bizottsági dolgozók munkaanyagával együtt a nemek közötti egyenlőséget elősegítő 
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munkaprogram,  hozzáférhetőek a Bizottság szerveinél. A következő előnyt élvező 

tevékenységek végrehajtása elengedhetetlen a Bizottság szerveinek segítségével: 

2. A megszűnt és kiválasztott szakpolitikai területeken levezényelt hatás felbecsülése, 

melyek mostanáig még nem tartoznak a nemek közötti egyenlőség 

megteremtésének fő irányvonalába, azaz elemezni és számba venni a szakpolitikai 

tervezésnél és kivitelezésnél a potenciálisan felmerülő különböző hatásokat mind a 

nőkre és mind a férfiakra vonatkozóan a különböző szakterületeken, valamint a 

szellemi tőkét is be kell számítani. Mindez részét képezi az „ex-ante” szakpolitikai 

elemzésnek és tervezésnek,  ahogy a végrehajtás és értékelés  szintjén is jelen van. 

2. Mióta a nemek közötti egyenlőtlenség csökkentését célzó szakpolitikai tervezés, 

elemzés elkészítéséhez a nemek közötti megkülönböztetésekről szóló adatok 

szükségesek, azóta a releváns szakpolitikai területtel foglalkozó szerv fokozottan 

tesz erőfeszítéseket, hogy összegyűjtse a nemek közötti megkülönböztetésekről 

szóló adatokat, és szisztematikusan lebontsa, értékelje az összes „nemekkel” 

összefüggő adatot. Minden szerv célja, hogy fejlessze jelzőrendszerét, amely képes 

a nemek közötti egyenlőség fejlődését megbecsülni az adott szakpolitikai területen. 

 

Még mindig jelentős szükség van a tudatos növekedés elősegítésére a nemek közötti 

egyenlőség témájában a Bizottság szerveiben, működésében és a bizottsági dolgozók 

képzésében. Főleg az olyan módszerek alkalmazásában, amelyek különböző 

szakpolitikai hatásokat érnek el, mind a nők, mind a férfiak esetében a fő irányvonal 

meghatározásakor. 

 

Mindegyik főigazgatóság és szervei ezért beillesztenek egy a „nemi” irányvonalakat 

meghatározó elemet a gyakorlati terveikbe, a minden szinten feladatot ellátó 

munkatársak számára, de elsődlegesen a managment részére. 

 

Ezeket speciális formában a nemek közötti egyenlőségről, vagy a nemekkel 

kapcsolatos fő irányvonal meghatározásáról szóló általános továbbképzési kurzusokon 

mutatják be. 

 

Nemek közötti egyensúly 
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A Bizottság kötelessége, hogy növelje és elérje a nemek közötti egyensúlyt 

bizottságaiban és szakértő csoportjaiban, amit a 2000. június 19-i 2000/407/EC döntés 

tesz közzé, amely egyben követi az 1996-os Tanács Ajánlását, hogy mind a nők és 

mind a férfiak kiegyensúlyozott arányban vegyenek részt a döntéshozatal 

folyamatában. 

 

A Bizottság döntése alapján növelni kell a nemek közötti egyensúlyt bizottságaiban és 

szakértői csoportjaiban. Ez azt jelenti, hogy új összetételű bizottságok és szakértői 

csoportok jöhetnek létre a Bizottságon belül. 

 

Megállapítható, hogy a  nőknek és férfiaknak a célcsoporton belül, külön-külön 

minimum 40 %-ban kell résztvenniük. Ahhoz, hogy elérjék azt a szintet, amely a nők és 

a férfiak nemek közötti egyensúlyát jelenti a bizottságokban és a szakértői 

csoportokban, vagy a tárgyalási sorozat végén, vagy a tagok újraválasztásakor 

valósítható meg, illetve a megüresedett helyek betöltésével oldható meg. 

 

Ezen javaslatok alapján a Bizottság ki tudja válogatni a nemek közötti egyensúly 

alapján összeállított csoportokat és bizottságokat, melyek egyben a legjobban felkészült 

szakemberekből állnak. 

 

Követve az első felmérést 2000-ben, amely a Bizottság bizonyos szakértői csoportjait 

vizsgálta, azt mutatta ki, hogy csak 13,5 %-a a tagoknak volt nő. A második felmérés 

lebonyolítására 2001-ben került sor. 

A 2001-es felmérés, mely az összes bizottsági szakértői csoportot és bizottságot 

érintette, különbséget tett azon tagok között, akiket a Bizottság, vagy akiket a 

tagállamok, szociális partnerek, érdekcsoportok, NGO-ok, vagy más területek 

delegáltak a Bizottság csoportjaiba vagy bizottságaiba. 

2001-ben a nők átlagban mindegyik bizottságban és szakértői csoportban 29 %-ban 

voltak jelen. Azok közül a szakértői csoportok és bizottságok tagjai közül, akiket a 

Bizottság hatásköre alapján jelölt és delegált 30,5 %-ban volt nő, míg azokban az 

intézményekben, ahol a Bizottságnak nem volt tagjelölt állítási és befolyási képessége, 

28,6 % volt a nő. 
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A felmérés eredménye tükrözi a nők és férfiak általános részvételét a különböző 

szektorokban, így például kiemelkedően magas a nők részvétele az oktatásban és a 

szociális szférában, míg a férfiak reprezentáltsága inkább a mezőgazdaságban, 

halászatban és a kutatásban jelentősebb. 

 

Ez a felmérés tisztán mutatja a növekedést a korábbi adatokkal összehasonlítva. Bár az 

erőfeszítéseknek folytatódnia kell, de addig is növelni kell azokban a szektorokban a 

nők részvételét, ahol ez idáig is alacsony volt a jelenlétük. A fejlődés további folytatását 

a munkaprogram részeként a Keretstratégia a nemek közötti egyenlőségről c. 

programon belül fogják figyelni, ellenőrizni. 

 
5.3. EU: Miniszterek Tanácsának ülése  
 

A foglalkoztatási és szociálisügyi miniszterek Tanácsa ülésének témakörei (2000. 

november 28-29., Brüsszel) között a foglalkoztatás általános kérdései mellett 

megjelennek a társadalmimirekesztettség elleni lépések is. 26 

A fenti ülésen a miniszterek a következő legfontosabb témákat vitatták meg:  

1, A foglalkoztatáspolitikai csomag  

A miniszterek elfogadták a foglalkoztatáspolitikai csomagot, amely három elemből, a 

2001. évre szóló foglalkoztatáspolitikai irányvonalakból, a 2000. évi Közös 

Foglalkoztatáspolitikai Jelentésből és a tagállamok részére megfogalmazott 

foglalkoztatáspolitikai ajánlásokból áll.  

2. Szociálpolitikai menetrend (Social Agenda)  

A menetrend a szociálpolitika területén végrehajtandó feladatokat határozza meg a 

következő 5 évre. A dokmentumban lefektetett célkitűzések között szerepel a teljes 

foglalkoztatottság megvalósítása, a mobilitás megkönnyítése, a gazdasági- és 

pénzügyi integráció, a társadalmi kohézió, a bővítés, valamint a globalizáció. 

Végrehajtásában szerepet kapnak a közösségi intézmények, tagállamok, civil 

szervezetek, önkormányzatok.  

                                                        
26 Forrás, COM(2000)379 végleges  
European Social Agenda – Contribution by the Council (Employment and Social 
Policy) to the Nice European Council with a view to the adoption of a European 
Social Agenda , www.konfoderaciok.hu/8/8.1/8.1.eu.htm 
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3, A munkavállalók tájékoztatása és konzultációja  

Az ezzel kapcsolatos irányelv-tervezet vitája sikertelenül zárult.  

4. Az 1408/71-es rendelet felülvizsgálata  

Jelen rendeletnek a munkaképtelenségre és a nyugdíjra vonatkozó cikkelyeinek 

felülvizsgálata lezárult.  

5. A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség program (2001-2005)  

6. A munkahelyi és családi élet összeegyeztethetősége  

A Tanács tudomásul vette az Elnökség jelentését, amely a pekingi konferencián 

elfogadott akcióprogram tárgybani pontjának tagállami szintű végrehajtását mutatja 

be.  

7. A társadalmi kirekesztettség elleni fellépést szolgáló akcióprogram  

Az ülésen a Tanács közös pozíciót fogadott el a fenti programról, amely 2001-2005-

re szól, és a tagállamok közti együttműködést hivatott elősegíteni a társadalmi 

kirekesztettség elleni fellépés eredményesebbé tétele érdekében.  

 

 5.4. Szociálpolitikai menetrend 27 
 
 

Az új Szociálpolitikai Menetrend stratégiai válasz az európai szociális modell 

korszerűsítésére és a lisszaboni csúcson tett politikai kötelezettségvállalások konkrét 

akcióba öntésére. A Menetrend a 2000-2005-ös időszakra vonatkozóan tartalmaz 

konkrét akciókat és javaslatokat, amelyek célja a munka minőségének és a 

szociálpolitika minőségének javítása. Konkrét intézkedéseket javasol a keleti 

bővítéssel összefüggő kihívások kezelésére is.  

 

A legfőbb célok:  

 

Teljes foglalkoztatás és munkaminőség  

 

- A teljes foglalkoztatás elérése érdekében 2010-re minél jobban meg kell közelíteni 

a 70%-os foglalkoztatási rátát, valamint a nők körében a 60%-os foglalkoztatási rátát.  

                                                        
27 Communication from the Comission to the Council, the European Parliament, the 
Economic and Social Committe and the Committee of the Regions, Social Policy 
Agenda, Employment and Social Affairs, European Communities, 2000  
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- Mind a munkaadók, mind a munkavállalók számára megfelelő információk 

biztosítása a gazdasági integráció foglalkoztatási és szociális hatásaira vonatkozóan.  

- A tudásalapú gazdaság fejlesztése a munkahelyteremtés céljával összefüggésben.  

- A munkaerő szabad áramlásának tényleges megvalósítása, a folyamat 

monitorozásának folytatása.  

 

A szociálpolitika minősége  

 

- A szociális védelmi rendszerek modernizálása, tekintettel a tudásalapú gazdaság 

kialakulására és a szociális- és családi kapcsolatok változására.  

- A szegénység és kirekesztés megszűntetése és megelőzése, és a társadalmi 

integráció és részvétel lehetővé tétele mindenki számára a gazdasági és szociális 

életben.  

- A nemi esélyegyenlőség biztosítása a gazdasági, tudományos, szociális, politikai és 

társadalmi életben.  

- Az alapvető jogok biztosítása és a diszkrimináció elleni küzdelem. A személyi 

adatok védelmének biztosítása a munkahelyi viszonylatban.  

 

A szociális párbeszéd minőségének javítása  

 

- A szociális párbeszéd hozzáigazítása a felismert kihívásokhoz. A versenyképesség 

és szolidaritás, valamint a rugalmasság és biztonság közti egyensúly elősegítése.  

- Hozzájárulni az EU bővítésére való felkészüléshez a kiegyensúlyozott gazdasági és 

szociális fejlődés céljának figyelembe vételével.  

 
Nemzetközi kooperáció elősegítése  

 

- Elősegíteni a tapasztalat és a tudás áramlását különösen a nemzetközi szevezetek 

(ILO, OECD, Európa Tanács) viszonylatában.  
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5.5. Nemi esélyegyenlőség új keretstratégiája28 
 
A kiadvány a Bizottság által 2000 júniusában elfogadott, a nemi esélyegyenlőség új 

(2001-2005 közötti) keretstratégiáját tartalmazza.  

A kiadvány többek között a nők és a tudomány, a nők elleni erőszak, az új emberi 

erőforrás-fejlesztéssel foglalkozó közösségi kezdeményezés (EQUAL), az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos szociális párbeszéd témájával foglalkozik, valamint 

eseteket közöl az Európai Bíróság nemek közti esélyegyenlőséggel kapcsolatos 

gyakorlatából.  

 

5.6. Equal – a diszkrimináció- mentes foglalkoztatásért29 
 

A dokumentum a foglalkoztatáspolitikai célú új Közösségi Kezdeményezésnek, az 

Equal programnak a bemutatását célozza. Foglalkozik felépítésével, céljaival, 

tartalmával.  

A program működésének fő elve a “fejlesztési társulás”, vagyis adott földrajzi terület 

vagy szektor kulcsszereplőit (közigazgatás, NGO-k, szociális partnerek és a vállalati 

szféra) hozza össze, hogy együttesen munkálkodjanak a diszkrimináció és 

egyenlőtlenségek okozta problémák megoldásán. Ugyancsak fontos, hogy az 

ugyanabban a szektorban, de különböző országokban működő “fejlesztési 

társulások” kapcsolatot tartsanak egymással.  

 

A program fő célkitűzési a következők:  

 

- foglalkoztatottság: a munkaerőpiaci integrálódási nehézségekkel küszködők 

beilleszkedésének elősegítése, a munkaerőpiacon fellépő rasszizmus elleni 

küzdelem,  

- vállalkozókészség: mindenki számára megteremteni a lehetőséget, hogy 

vállalkozást indítson, valamint a harmadik szektor (szolgáltató szféra) erősítése, 

különös tekintettel a munkakörülmények javítására,  

                                                        
28 The new framework strategy on gender equality  Employment and Social Affairs,  
European Communities, 2000  
 
29 New ways of tackling discrimination and inequality in the field of employment   
European Communities, 2000  
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- alkalmazkodó készség javítása: egyrészt a munkavállalóké az élethosszig tartó 

tanulás támogatásával, másrészt a munkaadóké, a strukturális gazdasági 

változásokhoz való alkalmazkodásuk és az új technológiák felhasználásának 

elősegítésével,  

- férfiak és nők közötti esélyegyenlőség: munka és család összeegyeztetésének 

megkönnyítése és a munkahelyi szegregáció csökkentése,  

- menekültek integrálódásnak elősegítése.  

 

5.7. EU Gazdasági és Szociális Bizottság – Vélemény a nemek közötti 
esélyegyenlőséget előmozdító Közösségi keret-stratégia javaslatról (2001-
2005)30     
 
 

A dokumentumban a Gazdasági és Szociális Bizottság észrevételeket fűz a 2000. 

júniusában a Bizottság által kiadott, a nemek közti esélyegyenlőséget előmozdító 

keret-stratégia javaslathoz. A javaslat az alábbi területeken tartja fontosnak a nemek 

közötti egyenlőség elvének érvényesítését:  

- gazdasági élet (munkaerőpiac, munka és családi élet összeegyeztetése),  

- egyenlő részvétel és képviselet a döntéshozatalban (mind a gazdasági, mind a 

politikai életben),  

- szociális jogok,  

- társadalmi élet (emberi jogok tiszteletben tartása),  

- nemi szerepek és sztereotípiák (a média és az oktatás felelőssége).  

 

5. 8. Fogyatékosok perspektívái az EU-ban31  
 
 

A dokumentum felvázolja a Fogyatékossággal Élő Emberek Szervezeteinek Svéd 

Kooperatív Testületének munkatervét a svéd elnökség ideje (2001 január 1. – június 

30.) alatt.  

                                                        
30 Opinion on the Proposal for a Council Decision on the programme relating to the 
Community framework strategy on gender eguality (2001-2005) Brussels, 29-30 
November 2000  
 
31 Disability perspective in the EU ,  The Swedish Co-operative Body of 
Organisations of Disabled People, November 2000 
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Kifejti a szervezet EU-bővítéssel, foglalkoztatáspolitikával, férfiak és nők 

esélyegyenlőségével és fogyatékos emberek társadalmi integrációjával kapcsolatos 

terveit. Végül a Svéd Elnökség alatt végrehajtandó munkatervet ismerteti.  

 

5.9. Az Európai Szociális Alap támogatásának felhasználása az Európai 
Foglalkoztatási Stratégia végrehajtása érdekében 32 
 

A dokumentum áttekinti, hogy az Európai Szociális Alap (2000-2006) keretében 

nemrégiben elfogadott programok mennyire veszik figyelembe az Európai 

Foglalkoztatási Stratégia prioritásait.  

 

Az Európai Szociális Alap költségvetése a 2000-2006-os időszakra 60 milliárd Euro, 

amelyet a munkaerőpiacok modernizálására kívánnak fordítani (hátrányos helyzetű 

csoportok társadalmi és gazdasági integrációja, tudásalapú társadalom 

megteremtése, az európai gazdaság versenyképességének erősítése).  

 

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia 4 kulcseleme: foglalkoztathatóság, 

vállalkozókészség, alkalmazkodóképesség és férfiak és nők esélyegyenlősége. Az 

ESZA a strukturális alapok 1. és 3. célkitűzése (objective) keretében ezen célok 

megvalósítását a következőképpen segíti (a 2. célkitűzés tartalmáról jelenleg folynak 

a tárgyalások):  

 

 foglalkoztathatóság: az ESZA költségvetésének kb. 60%-át (34 md Euro) a 

foglalkoztathatóság javítására szánják az EU területén. Ennek egyharmadát a 

szociális kirekesztés elleni küzdelemre fordítják,  

 vállalkozókészség: 8 md Euro-t szánnak új vállalkozások beindításának 

támogatására, és munkahelyteremtésre a szolgáltató szektorban,  

 alkalmazkodóképesség: 11 md Euro-t kívánnak költeni a következő célokra: 

élethosszig tartó tanulás, kis- és középvállalkozások, információs technológiák 

alkalmazása,  

                                                        
32 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and 
the Economic and Social Committee on European Social Fundsupport for the 
European Employment Strategy  Brussels, 16.01.2001-03-02 COM(2001) 16 final  
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 férfiak és nők esélyegyenlősége: a “mainstreaming” elvének megfelelően az 

ESZA költségvetéséből finanszírozott minden tevékenységet is át kell, hogy 

hasson a nemi esélyegyenlőség elve, ezért erre a célra külön összeget nem 

különítettek el. Ugyanakkor speciális akciókra 4 md Euro áll rendelkezésre.  

 

A dokumentum hangsúlyosan foglalkozik azzal, hogy a tagállamok Nemzeti 

Foglalkozási Akcióterveiben hogyan jelenik meg az Európai Szociális Alap szerepe. 

Hangsúlyozza a prevenció elvét: vagyis nem biztonsági hálót kell nyújtani a 

munkavállalóknak, hanem meg kell akadályozni, hogy tartós munkanélkülivé 

váljanak.  

 

 5.10. A fogyatékkal élőket érintő egyéb  EU-dokumentok 
 

Conclusions of the Council and the Ministers of Education meeting within the Council 

of 14 May 1987 concerning a programme of European collaboration on the 

integration of handicapped children into ordinary schools (A Tanács és a Tanács 

keretében ülésező oktatási miniszterek 1987. május 14-i döntései a fogyatékos 

gyermekek iskolai beilleszkedését célzó európai együttmuködési programról ) 

 

Resolution of the Council of 31 May 1990 , Resolution of the Council and the 

Ministers for Education meeting within the Council concerning integration of children 

and young people with disabilities into ordinary systems of education (Tanácsi 

határozat és az oktatásügyi miniszterek találkozójának határozata a fogyatékkal élő 

gyerekeknek és fiataloknak a rendes oktatási rendszerbe történő beillesztéséről)  

 

Resolution of the Council and the Ministers for Education meeting within the Council 

of 31 May 1990 concerning integration of children and young people with disabilities 

into ordinary systems of education  (A Tanács és a Tanács keretében ülésező 

oktatási miniszterek 1990. Május 31-i állásfoglalása a fogyatékos gyermekeknek és 

fiataloknak a hagyományos oktatási rendszerekbe történő beilleszkedéséről )  

 

93/136/EEC: Council Decision of 25 February 1993 establishing a third Community 

action programme to assist disabled people (Helios II 1993 to 1996) (A TANÁCS 
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1993. február 25-i 93/136/EGK határozata a fogyatékosokat segíto harmadik 

közösségi cselekvési program indításáról (Helios II - 1993-1996) ) 

 

COM (96)406 final of 30 July 1996, Communication of the Commission on equality of 

opportunity for people with disabilities (A Bizottság kommünikéje a fogyatékkal élők 

esélyegyenlőségéről) 

 

Resolution of the Council of 20 December 1996,  Resolution of the council and of the 

representatives of the governments of the member states meeting within the council 

of 20 December 1996 on equality of opportunity for people with disabilities  (Tanácsi 

határozat és a tagállamok kormányképviselőinek határozata a fogyatékkal élők esély 

egyenlőségéről) 

 

Council Recommendation (98/376/EC) of 4 June 1998, Council Recommendation on 

a parking card for people with disabilities (Tanácsi ajánlás a rokkantak parkolási 

igazolványáról) 

 

Council Resolution (1999/C 186/02) du 17 June 1999 , Council Resolution on equal 

employment opportunities for people with disabilities  (Tanácsi döntés a fogyatékkal 

élők egyenlő foglalkoztatási esélyeiről). 

 

Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000, Council Directive establishing a 

general framework for equal treatment in employment and occupation  (Tanácsi 

irányelv az egyenlő bánásmód általános keretének megvalósításáról a 

foglalkoztatásban és a foglalkozásknál). 

 

Council decision (2000/750/EC) of 27 November 2000, Council Decision establishing 

a Community action programme to combat discrimination (2001 to 2006) (Tanácsi 

határozat a diszkrimináció leküzdésére irányuló közösségi akció programról (2001-

2006)) 

 

COM (2001) 271 final of 29 May 2001, Proposal for a council decision On the 

European Year of People with Disabilities 2003 (Javaslat Tanácsi döntéshez a 2003-

nak a fogyatékkal élők évének nyilvánításáról)  
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Pályázatok 
 
Európai Uniós Pályázati Lehetőségek 

 

A Tempus Közalapítvány pályázatai Erasmus ösztöndíjas hallgatók részére a 

2002/2003-as tanévben: 

 

Fogyatékkal élő hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatása 

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet azon hallgatók részére, akik az erasmus 

akció keretében a 2002/2003-as tanévben külföldi tanulmányi ösztöndíjat nyernek el. 

A támogatás célja: 

Egyenlő esélyt adni a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő, fogyatékkal 

élő hallgatók számára. 

 
Intenzív Nyelvi Előkészítő Kurzusok 

Az úgynevezett ILPC kurzusok az Erasmus ösztöndíjat nyert hallgatók szociális, 

kulturális és tanulmányi beilleszkedését hivatottak elősegíteni a fogadó országban. 

 

Középtávú Oktatói Mobilitás pályázat 
A Tempus Közalapítvány idén is meghirdeti a Középtávú Oktatói Mobilitás 

pályázatot. A támogatás célja, hogy lehetőséget nyújtson az érdeklődő oktatóknak 

arra, hogy több hetes időtartamra bekapcsolódhassanak egy külföldi intézmény 

életébe.  

Bővebb információ a kari Erasmus koordinátoroktól kérhető, valamint a www.tpf.iif.hu 

honlapon található.  

 

Jean Monnet Project 2002 

Az Európai Bizottság által ismét meghirdetésre került a Jean Monnet projekt, melyre 

egyetemünk oktatói is pályázhatnak. Bővebb tájékoztatást, illetve pályázati űrlapokat 

a http://europa.eu.int/comm/education/ajm/call.html weboldalról lehet letölteni. 

 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 133 

Források 
 

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

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social 

http://europa.eu.int/comm/education/ 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/ 

http://www.agenda13.net 

http://gladnet.org 

http://www.tess.dk/horizon/infohzir.htm 

http://www.tpf.iif.hu 

http://www.c3.hu/~hclu/ 
 
http:/www.seeability.org/services/stafftr.htm 
 
http:/www.edf-fehp.org 
 
 
’It’s Magic: a broader approach to guidance with the active involvement of young 
people, Cat. CE-V/I-00-014-**-C 
 
1996 European Code of Conduct on Equal pay for Women and Men for Work on 
Equal value 
 
A study prepared by ECOTEC Research and Consulting Ltd. 
 
European Commission, Directorate General for Employment and  
Social Affairs, Unit EMPL/E/4 
August 2000. 
 
Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái között, 
http://www.szcsm.gov.hu/dokument/eu/egyenloeselyek.html 
 
 
Benchmarking employment policies for people with disabilities, European 
Commission, 2000, Cat. CE-V/5-00-005-**-C  
 
Bridging the gender gap- reducing segregation int he labour market, European 
Commission, 2000, Cat. CE-V/I-00-019-**-C  
COM(2000)379 végleges  
 
Communication from the Comission to the Council, the European Parliament, the 
Economic and Social Committe and the Committee of the Regions, Social Policy 
Agenda, Employment and Social Affairs, European Communities, 2000  
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Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and 
the Economic and Social Committee on European Social Fund support for the 
European Employment Strategy  Brussels, 16.01.2001-03-02 COM(2001) 16 final  
 
Disability perspective in the EU ,  The Swedish Co-operative Body of Organisations 
of Disabled People, November 2000 
 
EQUAL –  new ways of tackling discrimination and inequality in employment, 
European Commission, 2001, ISBN 92-828-9998-5, Cat. KE-30-00-948-**-C  
 
Európai Bizottság, 2001. XII. 17., Büsszel, COM(2001)773, Bizottsági kommüniké a 
Tanács és az Európai Parlament számára 
 
European Social Agenda – Contribution by the Council (Employment and Social 
Policy) to the Nice European Council with a view to the adoption of a European  
 
Social Agenda , www.konfoderaciok.hu/8/8.1/8.1.eu.htm 
 
Gender Equality in the European Union- examples of good practices (1996-2000), 
ISBN 92-828-9677-7, Cat. KE-30-00-552.**-C 
 
Gender Equality Programme, Official Journal, OJ L17 , 2001 január 17  
 
 Gender Equility in the EU, examples of good practices, 1996-2000, Employment and 
Social Affairs Manuscript, completed in May, 2000, Európai Bizottság 
 
Good Practices Guide – to Guarantee equal Pay 
 
Kardos Gábor in: Gyulavári Tamás (szerk.): Egyenlő esélyek és jogharmonizáció, 
ISM-MüM, Budapest 1997 
 
Networking for EQUALity, European Commission, 2000. Cat. CE-V/I-00-015-**-C 
 
New ways of tackling discrimination and inequality in the field of employment, 
European Communities 2000   
 
Nordic cooperation Programme  
 
Opinion on the Proposal for a Council Decision on the programme relating to the 
Community framework strategy on gender eguality (2001-2005) Brussels, 29-30 
November 2000  
 
Proposal for a Council decision on the Programme relating to the Community 
framework strategy on gender equality (2001-2005)  Brussels, 7.6.2000 COM(2000) 
335 final 2000/0143 (CNS) 
 
Proposal for a Council decision on the Programme relating to the Community 
framework strategy on gender equality (2001-2005)  Brussels, 7.6.2000 COM(2000) 
335 final 2000/0143 (CNS)  
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TASZ, TASZ Köziratok  A TASZ a fogyatékosok jogairól, TASZ, www.c3.hu/~hclu/  
 
The new framework strategy on gender equality  Employment and Social Affairs,  
European Communities, 2000  
 
Vocational Counselling Services for Young People in Ireland. In: Determining the 
need for vocational counselling among different target groups of young people under 
28 years of age in Ireland. Case studies: rural disadvantaged youth. John Mc Carthy 
(ed.), CEDEFOP Panorama, National Report, 1993, 1st reprint Thessaloniki 1996 
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Mellékletek 
 
 
 Irányelvek a férfiak és a nők egyenlő elbírálásáról 
 
1976.02.14.  Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja  L 39. szám   
 
A TANÁCS 1976. február 9-i IRÁNYELVE  
a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a 
szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő 
végrehajtásáról  
  
(76/207/EGK)  
  
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,  
  
tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen 
annak 235. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,  
 
 tekintettel az Európai Parlament véleményére1,  
 
 tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére2,  
 
 mivel a  Tanács az 1974. január 21-i, a szociális cselekvési  programra  vonatkozó  
állásfoglalásának3 prioritásai közt olyan intézkedéseket említett, amelyek célja a 
férfiak és a nők közötti egyenlőség megvalósítása a munkavállalás, a szakképzés, az 
előmenetel, valamint  a díjazást is magában foglaló munkafeltételek terén;  
 
 mivel a díjazásra vonatkozóan a  Tanács 1975. február 10-én elfogadta a férfiak és 
a nők egyenlő díjazása elv alkalmazására vonatkozóan a tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló  75/117/EGK irányelvet4;   
  
mivel szükségesnek tűnik a Közösség intézkedése a férfiak és a nők közötti 
egyenlőségnek a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel, illetve az egyéb 
munkafeltételek terén  történő megvalósítása érdekében; mivel a férfi és a női 
munkavállalókkal való egyenlő bánásmód a Közösség egyik célját képezi, amelynek 
keretében elő kell segíteni az élet- és munkafeltételek  harmonizálását,  
továbbfejlesztve  azokat;  mivel  a  Szerződés az e cél megvalósításához  
szükséges, különös jogkörökről nem rendelkezik; mivel az egyenlő bánásmód 
elvének a szociális biztonság területén történő meghatározása és  
fokozatos megvalósítása későbbi intézkedések révén biztosítható,  
  
ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:   
  
1. cikk  
  
(1)  Ezen  irányelv  célja, hogy a tagállamokban a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő  
bánásmód elve érvényesüljön az előmenetelt is magában foglaló munkavállalás, 
szakképzés, munkafeltételek valamint . a (2) bekezdésben említett feltételek esetén . 
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a szociális biztonság  tekintetében. A továbbiakban az .egyenlő bánásmód elve. 
kifejezés jelöli ezt az elvet.  
  
(2) Az  egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság terén történő fokozatos  
megvalósítása  céljából a  Tanács, a Bizottság javaslata alapján eljárva, ezen elv 
tartalmát, hatályát és alkalmazási módjait meghatározó rendelkezéseket fog 
elfogadni.  
  
2. cikk  
  
(1) A következő rendelkezések alkalmazásában az egyenlő bánásmód elve azt 
jelenti, hogy semmilyen nemi megkülönböztetés nem áll fenn, sem  közvetlenül,  sem  
közvetetten, különös tekintettel a családi állapotra és a családi jogállásra történő 
hivatkozással.  
  
(2)  Ez az irányelv nem érinti a tagállamoknak azt a jogát, hogy ezen irányelv hatálya 
alól kivonják azokat a szakmai tevékenységeket  illetve, amennyiben szükséges, az  
ezekre irányuló képzést, amelyeknél a munkavállaló  neme  a  tevékenység  
jellegéből  vagy  a munkavégzés körülményeiből adódóan meghatározó tényező.  
  
(3)  Ez az irányelv nem érinti a nők védelméről szóló rendelkezéseket, különös 
tekintettel a terhességre és az anyaságra.  
  
(4)  Ez az irányelv nem érinti a férfiak és a nők esélyegyenlőségét elősegítő 
intézkedéseket, különösen, ha azokat a fennálló egyenlőtlenségeket szüntetik meg, 
amelyek az  1.  cikk  (1) bekezdésében említett területeken a nők lehetőségeit érintik.  
  
3. cikk  
  
(1) Az egyenlő bánásmód elvének alkalmazása azt jelenti, hogy nemi  alapon  
semmiféle megkülönböztetés nem állhat fenn a munkakörök vagy állások 
betöltésének a kiválasztást is magában  foglaló  feltételeiben,  függetlenül  a  
tevékenység  területétől vagy a gazdasági ágtól, illetve a foglalkoztatási hierarchia 
szintjétől.  
  
(2)  E célból a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy:  
  
a) az egyenlő  bánásmód elvével ellentétes minden törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezést hatályon kívül helyezzenek;  
  
b) az egyenlő bánásmód elvével ellentétes minden olyan rendelkezést, amelyet 
kollektív szerződés, egyéni munkaszerződés, a vállalkozások belső  szabályzata,  
illetve  a szabadfoglalkozásúakra  vonatkozó  szabályok tartalmaznak, semmissé 
nyilvánítsanak vagy nyilváníthassanak, illetve módosíthassanak;  
  
c) az  egyenlő bánásmód elvével ellentétes törvényi, rendeleti és  közigazgatási  
rendelkezéseket  felülvizsgálják,  ha  az  azokat  eredetileg  ösztönző,  védelmet  
biztosító szándék  már  nem áll fenn, és ha a kollektív szerződésekben ilyen 
rendelkezések vannak, a szociális partnereket felkérik a kívánt felülvizsgálat 
elvégzésére.  
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4. cikk  
  
Az egyenlő bánásmód elvének alkalmazása céljából a pályaválasztási  tanácsadás,  
a szakképzés, a magasabb szintű  szakképzés,  illetve  az  átképzés minden  
típusához és minden szintjéhez  történő  hozzájutás  érdekében  a tagállamok 
minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy:  
  
a) az egyenlő  bánásmód elvével ellentétes minden törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezést hatályon kívül helyezzenek;  
  
b) az egyenlő bánásmód elvével ellentétes minden olyan rendelkezést, amelyet 
kollektív szerződés, egyéni munkaszerződés, a vállalkozások belső  szabályzata,  
illetve  a szabadfoglalkozásúakra  vonatkozó  szabályok tartalmaznak, semmissé 
nyilvánítsanak vagy nyilváníthassanak, illetve módosíthassanak;  
  
c)  a pályaválasztási tanácsadáshoz, a szakképzéshez, a magasabb szintű 
szakképzéshez és az  átképzéshez  való hozzájutást nemi megkülönböztetés nélkül 
azonos feltételekkel és azonos szinten kell biztosítani az egyes tagállamokban 
magánkézben  lévő oktatási intézményeknek biztosított szabadság sérelme nélkül.  
  
5. cikk  
  
(1) Az egyenlő bánásmód elvének a munka- és egyben az elbocsátást szabályzó 
feltételek tekintetében történő  alkalmazása  azt  jelenti,  hogy  a  férfiaknak  és  a  
nőknek ugyanazokat a feltételeket kell biztosítani mindenféle nemi megkülönböztetés 
nélkül.  
  
(2)  E célból a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy:  
  
a) az egyenlő  bánásmód elvével ellentétes minden törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezést hatályon kívül helyezzenek;  
  
b) az egyenlő bánásmód elvével ellentétes minden olyan rendelkezést, amelyet 
kollektív szerződés, egyéni munkaszerződés, a vállalkozások belső  szabályzata,  
illetve  a szabadfoglalkozásúakra  vonatkozó  szabályok tartalmaznak, semmissé 
nyilvánítsanak vagy nyilváníthassanak, illetve módosíthassanak;  
  
c) az  egyenlő bánásmód elvével ellentétes törvényi, rendeleti és  közigazgatási  
rendelkezéseket felülvizsgáljanak, ha az azokat eredetileg ösztönző, védelmet 
biztosító szándék már nem áll fenn, és ha a kollektív szerződésekben ilyen 
rendelkezések vannak, a szociális partnereket felkérjék a kívánt felülvizsgálat 
elvégzésére.  
 
6. cikk  
  
A  tagállamok nemzeti jogrendszerükben meghozzák az ahhoz szükséges 
rendelkezéseket, hogy  minden olyan személy, aki az egyenlő bánásmód elve 3., 4. 
és 5. cikk szerinti alkalmazásának  elmulasztása  miatt  sérelmet  szenved,  igényét  
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bírói  úton  érvényesíthesse, miután az esetleges jogorvoslati lehetőségeket az 
illetékes hatóságoknál már kimerítette. 
 
7. cikk  
  
A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket azon alkalmazottak 
védelmében, akiket az egyenlő bánásmód elvének betartása érdekében a 
vállalkozáson belül tett panasz vagy egyéb jogi eljárás miatt a munkáltató elbocsát. 
 
8. cikk  
  
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a munkavállalók  minden  megfelelő eszköz 
útján, például  a  munkahelyükön, tájékoztatást kapjanak az irányelv alapján 
elfogadott, valamint a hatályban lévő, az adott területre vonatkozó rendelkezésekről.  
 
9. cikk  
  
(1)  A  tagállamok  hatályba  léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási  
rendelkezéseket,  amelyek  szükségesek  ahhoz,  hogy ennek az irányelvnek az 
értesítéstől számított 30 hónapon belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul 
tájékoztatják a Bizottságot.  
  
Mindazonáltal  az  irányelvről  szóló  értesítéstől  számított  négy  éven  belül  a  
tagállamok  a  3. cikk (2) bekezdése c) pontjának első része, illetve az 5. cikk (2) 
bekezdése c) pontjának első része tekintetében lefolytatják az első  vizsgálatot  és  
ha  szükséges,  elvégzik  az  ott  említett törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések első módosítását.  
  
 (2)  A tagállamok időről időre megvizsgálják a 2. cikk (2) bekezdésében említett 
szakmai tevékenységeket, és a társadalmi fejlődés tükrében döntenek arról, hogy 
indokolt-e a kivételek további fenntartása. A vizsgálat eredményeiről tájékoztatják a 
Bizottságot.  
  
(5) A  tagállamok  közlik  a  Bizottsággal  azokat  a  törvényi,  rendeleti  és  

közigazgatási rendelkezéseiket, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott 
területen fogadtak el.   

 
10. cikk  
  
A  tagállamok  a 9. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében megállapított 30 
hónapos időszak  lejártától  számított  két  éven  belül  minden  szükséges  
információt  a  Bizottság  elé terjesztenek, hogy a Bizottság az ezen irányelv 
alkalmazásáról szóló jelentését a Tanács elé történő terjesztés céljából 
elkészíthesse.  
 
11. cikk  
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.  
  
Kelt Brüsszelben, 1976. február 9-én.  
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a Tanács részéről   
az elnök  
G. THORN  
 
1   HL C 111. szám, 1975.05.20., 14.o.  
2   HL C 286. szám, 1975.12.15., 8.o.  
3   HL C 13. szám, 1974.12.02., 1.o.  
4   HL L 45. szám, 1975.02.19., 19.o.  
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1986.08.12.  Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja  L 225. szám  
  
  
A TANÁCS 1986. július 24-i IRÁNYELVE  
a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatási 
szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról  
  
(86/378/EGK)  
  
  
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,  
  
tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen 
annak 100. és 235. cikkére,  
  
tekintettel a Bizottság javaslatára1,  
  
tekintettel az Európai Parlament véleményére2,  
  
tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére3,  
  
mivel a Szerződés rendelkezik arról, hogy minden tagállam  biztosítsa  annak  az  
elvnek  az alkalmazását,  miszerint  férfiak  és  nők egyenlő munkáért egyenlő 
díjazásban részesüljenek;  
mivel  a  .díjazást.  úgy  kell  értelmezni,  hogy  az  a  rendes  alap-  vagy  
minimálbér,  illetve illetmény,  és minden egyéb olyan ellátás, amelyet a munkavállaló 
a munkáltatójától közvetlenül  vagy  közvetve,  készpénzben vagy természetben a 
munkaviszonyára tekintettel kap;  
  
mivel az egyenlő díjazás elve közvetlenül azokra az esetekre vonatkozik, amikor a 
hátrányos megkülönböztetés csak az egyenlő bánásmód és az  egyenlő  díjazás  
kritériumai  alapján állapítható meg, azonban vannak olyan esetek is, amikor ezen 
elv végrehajtása az elv hatályát pontosabban kifejező, további intézkedések 
meghozatalától függ;  
  
                                                           
mivel a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a 
szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról 
szóló, 1976. február 9-i 76/207/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdése1 
elrendeli, hogy az egyenlő bánásmód elvének  a szociális biztonság terén történő 
fokozatos megvalósítása céljából a Tanács, a Bizottság  javaslata  alapján  eljárva,  
ezen  elv  tartalmát,  hatályát  és  alkalmazási  módjait  
meghatározó rendelkezéseket fogadjon el; mivel e célból a Tanács 1978.  december  
19-én elfogadta a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális 
biztonság terén történő fokozatos végrehajtásáról szóló 79/7/EGK irányelvet2;  
  
mivel a 79/7/EGK irányelv 3. cikkének  (3)  bekezdése  elrendeli, hogy az egyenlő 
bánásmód elvének a foglalkoztatási rendszerekben történő megvalósítása céljából a 
Tanács,  a  Bizottság javaslata alapján eljárva, rendelkezéseket fogadjon el, 
meghatározva ennek az elvnek a tartalmát, hatályát és alkalmazási módjait;  
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mivel az  egyenlő bánásmód elvét meg kell valósítani az olyan  foglalkoztatási 
szociális biztonsági rendszerekben, amelyek a 79/7/EGK irányelv 3. cikkének (1) 
bekezdésében említett kockázatok ellen biztosítanak védelmet, és az olyanokban is, 
amelyek bármilyen más, a Szerződés  értelmében  vett  pénzbeli  vagy  
természetbeni  ellenszolgáltatást  biztosítanak  a munkavállalóknak;  
  
mivel az egyenlő  bánásmód  elvének  megvalósítása nem sérti a nők anyasági 
védelméhez kapcsolódó rendelkezéseket,  
  
ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:  
  
1. cikk  
  
Ezen irányelv célja, hogy a  foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben 
megvalósítsa a férfiakkal  és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvét . a 
továbbiakban.egyenlő bánásmód elve..  
  
                                                           
2. cikk  
  
(1)  A .foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerek. olyan, a 79/7/EGK irányelv 
hatálya alá  nem  tartozó  rendszereket  jelentenek, amelyek célja, hogy valamely 
vállalkozásban vagy vállalkozások csoportjában, gazdasági ágazatban, vagy 
foglalkoztatási  ágazatban  vagy  ilyen ágazatok  csoportjában  akár alkalmazottként, 
akár önálló vállalkozóként tevékenykedő munkavállalóknak  olyan ellátásokat 
biztosítsanak, amelyek a törvény által szabályozott kötelező érvényű szociális 
biztonsági rendszerek által biztosított  ellátásokat  kívánják kiegészíteni vagy 
helyettesíteni, akár kötelező,  akár választható az ilyen  rendszerekben való  
tagság.  
  
(2)  Ezen irányelv hatálya nem terjed ki:  
  
a)  az egyéni szerződésekre;  
  
b)  a kizárólag egy taggal rendelkező rendszerekre;  
  
c) bérből  vagy  fizetésből  élő munkavállalók esetében azokra a biztosítási 
szerződésekre, amelyeknél a munkáltató nem szerződő fél;  
  
d)  a foglalkoztatási rendszerek tagjainak felkínált választási lehetőségekre, amelyek:  
 kiegészítő ellátásokat, vagy a rendes ellátások kezdő időpontjának a 
megválasztását, vagy különféle ellátások közötti választást biztosítanak.  
  
3. cikk  
  
Ezen irányelv hatálya alá tartoznak a foglalkoztatottak, beleértve az önálló 
vállalkozókat, továbbá azokat a személyeket, akiknek a tevékenységét  betegség,  
anyaság,  baleset  vagy kényszerű  munkanélküliség szakítja meg, valamint a 
munkát keresőket, illetve a nyugdíjas  és rokkant munkavállalókat.  
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4. cikk  
  
Ezen irányelv hatálya alá tartoznak:  
  
a)  azok a foglalkoztatási rendszerek, amelyek az alábbi kockázatokkal szemben 
nyújtanak védelmet:  
  
. betegség,  
. rokkantság,  
.  öregség, beleértve a korkedvezményes nyugdíjat,  
.  munkahelyi balesetek és foglalkozási betegségek,  
. munkanélküliség;  
  
b)  azok a foglalkoztatási rendszerek, amelyek egyéb pénzbeli vagy természetbeli 
szociális ellátásokat, különösen a hozzátartozói ellátásokat és a családi 
támogatásokat biztosítják, ha az ilyen ellátásokat az alkalmazottnak fizetik ki, mert 
azok a munkáltató  által  a munkavállalónak a munkaviszonyára tekintettel fizetett 
díjazás részét képezik.  
  
5. cikk  
  
(1) A  következő rendelkezések alkalmazásában az  egyenlő bánásmód elve azt 
jelenti, hogy semmilyen nemi megkülönböztetés nem áll fenn, sem  közvetlenül,  sem  
közvetetten, különös tekintettel a családi állapotra és a családi jogállásra történő 
hivatkozással, különösen a következők tekintetében:  
  a rendszerek alkalmazási területe és a belépés feltételei,  
  a járulékfizetési kötelezettség és a járulékok kiszámítása,  
  az  ellátások  kiszámítása,  beleértve  a  házastárs  és  az  eltartottak  kiegészítő  
ellátásait, illetve az ellátásokra való jogosultság tartamára és fenntartására irányuló 
feltételek.  
  
(2) Az  egyenlő bánásmód elve nem sérti  a  nők anyasági védelmére vonatkozó  
rendelkezéseket.  
 
6. cikk  
  
(1) Az egyenlő bánásmód elvével ellentétes rendelkezések közé azok tartoznak, 
amelyek a családi állapotra és a családi jogállásra történő  hivatkozással akár 
közvetlenül, akár közvetetten a nemre tekintettel:  
  
a)  meghatározzák azon személyek körét, akik  valamely  foglalkoztatási  
rendszerben  részt vehetnek;  
  
b)  rögzítik a foglalkoztatási rendszerben való részvétel kötelező vagy önkéntes 
jellegét;  
  
c) eltérően szabályozzák a rendszerbe  történő belépés korhatárát vagy a 
munkaviszony, illetve a rendszerbeni tagság minimális időtartamát, melyek az 
ellátásokra jogosítanak;  
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d)  eltérően  szabályozzák  .  a  h)  és az i) pontban említettek kivételével . a 
járulékok visszatérítését  abban  az  esetben, amikor a munkavállaló anélkül lép ki a 
rendszerből, hogy  teljesítette  volna  azokat  a  feltételeket,  amelyek  számára  
később  hosszú  távú ellátásokat biztosítanak;  
  
e) különböző feltételeket szabnak meg az ellátások teljesítésére, vagy az ilyen 
ellátásokat valamelyik nemhez tartozó munkavállalókra korlátozzák;  
  
f) eltérő nyugdíjkorhatárokat állapítanak meg;  
  
g)  felfüggesztik  a  jogosultságok  fenntartását  vagy  teljesítését  a  szülési  
szabadság  vagy egyéb, jogszabályban vagy megállapodásban biztosított, a 
munkáltató által  fizetett, családi okokból igénybevett szabadság idejére;  
  
h)  eltérő  mértékű  ellátásokat  állapítanak  meg,  kivéve,  ha  ezt  
biztosításmatematikai számítások szükségessé teszik, amelyek nemtől függően 
eltérnek a járulékfizetés alapján számított ellátások esetén;  
  
i) eltérő mértékű munkavállalói hozzájárulást állapítanak meg;   
  
eltérő mértékű munkáltatói hozzájárulást állapítanak meg a járulékfizetés alapján 
számított ellátások esetén, kivéve, ha  az ilyen ellátások összegét kívánják 
egyenlővé tenni;  
  
j)  eltérő szabályokat állapítanak meg vagy csak az egyik nemhez tartozó 
munkavállalókra nézve állapítanak meg szabályokat . a h) és az i) pontban említettek 
kivételével . a későbbi ellátásokra való jogosultság biztosítása vagy fenntartása 
tekintetében, amikor a munkavállaló kilép a rendszerből.  
  
(2)  Ha  az  ezen  irányelv  hatálya  alá  tartozó  ellátások  megadásáról  a  rendszert  
irányító testületek saját jogkörükben döntenek, akkor a  testületeknek  figyelembe  
kell  venniük  az egyenlő bánásmód elvét.  
  
7. cikk  
  
A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy:  
  
a) az  egyenlő bánásmód elvével ellentétes minden  olyan  rendelkezést,  amelyet  
jogszabályban előírt  kollektív  szerződések,  üzemi megállapodások vagy a  
foglalkoztatási rendszerre vonatkozó, egyéb rendelkezések  tartalmaznak,  
semmissé nyilvánítsanak vagy nyilváníthassanak, illetve módosíthassanak;  
  
b)  az  ilyen  rendelkezéseket  tartalmazó  foglalkoztatási  rendszereket  
közigazgatási határozatokkal nem lehet jóváhagyni vagy általánosan kötelező 
érvényűnek nyilvánítani.  
  
8. cikk  
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 145 

(1)  A  tagállamok  megteszik  azokat  a  szükséges  intézkedéseket,  amelyek  
biztosítják  a foglalkoztatási rendszerek egyenlő bánásmód elvével ellentétes 
rendelkezéseinek 1993. január 1-jéig történő felülvizsgálatát.  
  
 (2)  Ez  az  irányelv  nem  korlátozza  azt,  hogy  valamely  foglalkoztatási  
rendszerben  a rendszer  felülvizsgálatát  megelőző  tagsági  időszakra vonatkozó 
jogok  és  kötelezettségek továbbra is a rendszer azon biztosítási időszakában 
érvényben lévő rendelkezéseinek hatálya alá tartozzanak.  
  
9. cikk  
  
A tagállamok a következők  tekintetében elhalaszthatják az egyenlő bánásmód 
elvének kötelező alkalmazását:  
  
a)  a nyugdíjak és öregségi nyugdíjak nyújtásának szempontjából a nyugdíjkorhatár, 
illetve a nyugdíjkorhatárnak az egyéb ellátásokra vonatkozó esetleges 
következményeinek  a meghatározása:  addig az időpontig, amíg az egyenlőséget 
jogilag szabályozott rendszerekben nem  
valósítják meg, vagy legkésőbb addig, amíg az ilyen egyenlőséget valamely irányelv 
nem szabályozza.  
  
b)  a  hozzátartozói  nyugellátások  szempontjából mindaddig, amíg e tekintetben 
valamely irányelv nem szabályozza az egyenlő bánásmód elvének a jogszabályban 
meghatározott szociális biztonsági rendszerekben történő alkalmazását;  
  
c)  a 6. cikk (1) bekezdés i) pontja első albekezdésének alkalmazása esetén a  
különféle biztosításmatematikai számítások figyelembevétele, legkésőbb az ezen 
irányelvről szóló értesítéstől számított tizenhárom évig.  
  
10. cikk  
  
A tagállamok nemzeti jogrendszerükbe bevezetik  azokat  a  rendelkezéseket,  
amelyek szükségesek ahhoz, hogy minden olyan személy, aki úgy ítéli meg, hogy az 
egyenlő bánásmód elve alkalmazásának elmulasztása miatt sérelmet szenved, 
igényét bírói úton érvényesíthesse, miután az esetleges jogorvoslati lehetőségeket 
az illetékes hatóságoknál már kimerítette.  
  
11. cikk  
  
A  tagállamok  meghozzák  azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek 
azoknak a munkavállalóknak a védelmében, akiket az egyenlő bánásmód elvének 
betartása érdekében a vállalkozáson belül tett panasz vagy más jogi eljárás miatt a 
munkáltató elbocsát.  
  
12. cikk  
  
(1)  A  tagállamok  hatályba  léptetik  azokat  a  törvényi,  rendeleti  és  közigazgatási  
rendelkezéseket,  amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ezen irányelvről  szóló  
értesítéstől számított 3 éven belül megfeleljenek1. Erről haladéktalanul tájékoztatják a 
Bizottságot.  
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(2)  A  tagállamok  az  ezen  irányelvről  szóló  értesítéstől  számított  öt  éven  belül  
minden szükséges  információt  a  Bizottság elé terjesztenek, hogy a Bizottság az 
ezen irányelv alkalmazásáról szóló jelentését a Tanács elé történő terjesztés céljából 
elkészíthesse.  
  
13. cikk  
  
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.  
  
Kelt Brüsszelben, 1986. július 24-én.  
a Tanács részéről  
az elnök  
A. CLARK  
 
1   HL C 134. szám, 1983.05.21., 7.o.  
2   HL C 117. szám, 1984.04.30., 169.o.  
3   HL C 35. szám, 1984.02.09., 7.o.  
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1997.02.17.  Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja  L 46. szám  
  
A TANÁCS 1996. december 20-i 96/97/EK IRÁNYELVE   
a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatási 
szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról szóló 86/378/EGK 
irányelv módosításáról  
  
  
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,  
  
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 100. 
cikkére,  
  
tekintettel a Bizottság javaslatára1,  
  
tekintettel az Európai Parlament véleményére2,  
  
tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére3,  
  
mivel a Szerződés  119.  cikke  rendelkezik  arról, hogy minden tagállam biztosítsa 
annak az elvnek az alkalmazását, miszerint a férfiak és a nők egyenlő munkáért 
egyenlő  díjazásban részesüljenek; mivel a .díjazást. úgy kell értelmezni, hogy az a 
rendes alap- vagy minimálbér, illetve illetmény, valamint minden egyéb olyan juttatás, 
amelyet  a  munkavállaló  a munkáltatójától  közvetlenül  vagy  közvetve, 
készpénzben vagy természetben a munkaviszonyára tekintettel kap;  
  
mivel  az Európai Közösségek Bírósága a Barber v. Guardian Royal Exchange 
Assurance Group  ügyben 1990. május 17-én hozott C-262/88. ítéletében4 elismeri, 
hogy a Szerződés 119. cikke értelmében a foglalkozási nyugdíj minden formája a 
díjazás részét képezi;  
  
mivel a Bíróság a fent említett ítéletében, melyet az 1993. december 14-i (C-110/91.: 
Moroni v. Collo GmbH)5 ítélet is megerősít, a Szerződés 119. cikkét úgy értelmezi, 
hogy a férfiak és a nők  között  a  foglalkoztatási  szociális  biztonsági  
rendszerekben  bármilyen  hátrányos megkülönböztetés  tilos, nem csak a 
nyugdíjjogosultság korhatárának megállapításakor, vagy olyan  esetekben,  amikor  
foglalkozási nyugdíjat ajánlanak fel a gazdasági okokból történő  
kényszernyugdíjazás ellensúlyozására;  
 
 mivel az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a Szerződés 119. 
cikkéről szóló 2. jegyzőkönyvvel összhangban a foglalkoztatási szociális biztonsági 
rendszerekben nyújtott juttatások  nem  tekinthetők  díjazásnak akkor és annyiban, 
amennyiben azok az 1990. május 17-ét megelőző munkaviszony alapján járnak, 
kivéve az olyan munkavállalók vagy az azok jogán jogosultak esetében, akik ezen 
időpont előtt  az  irányadó  nemzeti  jog  szerint  bírósági eljárást indítottak vagy 
azzal azonos hatályú igényt jelentettek be;  
  
mivel a Bíróság 1994. szeptember 28-án hozott ítéleteiben1 (a C-57/93.: Vroege v. 
NCIV Instituut  voor  Volkshuisvesting  BV  és C-128/93.: Fisscher v. Voorhuis 
Hengelo BV ügyekben) úgy határozott, hogy a fent említett jegyzőkönyv nem 
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befolyásolja a foglalkoztatási nyugdíjrendszerekhez történő csatlakozás jogát, 
amelyre nézve továbbra is a C-170/84.: Bilka-Kaufhaus GmbH v. Hartz ügyben 1986. 
május 13-án hozott ítélet2 érvényes, és a C-262/88.: Barber v. Guardian Royal 
Exchange Assurance Group ügyben 1990. május 17-én hozott ítélet hatályának  
időbeli  korlátozása nem érvényes a foglalkoztatási nyugdíjrendszerekhez történő  
csatlakozás  jogára;  mivel a Bíróság arról is döntött, hogy a keresetek indítására 
vonatkozó időbeli korlátokat állító nemzeti jogot lehet alkalmazni olyan 
munkavállalókkal szemben, akik egy foglalkoztatási nyugdíjrendszerhez kívánnak 
csatlakozni, feltéve, ha azok nem kedvezőtlenebbek az ilyen keresetekre tekintettel a 
nemzeti jogon alapuló,  hasonló kereseteknél, és ha nem teszik lehetetlenné a 
közösségi jogban biztosított jogok gyakorlását; mivel a Bíróság arra is rámutatott,  
hogy  ha  egy  munkavállaló  visszamenőleg kíván egy foglalkoztatási 
nyugdíjrendszerhez csatlakozni, akkor nem mentesül az adott tagsági viszony  
idejére szóló járulék megfizetése alól;  
  
mivel a nők közvetett hátrányos megkülönböztetésére lehet  következtetni,  ha  a  
munkavállalókat munkaszerződésük természetére tekintettel megfosztják attól a 
lehetőségből, hogy egy vállalati vagy ágazati szociális biztonsági rendszerbe 
belépjenek;    
                                                           
mivel a Bíróság 1993. november 9-én hozott ítéletében (a C-132/92.: Birds Eye Walls 
Ltd v. Friedel M. Roberts ügyben)1  megállapította,  hogy  nem  áll  ellentétben  a  
Szerződés 119. cikkével, ha kiszámítják annak az átmeneti nyugdíjnak az összegét, 
amelyet a munkaadó fizet azoknak a férfi és női munkavállalóknak, akik egészségi 
okokból a nyugdíjkorhatár elérését megelőzően mentek nyugdíjba és, amely arra 
hivatott, hogy azt a bevételkiesést kompenzálja, amely  abból származik, hogy még 
nem érték el az állami nyugdíjhoz szükséges korhatárt, amely nyugdíjat később meg 
fognak kapni, és ennek megfelelően jogos az átmeneti nyugdíj összegének 
csökkentése a későbbi, öregségi nyugdíj mértékének figyelembevételével,  még  
akkor is, ha a 60 és 65 év közötti férfiak és nők esetében ez azt eredményezi, hogy a 
volt női alkalmazott kevesebb átmeneti nyugdíjat kap, mint amennyit  férfi  
kollégájának  fizetnek, amelynél a különbség megegyezik annak az állami nyugdíjnak 
az összegével, amelyre 60 éves korától a női  munkavállaló  jogosult  azután  a  
szolgálati  időszak után, amelyet az adott munkáltatónál töltött munkaviszonyban;  
  
mivel  a Bíróság  1993. október 6-án hozott ítéletében (a C-109/91.: Ten Oever v. 
Stichting Bedrijfpensioenfonds  voor het Glazenwassers- en Schoonmaakbedrijf 
ügyben)2, az 1993. december 14-én (a C-110/91.: Moroni v. Collo GmbH ügyben), 
1993. december 22-én (a C-152/91.:  Neath v. Hugh Steeper Ltd ügyben)3 és az 
1994. szeptember 28-án (a C-200/91.: Coloroll  Pension  Trustees  Limited  v.  
Russell  and  Others  ügyben)4  hozott  ítéletekben megerősíti, hogy az 1990. május 
17-én hozott ítélet alapján (a C-262/88.: Barber v. Guardian Royal Exchange 
Assurance Group ügyben) csak  akkor  lehet  hivatkozni  a  Szerződés 119.  
cikkének közvetlen hatályára a foglalkozási nyugdíjak esetében megkívánt egyenlő  
bánásmódra, ha olyan folyósítható ellátásokról van szó, amelyek az 1990. május 17-
ét követő időszakok  után  járnak,  kivéve  az  olyan munkavállalók vagy az azok 
jogán jogosultak esetében,  akik ezen időpont előtt  az  irányadó nemzeti  jog  szerint  
bírósági  eljárást  indítottak vagy azzal azonos hatályú igényt jelentettek be;  
  
mivel a Bíróság a fent említett ítéleteiben (a C-109/91.: Ten Oever v.  Stichting  
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Bedrijfpensioenfonds  voor  het  Glazenwassers- en Schoonmaakbedrijf és a C-
200/91. Coloroll Pension Trustees Limited v. Russell and Others ügyben) megerősíti, 
hogy a Barber-ítélet  hatályának  időbeli  korlátozása  a  hozzátartozók nyugdíjára 
érvényes, és ebből következően e téren az egyenlő bánásmód elvének alkalmazását 
csak  az  1990.  május  17-ét követő munkaviszonyban  lehet követelni, kivéve az 
olyan munkavállalók esetében, akik ezen időpont előtt  az irányadó nemzeti jog 
szerint bírósági eljárást indítottak vagy azzal azonos hatályú igényt jelentettek be;  
  
mivel ezenkívül a Bíróság a C-152/91. és C-200/91. számú ügyben  hozott  
ítéletében megállapította, hogy a férfi és női munkavállalóknak azonos mértékű 
járulékot kell fizetniük az ellátásalapú nyugdíjrendszerekben, minthogy a Szerződés 
119. cikke hatálya alá tartoznak, míg  e  rendelkezést  nem  kell  alkalmazni  
tőkefedezeti, ellátásalapú rendszereknek fizetett, a nemek esetében különböző 
biztosításmatematikai számításokból  eredő,  eltérő  mértékű munkáltatói járulékok 
esetén;   
  
mivel a Bíróság az 1994. szeptember 28-i 1(a C-408/92.: Smith v. Advel Systems és 
C-28/93.: Van  den  Akker  v.  Stichting  Shell  Pensioenfonds  ügyekben)  ítéleteiben  
rámutat,  hogy  a Szerződés  119.  cikke  megakadályozza,  hogy a munkaadó, aki 
megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megfeleljen az 1990. 
május 17-i Barber-ítéletnek (C-262/88.), felemelje a nők nyugdíjkorhatárát és azt a 
férfiakéhoz igazítsa azoknak a szolgálati időszakoknak a tekintetében, amelyeket a 
női munkavállalók 1990. május 17-e és aközött az időpont között töltenek 
munkaviszonyban, amikor az intézkedéseket a munkáltató  életbe  
lépteti; másrészt az utóbbi időpontot követő munkaviszony tekintetében a 119. cikk 
nem tiltja meg,  hogy  a munkáltatók megtegyék ezt a lépést; az 1990. május 17-ét 
megelőző munkaviszonyra tekintettel a közösségi jog nem írt elő olyan 
kötelezettséget, amely igazolná azoknak az előnyöknek a visszamenőleges 
csökkentését, amelyekben  a  nők korábban részesültek;  
  
mivel a Bíróság a C-200/91.: Coloroll Pension Trustees Limited v. Russell and Others 
ügyben hozott, fent említett ítéletében úgy határozott, hogy a Szerződés 119. cikke 
nem vonatkozik az olyan kiegészítő ellátásokra, amelyek a munkavállaló önkéntes 
járulékfizetéséből származnak;  
  
mivel  a Bizottság a nők és férfiak egyenlő esélyeiről szóló harmadik középtávú 
cselekvési programjának (1991-1995)1 intézkedései között ismételten hangsúlyozza 
a 262/88. (Barber v. Guardian  Royal  Exchange  Assurance  Group) ügyben 1990. 
május 17-én hozott ítélet következményeire figyelemmel a szükséges intézkedések 
bevezetését.;  
  
mivel az ítélet nyomán a bérből és fizetésből élő munkavállalók tekintetében a 
férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatási szociális 
biztonsági rendszerekben történő  megvalósításáról szóló, 1986. július 24-i 
86/378/EGK tanácsi irányelv  bizonyos rendelkezései szükségszerűen érvénytelenné 
válnak;  
  
mivel a Szerződés  119.  cikkét  közvetlenül  kell  alkalmazni és hivatkozni lehet rá a 
nemzeti bíróságok előtt bármely munkaadóval szemben, akár magánszemély,  akár  
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jogi  személy,  és mivel ezeknek a bíróságoknak a feladata azon jogok védelme, 
amelyeket ez a rendelkezés az egyének számára biztosít;  
  
mivel  a  jogbiztonság  megkívánja  a  86/378/EGK irányelv módosítását a Barber 
ítélet által érintett rendelkezések helyesbítése céljából,  
  
  
ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:  
  
1. cikk  
  
A 86/378/EGK a következőképpen módosul:  
  
(1)   A 2. cikk helyébe a következő cikk lép:  
  
.2. cikk  
  
  (1)  A .foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerek. olyan, a 79/7/EGK irányelv  
hatálya alá nem tartozó rendszereket jelentenek, amelyek célja,  hogy  valamely  
                                                           
vállalkozásban  vagy vállalkozások csoportjában, gazdasági ágazatban, 
foglalkoztatási ágazatban vagy ágazatok csoportjában akár alkalmazottként, akár 
önálló vállalkozóként tevékenykedő munkavállalóknak olyan ellátásokat 
biztosítsanak, amelyek a törvény által szabályozott kötelező érvényű  szociális  
biztonsági  rendszerek  által  biztosított ellátásokat kívánják kiegészíteni vagy 
helyettesíteni, akár kötelező, akár választható az ilyen rendszerekben való tagság.  
  
  (2)  Ezen irányelv hatálya nem terjed ki:  
  
  a)  az önálló vállalkozók egyéni szerződéseire;  
  
b)  az önálló vállalkozók kizárólag egy taggal rendelkező rendszereire;  
  
c) bérből  és  fizetésből  élő munkavállalók esetében azokra a biztosítási 
szerződésekre, amelyeknél a munkáltató nem szerződő fél;  
  
d)  a  foglalkoztatási  rendszerek  tagjainak  felkínált  választási  lehetőségekre,  
amelyek:  
 
 kiegészítő ellátásokat, vagy  
 
 az  önálló  vállalkozók  részére a rendes ellátások folyósításának kezdő  
időpontjának a megválasztását, vagy különféle ellátások közötti választást  
biztosítanak;  
  
e)  az  olyan foglalkoztatási rendszerekre, amelyekben az ellátásokat a  
munkavállalók önkéntes hozzájárulásai fedezik.  
  
(3)   Ez az irányelv nem tiltja meg a munkaadóknak, hogy azoknak a személyeknek,  
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akik elérték azt a korhatárt, amely egy foglalkoztatási rendszerben  
nyugdíjjogosultságot biztosít számukra, de még a jogszabályban meghatározott, az 
öregségi  nyugdíjhoz szükséges korhatárt nem érték el, olyan nyugdíjkiegészítést  
adjanak,  amellyel  ezek  a személyek  ugyanakkora vagy majdnem ugyanakkora 
ellátásban részesülnek, mint az ugyanabban a helyzetben lévő, ellenkező nemű 
személyek, akik már elérték a törvényes nyugdíjkorhatárt, mindaddig, amíg a 
kiegészítő  ellátásban  részesülő  személyek el nem érik a törvényes 
nyugdíjkorhatárt..    
  
(2)  A 3. cikk helyébe a következő cikk lép:  
  
.3. cikk  
  
Ezen  irányelv  hatálya  alá  tartoznak a foglalkoztatottak, beleértve az önálló  
vállalkozókat, továbbá azokat a személyeket, akiknek  a  tevékenységét  betegség,  
anyaság, baleset vagy kényszerű  munkanélküliség szakítja meg, valamint a munkát  
keresőket,  illetve  a  nyugdíjas  és rokkant munkavállalókat vagy az azok jogán  
jogosultak, a nemzeti joggal és/vagy gyakorlattal összhangban..  
  
(3)  A 6. cikk helyébe a következő cikk lép:  
  
.6. cikk  
(1) Az  egyenlő bánásmód elvével ellentétes rendelkezések közé azok a  
rendelkezések  tartoznak,  amelyek a családi állapotra és a családi jogállásra történő  
hivatkozással, akár közvetlenül, akár közvetetten a nemre tekintettel:  
  
a)  meghatározzák azon személyek körét, akik valamely foglalkoztatási rendszerben  
részt vehetnek;  
  
b)  rögzítik  a  foglalkoztatási  rendszerben  való  részvétel  kötelező vagy választható  
jellegét;  
  
c) eltérően szabályozzák a rendszerbe  történő belépés korhatárát vagy a  
munkaviszony,  illetve a rendszerbeli tagság minimális, ellátásra jogosító  
időtartamát;  
  
d)  eltérően szabályozzák . a h) és az i) pontban említettek kivételével . a járulékok  
visszatérítését abban az esetben, amikor a munkavállaló  anélkül  lép  ki  a  
rendszerből,  hogy  teljesítette  volna  azokat  a  feltételeket,  amelyek  a  számára  
később hosszú távú ellátásokat biztosítanak;  
  
e) különböző  feltételeket  szabnak  meg  az  ellátások  biztosítására,  vagy  az  ilyen  
ellátásokat valamelyik nemhez tartozó munkavállalókra korlátozzák;  
  
f) eltérő nyugdíjkorhatárokat állapítanak meg;  
  
g)  felfüggesztik  a  jogosultságok  fenntartását  vagy  teljesítését  a  szülési  
szabadság vagy egyéb, jogszabályban vagy megállapodásban biztosított, a 
munkáltató által fizetett, családi okokból igénybevett szabadság idejére;  
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h)  eltérő mértékű ellátásokat állapítanak meg, kivéve ha ezt biztosításmatematikai  
számítások szükségessé teszik, amelyek nemtől függően eltérnek a járulékalapú  
rendszerek esetén.   
  
A tőkefedezeti, ellátásalapú rendszerek esetében egyes összetevők (az erről szóló  
példák a mellékletben szerepelnek) egyenlőtlenek lehetnek, amennyiben az  
összegek egyenlőtlensége a rendszer finanszírozásának megvalósítása idején  
alkalmazott, nemektől függően eltérő biztosításmatematikai számításokból ered;  
  
i)  eltérő mértékű munkavállalói járulékot állapítanak meg;   
  
eltérő mértékű munkáltatói járulékot állapítanak meg, kivéve:  
  
ha a járulékalapú rendszerekben az a cél, hogy a végleges ellátások összegét  
egyenlővé vagy megközelítően egyenlővé tegyék a két nem tekintetében,  
  
azokban a tőkefedezeti, ellátásalapú biztosítási rendszerekben, amelyekben a  
munkaadók járuléka arra szolgál, hogy a megfelelő  tőkét biztosítsák a  
meghatározott ellátások költségeinek fedezésére,  
  
j)  eltérő  szabályokat  állapítanak  meg  vagy csak az egyik nemhez tartozó  
munkavállalókra  nézve  állapítanak  meg  szabályokat  . a h) és az i) pontban  
említettek  kivételével  .  a  későbbi  ellátásokra  való  jogosultság  biztosítása  vagy  
fenntartása tekintetében, amikor a munkavállaló kilép a rendszerből.  
  
(2)   Ha az ezen irányelv hatálya alá tartozó ellátások megadásáról a rendszert 
irányító testületek saját jogkörükben döntenek, akkor a hozott döntéseknek meg kell 
felelniük az egyenlő bánásmód elvének..  
  
(4)  A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:  
  
.8. cikk  
  
(1)  A tagállamok megteszik azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják  
az önálló vállalkozók foglalkoztatási rendszereinek az  egyenlő bánásmód elvével  
ellentétes rendelkezéseinek legkésőbb 1993. január 1-jéig történő felülvizsgálatát.  
  
(2)  Ez  az  irányelv  nem  korlátozza  azt,  hogy  az  önálló  vállalkozók  
foglalkoztatási rendszerében a rendszer felülvizsgálatát megelőző tagsági időszakra 
vonatkozó jogok és kötelezettségek továbbra is a rendszernek azon biztosítási 
időszakában érvényben lévő rendelkezéseinek hatálya alá tartozzanak..  
  
(5)  A 9. cikk helyébe a következő cikk lép:  
  
.9. cikk  
  
Az önálló vállalkozók biztosítási rendszereinek  vonatkozásában  a  tagállamok  
elhalaszthatják  az  egyenlő bánásmód elvének kötelező alkalmazását, a 
következőkre tekintettel:  
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a)  a nyugdíjak, az öregségi nyugdíjak nyújtásának szempontjából a nyugdíjkorhatár,  
illetve a nyugdíjkorhatár az egyéb ellátásokra vonatkozó esetleges  
következményeinek a meghatározása:  
 
addig az időpontig, amíg az egyenlőséget jogilag szabályozott rendszerekben  
nem valósítják meg;  
  
vagy legkésőbb addig, amíg az ilyen egyenlőséget valamelyik irányelv nem írja  
elő;  
  
b)  a  hozzátartozói nyugellátások szempontjából mindaddig, amíg e tekintetben a  
közösségi jog  elő  nem  írja  az  egyenlő bánásmód elvének a jogszabályban  
meghatározott szociális biztonsági rendszerekben történő alkalmazását;  
  
c)  a 6. cikk (1) bekezdése i)  pontja  első albekezdésének alkalmazása a különféle  
biztosításmatematikai számítások figyelembevételére, legkésőbb 1999. január 1- 
jéig..  
  
(6)  Az irányelv a következő cikkel egészül ki:  
  
.9a. cikk  
  
Abban  az esetben, ha a rugalmas nyugdíjkorhatár megállapítását a férfiak és a nők  
azonos feltételek mellett kérhetik, akkor ez  nem  tekinthető  ezzel  az  irányelvvel  
összeférhetetlennek..  
  
(7)  Az irányelv a következő melléklettel egészül ki:  
  
.MELLÉKLET  
  
Példák  az olyan elemekre, amelyek egyenlőtlenek lehetnek azokon a tőkefedezeti  
ellátásalapú rendszereken belül, amelyekre a 6. cikk h) pontja utal:  
  
.  rendszeres nyugdíj részleges tőkésítése,  
.  nyugdíjjogosultság átruházása,  
.  hozzátartozói nyugellátás, amely egy jogosultnak kerül kifizetésre, a nyugdíj egy 
részéről történő lemondás fejében,  
. csökkentett összegű nyugdíj, ha a munkavállaló előnyugdíjazást választ..  
  
2. cikk  
  
(1)  Minden, a bérből  és  fizetésből  élő munkavállalók tekintetében ezen irányelv  
végrehajtását  célzó  intézkedésnek rendelkeznie kell azon ellátásokról, amelyek az 
1990. május 17-ét követő  foglalkoztatási  időszakokból származnak, és 
visszamenőleg érvényesek addig az időpontig, nem érintve az olyan munkavállalókat 
vagy az azok jogán jogosultakat, akik ezen időpont előtt az irányadó nemzeti jog 
szerint bírósági eljárást indítottak vagy azzal azonos hatályú igényt jelentettek be. 
végrehajtási intézkedések visszamenőleg 1976. április 8-ig érvényesek és minden 
olyan ellátásról rendelkeznek, amely  azt  az  időpontot  követő szolgálati  időből  
származik.  Azon  tagállamok  esetében, amelyek 1976. április 8-a után és  
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1990 május 17-e előtt  csatlakoztak  a  Közösséghez,  azt  az  időpontot kell 
figyelembe venni, amikor a Szerződés 119. cikke területükön hatályba lépett.  
  
Az (1) bekezdés második mondata nem akadályozza meg, hogy a nemzeti törvények 
hatálya alatt indítandó keresetek időbeli korlátozásairól szóló nemzeti szabályokra 
lehessen hivatkozni  azokkal  a  munkavállalókkal  vagy az általuk jogosultakkal 
szemben, akik 1990. május 17-e előtt az irányadó nemzeti jog szerint bírósági 
eljárást indítottak vagy azzal azonos hatályú  igényt jelentettek be, feltéve, ha azok 
nem kedvezőtlenebbek az ilyen keresetekre tekintettel a nemzeti jogon alapuló, 
hasonló kereseteknél, és  nem  teszik  lehetetlenné  a közösségi jog gyakorlását.  
  
(3)  Azon tagállamok esetében, amelyek 1990. május  17-e  után  csatlakoztak  és  
amelyek 1994. január 1-jén az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 
szerződő felei voltak, az  ezen cikk (1) bekezdése első mondatában szereplő 1990. 
május 17-i dátumot az 1994. január 1. dátum váltja fel.  
  
3. cikk  
  
(1)   A  tagállamok  hatályba  léptetik  azokat  a  törvényi,  rendeleti  és  közigazgatási  
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1997. 
július 1-jétől megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.  
 Amikor  a  tagállamok  elfogadják  ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az rányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni.  A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.  
  
(2)  A tagállamok ezen irányelv hatálybalépését követően legkésőbb két éven  belül  
megadják a Bizottságnak az ahhoz szükséges  tájékoztatást,  hogy  a  Bizottság  
jelentést készíthessen ezen irányelv alkalmazásáról.  
  
4. cikk  
  
Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 
20. napon lép hatályba.  
  
5. cikk  
  
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.  
  
Kelt Brüsszelben, 1996. december 20-án.  
  
a Tanács részéről  
az elnök  
S. BARRETT  
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Szószedet 
 
ADAPT 

ADAPT-AGE 

Aktív eszközök 

Álláskeresés 

Állásrotációs Európai Hálózat 

Átképzés 

Ausztria 

Belgium 

CEEP 

Cluan Védett Munkahely Projekt 

Dánia 

Diszkrimináció 

Egyenlő bánásmód 

Egyesült Államok, USA 

Elbocsátás elleni védelem 

Elhelyezkedési segítség 

EMPLOYMENT-NOW 

EQUAL 

Esélyegyenlőség 

ETUC 

EU Horizont Programja 

EURES 

Eurocounsel Action Research 

Európai Szociális Alap 

Felnőttképzés 

Felügyelet 

Fiatalok 

Figyelemfelkeltő kampányok 

Fizikai rehabilitáció 

Foglalkoztatási hozzájárulás 

Fogyatékkal Élők Európai Napja (European Day of Disabled People) 

Fogyatékos 

Fogyatékos-foglalkoztatási kvóta  

Fogyatékosügyi politika 

Franciaország 
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Gyakornok 

Gyengénlátó 

HELIOS 

Ipari baleset 

Írország 

Jeltolmács 

Képzés 

Kihelyezés 

Korai beavatkozás (intervenció) 

Kvóta, kvóta kötelezettség 

LINDA 

Mozgássérültek 

Munkahelyi beilleszkedést segítő támogatás 

Munkaközvetítői szolgáltatások 

Nagy-Britannia 

Németország 

Nemzeti akciótervek 

NOW – WATCH 

Nyugdíj 

Otthoni munka 

Önfoglalkoztató 

Passzív eszközök 

PETRA 

Pozitív diszkrimináció 

Rehabilitáció 

Részmunkaidő 

Rokkantsági segély 

SeeAbility 

Spanyolország 

Speciális járművek 

Szellemi fogyatékos 

Szociális párbeszéd, szociális dialógus, társadalmi párbeszéd 

Szociális segély 

Tanácsadás 

Tanácsadás (guidance) 

Tartós betegség 

Tartós fogyaték 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 157 

Továbbképzési támogatás 

Új egyezség a fogyatékosokkal elnevezésű program 

Újrakezdés elnevezésű program 

UNICE 

Vállalkozásindító támogatás 

Védett műhelyek 

Visszailleszkedés 
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