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I. fejezet: Bevezetés 

I.1. A téma meghatározása 

Életünk során számos a többség előtt fel nem fedett, fel nem ismert vagy 

éppen elfojtott megkülönböztetéssel találkozunk. A nemi hovatartozás, az etnicitás, a 

nem, a vallás, a fogyatékosság, vagy akár a kor miatt vannak olyan személyek, akik a 

társadalmi többségből kiszorulnak. Ezt a kirekesztettséget, megkülönböztetést nem 

ők választják, ez egy külső kényszer azok számára, akik a testükkel megjelölt 

kisebbséghez tartoznak (Neményi, 1999).  Ralf Dahrendorf a társadalmi 

kirekesztésre alapvetően politikai és érdekképviseleti problémaként tekint. 

Véleménye szerint a kirekesztettség a politikai részvétel és a saját érdekek 

érvényesítésének hiányát jelenti. Ezt a hiányt több tényezőre vezeti vissza. Egyrészt a 

kirekesztettek nem képesek közös célt megfogalmazni, ami mellett kiállnának, 

másrészt nem képesek a célt lefordítani tettekre, azaz stratégiai célokat és feladatokat 

megfogalmazni. Harmadrészt pedig nem rendelkeznek azokkal az erőforrásokkal, 

amelyek szükségesek lennének az érdekérvényesítésükhöz (Dahrendorf, 2004). Sen a 

kirekesztettséget egyfajta demokratikus deficitként, szabadsághiányként értelmezi. 

Véleménye szerint a szabadság nem csak a negatív szabadságot jelenti, azaz 

„mindent szabad, ami nem tilos”, hanem a pozitív keretet, azaz lehetőségeket, 

képességeket, szabad választásokat stb., amelyek tulajdonképpen egy demokratikus 

és jóléti társadalom alappillérei (Sen, 1992). A kirekesztettségnek fontos ismérve 

maga a határvonal pl.: a „mi” és az „ők”, a „cigányok” és a „gádzsók” között. A 

társadalmi kategóriák/csoportok tekintetében az a döntő, hogy milyen eszközök, jogi 

és bürokratikus rendszerek húzzák meg a határvonalat, amelyek mentén kialakulnak 

az esélyegyenlőtlenségek. 

A társadalmi csoportot alapvetően nem a közös tulajdonságoknak kellene 

meghatározni, hanem inkább egyfajta identitástudat. Ezzel szemben azonban a 

csoportok határozzák meg az egyéneket. Egy ember elhagyhat egy csoportot, vagy 

csatlakozhat új csoporthoz és akár egyszerre több csoporthoz is tartozhat. A fiatalból 

idős lehet, a beteg emberből egészséges a heteroszexuálisból leszbikus stb. Sőt, egy 

ember egyszerre több csoporthoz is tartozhat. Ezért mondja Scott, hogy a hangsúlyt a 

többféle identitásra kellene helyezni (Scott, 1988).  Scott amellett érvel, hogy a 

különbözőséget kell hangsúlyozni, de figyelemmel kell lenni arra, hogy ne legyen az 
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egyenlőséggel párba állítva. Wajcman azt mondja, hogy nem az a lényeg, hogy 

különbözőek vagyunk, hanem az, hogy ez a különbség képezi a hatalom és az 

erőforrások egyenlőtlen eloszlásának alapját (Wajcman, 2007:44). 

Iris Marion Young öt kategóriát határozott meg az elnyomás tekintetében: 

kizsákmányolás, marginalizáció, hatalomnélküliség, kulturális imperializmus és 

erőszak. Véleménye szerint mind az öt kategória okozhat elosztási 

igazságtalanságokat, de mindegyik túl is mutathat ezen, azaz kapcsolódhatnak 

hozzájuk az igazságosság elosztáson túli kérdések is (Young, 1990). Feltehető tehát 

az a kérdés, hogy egy társadalom lehet-e egyáltalán igazságos. John Rawls szerint 

akkor beszélhetünk egyenlő esélyekről, ha minden személynek egyenlő joga van a 

másokéval összeegyeztethető legkiterjedtebb alapvető szabadságra, illetve a 

társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeknek úgy kell alakulniuk, hogy okkal 

várhassuk, hogy mindenki számára előnyösek, s ugyanakkor olyan pozíciókhoz és 

hivatalokhoz kötődjenek, amelyek mindenki előtt nyitva állnak. Rawls azt állítja, 

hogy az igazságosság négy szinten tematizálódhat egy társadalomban: az 

igazságosságról szóló alaptételekben, az alkotmányban, a törvényekben és a 

törvényeknek az államigazgatás által való alkalmazásában. (Rawls, 1997). Iris 

Marion Young az igazságosság meghatározásánál a következőket hangsúlyozza „az 

igazságosság tágabb értelemben nem csak az elosztásra, hanem azokra az intézményi 

állapotokra is vonatkozik, amelyek az egyéni képességek és kollektív kommunikáció, 

valamint együttműködés fejlődéséhez és gyakorlásához szükségesek” (Young, 

1990:11). A társadalmi igazságosság nem a különbségek felszámolására kell, hogy 

törekedjen, hanem olyan intézmények működtetésére, amelyek elnyomás nélkül 

teszik lehetővé a csoportkülönbségek újratermelését. 

A disszertációm témaválasztását két dolog befolyásolta. Egyrészt a testükkel 

megjelölt kisebbségi csoportok közül a nők, roma nők és a romák helyzetét szerettem 

volna megvizsgálni abból a szempontból, hogy mi is történik akkor, ha valaki 

egyszerre több hátrányos helyzetű csoportba tartozik. Ezt nyolc dokumentum 

elemzésével tettem meg. Másrészt azokat az intézményi állapotokat és 

mechanizmusokat akartam elemezni a nők, roma nők és a romák szempontjából, 

amelyekről Young és Rawls is beszél az igazságosság tekintetében. 

A vizsgálathoz és az összefüggések megfogalmazásához két elméleti keretet 

hívtam segítségül: az interszekcionalitást és a „használatot”. Az interszekcionalitást 

módszernek vagy látásmódnak tekintem, amely segítségével, alkalmazásával 
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tulajdonképpen a többszörös, halmozott diszkrimináció vizsgálata valósulhat meg. A 

vizsgált egyenlőtlenségi faktorok (pl.: nem, életkor, etnicitás stb.) nem csak metszik 

egymást, illetve nem csak összeadódnak, hanem hatnak is egymásra. A keresztezés, 

metszés csak szimbolikusnak tekinthető, hiszen a különböző kulturális, gazdasági 

stb. tényezők akarva akaratlanul hatnak egymásra, befolyásolják egymást. Ez az 

„összhatás” mutatkozik meg például a roma nők esetében, hiszen nem csak a 

külvilágból (pl.: nem roma férfiak, nem roma nők stb.), hanem a saját kultúrájukból 

is adódhat, eredhet a többszörös elnyomás. A kutatásom során az interszekcionalitás 

rendszer-központú modelljét alkalmazom, amely alkalmas arra, hogy magukat a 

társadalmi intézményeket vizsgáljuk, mivel azok „komplex” egyenlőtlenségeket 

termelnek. A politika a stratégiákban és egyéb releváns dokumentumokban a nemek 

megkülönböztetésével, a faj/etnicitás kérdésének nem megfelelő kezelésével 

tulajdonképpen szisztematikusan és dinamikusan konstruálja a diszkriminációt. A 

„használat” keret az Európai Unió rendszerének használatát tekinti a politikai 

folyamatok motorjának Az EU egyrészt a lehetőségek tárháza, másrészt komoly 

forrásokkal rendelkezik, harmadrészt, ha nem is erőteljesen, de kényszerítő hatással 

bír. A „használat” modell három kifejezést foglal magában: a kognitív, stratégiai és 

legitimáló használatot. A kognitív használatkor tulajdonképpen a kereteket 

határozzuk meg és alkalmazzuk azokat. A stratégiai használatkor magáról a 

döntéshozatalról és egyéb folyamatokról beszélünk. A legitimáló, igazoló 

használatkor a tevékenységeinket, a döntéseinket igazoljuk, illetve a közvéleményt 

tájékoztatjuk. A „használat” elmélet segítségével tehát azt vizsgálom a 

kutatásomban, hogy azoknak az aktív aktoroknak, akik meggyőznek, mozgósítanak, 

vagy éppen pozícionálnak, milyen szerepük van az interszekcionalitás 

megvalósításában. 

I.2. A dolgozat felépítése 

A disszertáció írása során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy tud-e és ha 

igen, hogyan jelenik meg az interszekcionalitás a hazai stratégiai dokumentumokban 

és mi ennek az oka. A döntéshozók, stratégiaalkotók hogyan képesek a különböző 

egyenlőtlenségi dimenziókat kezelni az esélyegyenlőség, társadalmi felzárkózás 

szempontjából mérföldkőnek számító anyagokban. 

A társadalmi nem és az etnicitás mellett természetesen számos egyéb más 

dimenziót is lehetne vizsgálni, azonban engem elsősorban az foglalkoztatott, hogy 
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van-e kapcsolat a társadalmi nem és etnicitás között a hazai stratégiákban, és ha igen, 

akkor azok milyen minőségűek. Az érdeklődésem mellett továbbá az is befolyásolta 

a választásomat, hogy több mint tizenhárom éve e két területtel foglalkozom nap, 

mint nap. Az egyes stratégiák (Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő 

Stratégia, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia) megalkotásának résztvevője is 

voltam, a folyamat szereplőivel pedig napi kapcsolatban dolgozom együtt.  

A disszertációban a vizsgált, feldolgozott időszak nagyjából másfél évtized 

(2000-2014). Az időintervallum választásomat több tényező is indokolja. Egyrészt a 

hazai közpolitikában, ebben az időben kezdett az esélyegyenlőség kérdésköre 

kibontakozni, másrészt lezajlott az EU-s források egy csonka (2004-2006) és egy 

teljes időszakra (2007-2013) vonatkozó tervezése. Magyarországon ezt a másfél 

évtizedet lehet az esélyegyenlőség szempontjából konfliktusokkal és mozgásokkal 

teli időszaknak tekinteni.  

A kutatási módszertanom dokumentumelemzés, azon belül is ágazati 

területek összehasonlítása (társadalmi nem, roma, fejlesztéspolitika). Mivel a 

dokumentumelemzés csak az explicit módon megjelenő tartalmak vizsgálatára 

vállalkozik, a kutatásom tekintetében ez a módszer nem volt teljes körűen megfelelő 

az ok-okozati összefüggések feltárására, így félig strukturált egyéni interjúkkal, 

továbbá szakértői megfigyeléssel egészítem ki a vizsgálódásomat. 

 

A disszertációmban két alapkérdést fogalmazok meg, amelyek 

megválaszolásával kívánom megérteni a vizsgált folyamatot:  

1. Kérdés: Hol jelenik meg, és hol nem jelenik meg az elemzett 

intézményekben, működési folyamatokban, szövegekben az 

interszekcionalitás? Mi ennek az oka?  

 

2. Kérdés: Van-e számottevő különbség az általam választott három nagy terület 

(roma, gender, fejlesztéspolitika) között?  

 

Az elemzésemben tehát a „hogyan” kérdésre koncentrálok, problémának és 

feszültségnek pedig magát az esélyegyenlőtlenséget tartom. A keretelemzésemben az 

etnicitás és gender, mint egyenlőtlenségi dimenziók összefonódásának hiányát 

vizsgálom meg. 
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A kutatásom két részből áll. Elsőként az általam kiválasztott nyolc 

dokumentumot elemezem abból a célból, hogy kiderítsem, hol jelenik meg, és hol 

nem jelenik meg az interszekcionalitás, mindezt a rendszer-központú modell 

segítségével teszem (lásd VI.3.a fejezet). A második kutatási szakaszban pedig arra 

vagyok kiváncsi, hogy mi az oka annak, hogy az intreszekcionalitás jelenléte a hazai 

politikai környezetben, illetve a stratégiákban igen ritka. Az okokat a használat 

modelljének alkalmazásával kívánom kideríteni (lásd VI.3.b fejezet).  

E két elemzési fázis segítségével tehát lehetőségem nyílik az aktuális 

helyzetre vonatkozó magyarázatok megtalálására. Továbbá érthetővé válik, hogy a 

romák, a roma nők és a nők aktuális társadalmi helyzetén (lásd IV. fejezet) hogyan és 

mivel lehetne/kellene változtatni.   

 

A dolgozat elméleti keretének meghatározásakor az interszekcionalitásra, 

azaz a disszertációm fő fókuszára koncentrálok. A könyvtárnyi irodalomból olyan 

elméleteket, fogalmakat említek meg, amelyek véleményem szerint hozzájárultak az 

interszekcionalitás kialakulásához.  Blau az egyenlőtlenségi faktorokat osztályozza 

aszerint, hogy azok horizontálisan vagy vertikálisan tagolják-e a társadalmat.  (II. 

fejezet). Blau egyenlőtlenségelmélete mellett fontosnak tartom, hogy 

szociálpszichológiai megközelítésből is megvizsgáljam az egyenlőtlenség témakörét. 

Az egyenlőtlenségi faktorok és a rendszer hiányosságai mellett az is érdekel, hogy 

maguk az egyenlőtlenséget elszenvedők hogyan reagálnak, mit tesznek, vagy éppen 

nem tesznek az egyenlőtlenség megszüntetése érdekében. Ezt két elmélet 

segítségével teszem meg: a rendszerigazolás elméletével és a szociális dominancia 

elméletével. Olyan értékeket és elveket, illetve társadalompolitikai kategóriákat 

emelek ki továbbá, amelyek az interszekcionalitás szempontjából relevánsak (pl.: 

egyenlőség, szabadság, igazságosság, kirekesztés, igazságtalan beillesztés, 

osztályozás beazonosítás és elismerés politikája. 

A harmadik fejezetben szintén az interszekcionalitás kialakulásához 

szervesen hozzájáruló szociális jogok alakulása mellett az egyenlő bánásmód és az 

esélyegyenlőség közötti különbséget és az esélyegyenlőség európai uniós és 

magyarországi megvalósulását mutatom be. A közpolitika alfejezetben a fogalom 

ismertetésén túl a hazai stratégiaalkotás folyamatát is ismertetem (milyen 

intézkedések szabályozzák a hazai stratégia és koncepció készítését).  
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Megvizsgálom, hogy a jelenlegi instrukciók, szabályzók és elvárások mennyire 

felelnek meg az interszekcionális koncepciónak, annak a látásmódnak, amelynek egy 

következő lépcsőfoknak kellene lennie a hazai esélyegyenlőség-politikában.  

A negyedik fejezetben fontosnak tartom, hogy a nőkkel és romákkal 

kapcsolatos sztereotípiákat, előítéleteket és diszkriminációt megemlítsem. Ezt követi 

egy rövid helyzetkép a romák-, a nők - és roma nők helyzetéről. Azokat a területeket 

emelem ki, amelyek a stratégiai dokumentumokban is szerepelnek, továbbá komoly 

hatással bírnak a romák, a nők és a roma nők társadalmi helyzetére pl.: depriváció, 

szegénység, térbeli egyenlőtlenség, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet, 

egészségi állapot stb. Ezzel a fejezettel is az a célom, hogy igazoljam az 

interszekcionalitás relevanciáját. 

Az ötödik fejezetben mutatom be az interszekcionalitás kialakulását és a 

legjelentősebb kortárs kutatók fogalom-meghatározásait. Ezt követi az 

interszekcionalitás elméleti definiálása, amelyhez Choo és Ferre munkásságát 

veszem alapul. A két szakértő három típust különböztet meg: a bevonás központú 

értelmezést, a kapcsolat/folyamat központú modellt és a rendszer központú modellt. 

Alfejezetben mutatom be az interszekcionalitás szociológiai kutatásokban történő 

alkalmazásának lehetőségeit, illetve a többszörös diszkrimináció és az 

interszekcionalitás közötti különbségeket. 

A hatodik fejezetben fejtem ki a kutatás módszertanát és leírom az 

interszekcionalitásra épülő elemzési lehetőségeket. A disszertációmban egy új 

fogalmat, a „használat”-ot vezetem be, amit hazai szinten alig alkalmaznak a 

szakértők, elemzők. Azt gondolom, hogy ami ma Magyarországon esélyegyenlőség 

és egyenlő bánásmód címszó alatt létezik, az nagyjából az Európai Unió elvárásainak 

köszönhető. Ezért a „használaton” elsősorban az Európai Unió adta lehetőségeket 

értem.    

A hetedik fejezetben végzem el a dokumentumelemzést és a kutatás 

összegzését. Ahhoz, hogy megválaszoljam, hogyan valósul meg az 

interszekcionalitás a hazai közpolitikában, azt is bemutatom, hogy hogyan is alakult 

a hazai gender-, roma- és fejlesztéspolitika: kik voltak a szereplők, milyen 

intézményi struktúrában, milyen folyamatok zajlottak le stb. Az elemzett 

dokumentumok a roma integráció témájában a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási 
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Stratégia, a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiája és Intézkedési Terve, a 

nemek közötti egyenlőség (gender) területen a Nők és Férfiak Társadalmi 

Egyenlőségét Elősegítő Stratégia, a CEDAW Egyezmény, míg a fejlesztéspolitikán 

belül a Humán Erőforrás Operatív Program, a Társadalmi Megújulás Operatív 

Program, a Gazdaság és Versenyképesség Operatív Program és a Gazdaságfejlesztési 

Operatív Program. 

 

A nyolcadik fejezeten belül hét pontban foglalom össze a kutatás eredményeit 

és az ok okozati összefüggéseket. Emellett lehetséges megoldási javaslatokat vázolok 

fel és ajánlásokat teszek az interszekcionalitás szélesebb körű alkalmazásának 

lehetőségeire. 
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II. fejezet: A disszertáció elméleti kerete 

A kutatásomban a hazai közpolitikai keretek meghatározását, a stratégiák 

elkészítését és az intézkedések egyeztetését, illetve annak kommunikálását vizsgálom 

meg az esélyegyenlőség szempontjából. Az intézmények működése, a jogszabályok 

megléte, a közigazgatásban dolgozók hozzáállása, a döntéshozatal folyamata mind 

függ többek között attól, hogy milyen elveket tartunk fontosnak. Egy társadalom 

működését és minőségét továbbá nagyban befolyásolja, hogy az aktorok részt 

vesznek-e a folyamatokban, és ha igen, akkor azt hogyan teszik, ha pedig nem, annak 

mi a magyarázata. Emellett a disszertációmban többek között egy olyan egyenlőségi 

koncepciót is szeretnék bemutatni, amelyet nemzetközi szinten a szakemberek 

gyakran alkalmaznak, azonban a hazai kutatói körben kevéssé ismert, a magyar 

közpolitikában pedig egyáltalán nem használt módszer1.  

Az interszekcionalitás fogalma a 90-es években került előtérbe Kimberle 

Crenshaw jogásznak köszönhetően (Crenshaw, 1991), aki ezzel olyan elméleti 

törekvéseknek adott hangot, amelyek a feminista gondolkodásban már jelen voltak, 

azonban hiányzott egy közös koncepció, egy új elméleti keret. A nemzetközi 

feminista mozgalmakban mélyreható változások következtek be. Egyrészt 

megjelentek a nyugati fekete feminista mozgalmak, másrészt megfogalmazódott 

egyfajta posztkolonialista gender kritika a nyugati fehér nők etnocentrizmusával 

kapcsolatban (Kóczé, 2009). 

Bell Hooks afroamerikai feminista is komoly észrevételt fogalmazott meg az 

uralmi viszonyok tekintetében. A nyugati feministák számára hosszú ideig a hatalmi 

hierarchia alapját csak a férfiak és a nők közötti különbségtétel képezte. A problémát 

a patriarchális uralomban látták és úgy gondolták, ha megszűnik a szexista elnyomás, 

akkor az egyben megszünteti a hatalomgyakorlás minden egyéb formáját is (pl.: a 

rasszista, etnikai, osztályalapú stb. kizsákmányolás felszámolását) (Hooks, 1989: 19). 

Hooks bevezette a bináris ellentét fogalmát, miszerint a gyengéket a nők (a hatalmat 

nélkülözők), az erőseket pedig a férfiak (a hatalommal bírók) képviselik. Ezeket a 

nyugati feministák statikus szerepeknek tartják, amelyek hierarchikus viszonyokat 

                                                 
1  Az V. fejezetben részletesen bemutatom az interszekcionalitás kialakulását, lényegét és az 
alkalmazásának lehetőségeit. 
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rögzítenek. A fekete női aktivistáknak, a harmadik világbeli nőknek és az elméleti 

szakembereknek nagy szerepük volt a feministák által konstruált patriarchális 

elnyomás továbbgondolásában. A fekete és más színes bőrű feminista csoportok a 

különböző egyenlőtlenségi faktorokra - nem, faj/etnicitás, osztály - és azok összetett 

kapcsolatrendszerének elemzésére hívták fel a figyelmet. Elsősorban az afro--

amerikai feministák kritizálták a diszkrimináció domináns értelmezését, miszerint az 

vagy a fajon, vagy pedig a társadalmi nemen alapul, figyelmen kívül hagyva más 

uralmi tényezőket. Az interszekcionális vizsgálódás alapjait pontosan ezek a 

feministák inspirálták, akik felhívták a figyelmet az egyenlőtlenségi tényezők közötti 

kapcsolódási pontokra (Kóczé, 2009).  

Kimberle Crensaw előszeretettel alkalmazza az interszekcionalitás 

fogalmának magyarázatában az utak és közlekedés metaforáját. Az utak az 

egyenlőtlenségeket jelképezik (nők/férfiak, faj/etnicitás, osztályok stb.). A 

kirekesztett nők pedig, ezeknek az utaknak a kereszteződésében állnak, ahol két vagy 

akár több egyenlőtlenségi dimenzió metszi egymást. A kereszteződésekben pedig 

igen magas a balesetek előfordulásának lehetősége, azaz az egyenlőtlenségek 

összeadódhatnak, megsokszorozódhatnak. 

Crenshaw úgy képzeli, hogy az interszekcionalitás alkalmazása egyfajta, az 

identitáspolitikába való kritikus beavatkozás. Megkülönbözteti a politikai és a 

strukturális interszekcionalitást. A kisebbségi nők olyan jogsérelmeket 

szenvedhetnek el rendszerszerűen, amelyeknek sem a kisebbségi férfiak, sem a 

többséghez tartozó nők nincsenek kitéve. Ez a strukturális interszekcionalitás, 

amelynek bemutatására Crenshaw számos példát hoz fel a tanulmányában. Egy 

bántalmazott bevándorló fekete nő esetében, aki segítséget szeretne kapni, a rendszer 

a bevett mechanizmusok miatt képtelen egyszerre kezelni azt, hogy ő egy fekete és 

bevándorló és nő, akit bántalmaznak. Pl.: nem áll rendelkezésre tolmács, a 

munkatársak a „nőnek” segítenek, de arra már nincsenek tekintettel, hogy a kliens 

esetleg más kultúrában él és teljesen más problémákkal küzdhet, mint egy 

középosztálybeli fehér nő. A példában felhozott személy esetében tehát ő nem „csak” 

egy nő és nem „csak” bevándorló, hanem egy bevándorló nő.  A politikai 

interszekcionalitás gondolata azt veti fel, hogy az a csoport, aki felemeli a hangját 

például a nők és férfiak társadalmi egyenlőségért, miért nem hajlandó pl.: a 

fekete/roma nők jogaiért küzdeni. Esetleg nincsen érzékenysége más egyenlőtlenségi 
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dimenziókra, vagy csak úgy gondolja, hogy két vagy akár több egyenlőtlenségi 

dimenzió gyengítené egymást? Crenshaw példája megvilágítja, hogy a faji-etnikai 

kisebbséghez tartozó nők ellen a közösségük férfi tagjai által elkövetett erőszakot 

hogyan hallgatják el az antirasszista és a feminista jogvédők. A nőmozgalom attól 

fél, hogy az erőszak kisebbségi problémává minimalizálódik, míg a kisebbségi 

jogokért küzdők a már amúgy is igen jelentős mértékű negatív sztereotípiák tovább 

erősödésétől tartanak (Crenshaw, 1991).   

Crenshaw munkája során eleinte kizárólag a gender és az etnicitás kapcsolatát 

vizsgálta, mellőzve az osztály kategóriát. A 2000-ben írt tanulmányában azonban a 

gender/etnicitás mellé beemeli az osztály kategóriát is (Crenshaw, 2000).  Kóczé 

Angéla a „Missing Intersectionality” című munkájában hasonló kérdést feszeget. A 

roma nőknél erőteljesen jelen van a „belső különbözőség”, ami azt jelenti, hogy 

teljesen más problémája van például egy hagyományos roma családban élő lánynak, 

akinek a viselkedését és még az öltözködését is komoly szabályok határozzák meg 

egy olyan roma nőhöz képest, aki tanulhat és dolgozhat (Kóczé, 2009). Yuval Davis 

is felteszi a kérdést: hány kategóriát kell bevenni egy vizsgálatba és melyek 

relevánsak az interszekcionális kirekesztettségben (Yuval Davis, 2006).  

Az interszekcionalitás kialakulásához számos fogalmom járult hozzá pl.:  

igazságosság, a kirekesztés, az igazságtalan beillesztés, a pozitív és negatív 

szabadság. Ezek olyan összetevői egy társadalomnak, amelyek szervesen 

hozzájárulnak ahhoz, hogy esélyekről, lehetőségekről vagy éppen 

egyenlőtlenségekről lehessen beszélni.  A teljesség igénye nélkül, a saját 

válogatásom és belátásom alapján szeretném tehát azokat a fogalmakat kiemelni, 

amelyek elengedhetetlenek voltak, hogy eljussunk ahhoz a látásmódhoz, mely szerint 

az egyenlőtlenségi faktorok nem csak keresztezik egymást és összeadódnak, hanem 

hatnak is egymásra. A különböző elméleti megközelítéseket aszerint strukturáltam, 

hogy milyen szempontok alapján közelíthető meg az az értékvilág, amelyen keresztül 

értelmezhető a disszertáció témája. A tágabb kategóriától haladtam a szűkebb felé. 

Azaz az egyenlőtlenségi elméleteket, az értékeket a dolgozat szempontjából releváns 

társadalompolitikai kategóriát bemutató alpont követi.    
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II.1. Az interszekcionalitás megalapozásának tekinthető elméletek 

Egyenlőtlenségi elméletek 

Az esélyegyenlőség a szociológia/szociálpolitika egyik alapvető fontosságú 

részterülete. Ezen tudományágak kialakulásától kezdve a társadalmi 

egyenlőtlenségek tanulmányozása jelentős szereppel bír. Ezekkel az elméletekkel és 

kutatásokkal egy egész könyvtár megtölthető, azonban a terjedelmi korlátok miatt 

ebben a bevezető fejezetben csupán Blau állításait foglalom össze (Blau, 1973), 

illetve meglátásait és következtetéseit használom fel arra, hogy a kutatásom elméleti 

hátteréhez adalékul szolgáljanak.  

Azt egyértelműen leszögezhetjük, hogy az emberek egyrészt nem 

elszigetelődve élnek, hanem közösségben, társulva más emberi lényekkel, másrészt 

különböző csoportokhoz tartoznak, amely azt is jelenti, hogy különböző státusszal 

rendelkeznek. Sem a társadalmi struktúrának, sem pedig a társadalmi rétegződésnek 

nincsen egy általánosan elfogadott és rögzített definíciója. Társadalmi struktúra alatt 

a különféle társadalmi helyzeteket összekötő társadalmi viszonyok összességét 

értjük, míg a rétegződés alatt a státuszokat, pozíciókat betöltő egyének és csoportok 

eloszlását a társadalomszerkezetben2.  

Ahogyan nincs egységes definíciója a társadalmi struktúrának, úgy arra 

vonatkozóan sincs egyértelmű megegyezés, hogy hogyan is fogalmazhatóak meg a 

struktúra alkotórészei és azok kapcsolata. Amíg a mikro-szociológiai nézőpont az 

emberi kapcsolatok, illetve a mögöttük meghúzódó pszichológiai és interakciós 

folyamatok alapján elemez, addig a makro-szociológiai nézőpont a társadalom 

egészén belüli társas kapcsolatok elemzésére helyezi a hangsúlyt. Azaz a társadalmi 

struktúra alkotórészeit emberek csoportjaiként/osztályaiként (pl.: férfiak, nők etnikai 

csoportok stb.) fogalmazzuk meg. Mivel az emberek különböző csoportokhoz vagy 

rétegekhez tartoznak, így Blau megfogalmazása szerint a „társadalmi struktúra 

emberek közötti társadalmi differenciálódást jelent, hiszen az így megfogalmazott 

társadalmi struktúra azokban a társadalmi különbségekben gyökerezik, amelyek az 

emberek szerepviszonyaikban és egymással kialakított kapcsolataikban jelentkeznek. 

Ezek a társadalmi különbségek szerep- és pozíciókülönbségeket hoznak létre” (Blau, 
                                                 

2 Kolosi Tamás a Struktúra és rétegződés című munkájában a társadalmi struktúra alatt a társadalmi 
élet újratermelésének módját érti, míg a rétegződés valamely társadalom népességének tagolódására, 
populációjának differenciálódására vonatkozik (Kolosi, 1987).   
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1973:362).  Természetesen egy-egy személy több pozíciót is elfoglalhat, hiszen van 

neme, kora, iskolázottsági szintje, családi állapota, vallása stb., ezeket nevezi Blau 

paramétereknek. 

Tehát a társadalmi struktúrát paraméterei (nem, életkor, faj, iskolai végzettség 

stb.) körvonalazzák. Ezek a paraméterek alkotják a társadalmi pozíciók több 

dimenziós tengelyeit, amelyek alapján meghatározzuk a társadalmi struktúrákat. „A 

paraméterek az emberek olyan attribútumai, amelyek befolyásolják a 

szerepviszonyaikat, ezáltal megkülönböztetik a társadalmi pozíciójukat” (Blau, 

1973:366). Blau a strukturális paramétereknek két csoportját különbözteti meg: a 

nominálist és a graduálist. A nominális paramétereket olyan éles határokkal bíró 

változókkal próbáljuk megragadni, amely kategóriái között a dolog logikájából 

adódóan nincs mennyiségi különbség, nem hierarchizálhatók. A graduális 

paramétereket ezzel szemben olyan éles határokkal nem bíró változókkal mérjük, 

amelyek mennyiségi különbségeket is kifejeznek. Nominális paraméterek például a 

nem, a faj, a vallás, az etnikai hovatartozás, a foglalkozás stb., míg graduális 

paraméterek alatt többek között az iskolai végzettséget, a jövedelmet, a vagyont és az 

intelligenciát értjük. Blau azt állítja, hogy a nominális paraméterek alapvetően 

horizontálisan tagolják a társadalmat, ebből következik a társadalom heterogenitása. 

A graduális paraméterek ezzel szemben vertikálisan tagolják a társadalmat. Bár a 

határok meglehetősen esetlegesek, a kijelölésük gyakran kutatói konstrukció 

eredménye, ezeket a határokat nevezi Blau egyenlőtlenségnek. Amennyiben a 

paraméterek kapcsolata erős, akkor konszolidációról beszélhetünk, ha viszonylag 

gyenge a kapcsolat, akkor interszekcióról. Ha egy társadalom szerkezete viszonylag 

konszolidált, akkor a nominális paraméterek is gradualizálódnak, a nemi, etnikai, 

vallási stb. különbségek is hierarchizálódnak. Egyszerűen megfogalmazva, a 

nominális paraméterek a társadalmat éles határvonalú alcsoportokra osztja a 

populációt, a graduálisok pedig státusokra osztják. Azaz mennyiben a jellemzők 

kategorikusan osztályozzák az embereket, akkor a nominális kategóriákat 

csoportként határozzuk meg, ha rangsor szerint osztályozzák azokat, akkor státusként 

határozzuk meg őket. A csoport kategóriába Blau a csoportok közötti közvetlen 

kapcsolattal rendelkező emberek mellett azokat is beleértik, akik egy olyan közös 

attribútummal rendelkeznek, amelyek befolyásolják szerepviszonyaikat oly módon, 

hogy a csoporton belüli kapcsolatokat gyakoribbá és szorosabbá teszi, mint a 
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csoportokon kívüli kapcsolatokat. A státus nemcsak a presztízzsel/hatalommal 

kapcsolatos attribútumokra utal, hanem az emberek minden olyan attribútumára is, 

amely lépcsőzetességet mutatnak.     

Rendszerigazolás elmélet, szociális dominancia elmélet 

Az egyenlőtlenségi faktorok mellett az is érdekes szempont, hogy maguk az 

egyenlőtlenséget elszenvedők hogyan reagálnak, mit tesznek, vagy éppen nem 

tesznek az egyenlőtlenség megszüntetése érdekében. 

Az alábbiakban a rendszerigazolás és a szociális dominancia elméleteit 

mutatom be röviden, mert e két elmélet a hátrányos helyzetű csoportok tagjaira 

koncentrál, és azt állítják, hogy a hátrányos helyzetű csoportok tagjai maguk is 

erőteljesen hozzájárulnak az elnyomásukhoz, megkülönböztetésükhöz.   

A rendszerigazolás elmélete szerint az emberek motiváltak arra, hogy 

megvédjék, igazolják és fenntartsák a status quo-t, még személyes és kollektív 

érdekeik rovására is. A rendszert és a hatalmat bírálaton felül állónak tartják, illetve a 

csoportok és az egyének közti egyenlőtlenséget legitimnek, sőt szükségesnek tekintik 

(Jost, 2003). Eszerint a hátrányos helyzetű csoportok nem passzív szereplők, hiszen 

magukévá teszik a status quo-t, mert legitimnek és szilárdnak akarják látni a 

rendszert. E megközelítés szerint a rendszerigazolásnak több oka is lehet pl.: az 

egyenlőtlenségtől való félelem, a kontroll illúziója, az igazságos világba vetett hit, a 

politikai szocializáció vagy éppen a kontroll. A társadalmi egyenlőtlenséget részben 

a hátrányos helyzetű csoportok tartják fenn azáltal, hogy saját hátrányos helyzetüket 

racionalizálják, feltehetően a kognitív disszonancia csökkentése céljából (Jost, 2003). 

Az emberek azért tanulják meg igazolni a társadalmi berendezkedést, mert az 

intézmények és a szervezeti rendszerek legitimitást igényelnek, s így megkívánják 

tőlük az igazolást. Az intézményeknek és szervezeteknek pedig azért van szükségük 

legitimációra, mert az emberek szükségét érzik, hogy megmagyarázzák és igazolják 

saját maguk és más emberek cselekedeteit.  

Az egyéni alapú társadalmi hierarchiákban a személyek saját, egyéni 

tulajdonságaik (pl.: kiváló vezetői képesség, magas intelligencia stb.) révén juthatnak 

hatalomhoz, társadalmi presztízshez vagy vagyonhoz. A szociális dominancia 

elméletére (SZDE) nem lenne szükség, ha a társadalomban nem találnánk 
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hierarchizált csoportkapcsolatokat. A domináns csoportokra jellemző, hogy a 

társadalmi értékek, az anyagi és a szimbolikus javak aránytalanul nagy hányadát 

birtokolják. Eközben pedig az alárendelt csoportok a negatív társadalmi értékekből 

(pl.: alacsony hatalmi pozíciók, alacsony státuszú foglalkozások, elégtelen 

egészségügyi ellátás stb.) részesednek aránytalanul nagymértékben. A szociális 

dominancia elmélete abból indul ki, hogy az emberi társadalmakra jellemző a csoport 

alapú társas hierarchia, ami azt jelenti, hogy a társadalomban elért hatalom, presztízs, 

amelyekkel az adott személy bír, az egyént elsősorban egy adott csoportba tartozás 

okán illetik meg (Sidanius, 2005). Tehát az egyén rangja, nem csak a személyes 

tulajdonságokból ered, hanem a csoport funkcióiból is. 

Sidanius és Pratto szerint a csoportalapú társas hierarchiák különböző, 

egymástól elválasztható rétegződési rendszerekből állnak. Elméletük három 

rendszertípust különít el. Egyrészt az életkor rendszerét, ahol számottevő a 

különbség, azaz aránytalanul nagy a társadalmi hatalommal rendelkező felnőttek és a 

hatalommal nem rendelkező fiatal felnőttek, illetve gyerekek között. Másrészt a nem 

rendszere, amelyben a nőkhöz képest a férfiak indokolatlanul nagy hányada 

birtokolja a politikai és gazdasági javakat. Harmadrészt az önkényesen kialakított 

rendszerek típusa, ahová adott tulajdonságok (pl.: etnikum, vallás, társadalmi osztály 

stb.) alapján megkülönböztetett csoportokat sorolunk. Sidanius és Pratto úgy 

gondolják, hogy a szociális dominancia elméletében a három rétegződési rendszer 

strukturális és funkcionális jellemzői között bár átfedések vannak, azonban 

mindhárom egyedi és különböző szerepet játszik a csoport alapú társas hierarchiák 

átfogó rendszerének fenntartásában (Sidanus, 2005).   

Az SZDE többek között arra is keresi a magyarázatot, hogy a különböző 

személyek közötti, csoportok közötti, illetve intézményes folyamatok hogyan építik 

és tartják fenn a csoport alapú társas hierarchiák rendszerét. Az SZDE-n belüli 

kapcsolatrendszert, a csoportalapú társas hierarchiákat létrehozó és fenntartó 

általános folyamatokat szemlélteti az 1. számú ábra. 
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A csoport alapú társas hierarchiát három dolog idézheti elő közvetlenül: 

összeadódó egyéni diszkrimináció, összeadódó intézményi diszkrimináció és a 

viselkedés asszimetriája. Ezeket a közvetlen hatásokat részben a legitimáló mítoszok 

szabályozzák. A legitimáló mítoszok olyan attitűdöket és sztereotípiákat jelentenek, 

amelyek a társas értékek egyenlőtlen elosztásának gyakorlatát igyekeznek erkölcsileg 

és intellektuálisan igazolni. Az, hogy az egyének mennyire, milyen mértékben 

hajlandóak elfogadni a mítoszokat attól függ, hogy mennyire tartják elfogadhatónak 

1. ábra: A szociális dominancia elméletének sémája 

legitimáló mítoszok 

rasszizmus 
szexizmus 

osztályok közötti 
megkülönböztetés 

nacionalizmus 
királyok istentől eredő hatalma 

protestáns munkaetika 
negatív sztereotípiák 

egyetemes emberi jogok 
univerzalizmus 

multikulturalizmus 
szocializmus 

keresztény felebaráti 
szeretet 

Forrás: Társadalmi dominancia (Sidanus – Pratto, 2005:96) 

SZDO 

temperamentum csoport státusa 

intézményi diszkrimináció 

összeadódó egyéni diszkrimináció 

csoport alapú társas hierarchia 

viselkedés asszimetriája 

szocializáció nem 
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a csoportok hierarchikus elrendezését és milyen mértékben támogatják a 

hierarchiákat. 

 Az előítéletek, a rasszizmus, a szexizmus, a sztereotípiák és a diszkrimináció 

jelenségeinek megértéséhez az is szükséges, hogy azokat a társas hierarchia-

rendszerek keretein belül vizsgáljuk.  Az SZDE abban tér el a többi elmélettől, hogy 

a csoport alapú társas hierarchiákat minden társadalomban jelen lévő rendszerekként 

kezeli (Sidanius, 2005). A csoportok közötti elnyomás nagyrészt kooperáció 

eredményeként jön létre.  A csoportalapú társas hierarchia fennmaradása nem 

egyszerűen a domináns csoport aktív és az alárendelt csoport passzív viselkedésének 

eredménye, hanem azért lehetséges, mert abban mind a két fél aktívan 

együttműködik. Az SZDE elmélete tehát elsősorban a csoport alapú társadalmi 

hierarchia egyetemességét hangsúlyozza. 

Az 1. sz. ábrából egyértelműen kiolvasható, hogy a hierarchiát erősítő 

legitimáló ideológiákra, például rasszizmusra, szexizmusra akkor lesznek hajlamosak 

az emberek, ha elfogadják és támogatják a csoport alapú társas hierarchiát, amelyet 

az elmélet szociális dominancia orientációnak (SZDO) nevez. Akik tehát a 

hierarchiát támogató ideológiákat elfogadják, azok valószínűleg azokat a politikai 

programokat, stratégiákat és intézkedéseket is támogatni fogják, amelyek növelik a 

csoportok közötti egyenlőtlenségeket. 

A rendszerigazolás elmélete és a szociális dominancia elmélete tehát 

egyértelműen bebizonyítja, hogy az egyenlőtlenség fenntartásában maguknak az 

egyenlőtlenséget/diszkriminációt elszenvedőknek is szerepük van. Tehát az 

egyenlőtlen rendszert nem lehetne fenntartani az egyenlőtlenséget elszenvedők 

nélkül. Ez a megállapítás fontos lesz abból a szempontból, hogy a magyar 

közpolitikában kinek milyen szerepe van, ki milyen mértékben vesz részt az 

egyenlőtlenségek felszámolásában, milyen részt vállalnak a romák, a nők, a roma és 

női szakértők, illetve civil szervezetek ebből stb. 
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II.2. Az interszekcionalitás megalapozó értékek és elvek 

Az értékek nagyban befolyásolják, hogy hogyan látjuk a világot. Andorka 

Rudolf meghatározása szerint az értékek olyan kulturális alapelvek, amelyek 

kifejezik azt, hogy az adott társadalomban mit tartanak kívánatosnak és fontosnak, 

jónak vagy rossznak (Andorka, 2006). A szociológia tudományában objektív és 

szubjektív értékeket is megkülönböztetünk. Az objektív értékek azok, amelyekre egy 

adott rendszernek (pl.: intézmény, egy embercsoport, társadalom) szüksége van 

ahhoz, hogy működni és fejlődni tudjon. Szubjektív értékek alatt pedig azt értjük 

„amit egy rendszer önmaga számára, önnön léte, működése és esetleg fejlődése 

szempontjából szükségesnek érez, vél, ítél" (Hankiss, 1977: 342-343). A számtalan 

érték közül itt csak azzal a néhánnyal foglalkozom, amelyek relevánsak tartok a 

témaválasztásom szempontjából. 

Egyenlőség  

Az egyenlőség értelmezésekor érdemes figyelembe venni az egyenlőtlenség 

eredetét és a különböző felfogását Európában és Amerikában. Rousseau úgy 

gondolta, hogy az emberi nemen belül kétfajta különbség létezik. Az egyik a fizikai, 

amit a természet hozott létre (pl.: kor, egészségi állapot, testi vagy szellemi állapot 

stb.), a másik a morális vagy politikai egyenlőtlenség, amelyet emberek közötti 

megállapodások, szerződések hoztak létre (pl.: kiváltságok, alá-fölérendeltség stb.). 

Rousseau feltevésével kapcsolatosan az kérdés, hogy létezik-e éles határ a természet 

adta és a társadalmi egyenlőtlenségek között.  

A disszertáció szempontjából fontosnak tartom, hogy megemlítsem a 

természet adta és a társadalmi egyenlőtlenségeken túl az egyenlőség amerikai és 

európai megközelítését. Véleményem szerint alapvető különbség a két látásmód 

között, hogy míg Amerikában eltűrik a kimeneti egyenlőséget, addig Európában 

pontosan a kimeneti egyenlőség a fontos. Főként a múltban okozott károkért 

kompenzál. Amennyiben a társadalom okozza a károkat, sérelmeket, 

egyenlőtlenségeket, akkor magának a társadalomnak kell enyhíteni a problémákat 

politikai döntésekkel, intézkedésekkel, jogszabályokkal stb. Ezzel ellentétben, 

Amerikában a társadalmi aktivitásnak, a részvételnek és az egyenlő lehetőségek 

biztosításának van nagyobb szerepe (Krémer, 2009). A fent említett megközelítési 

módok szerint Magyarországon egyértelműen a már meglévő egyenlőtlenségek 
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kezelésén van a hangsúly. Az elemzés számos pontjában érzékelhető lesz ez a 

felfogás, akár a jogszabályi hátteret, intézményi hátteret vagy akár a közpolitikai 

szereplőket vizsgáljuk. Az interszekcionalitás tekintetében azt gondolom, hogy mind 

a két verzió lényeges, mivel akár meg akarjuk előzni az egyenlőtlenségeket, akár 

javítani akarunk a már meglévőkön fontos, hogy különös tekintettel legyünk az 

egyenlőtlenségek összefonódására.    

Szabadság 

A szabadság kérdése is alapvető tényezője az esélyegyenlőségnek. A 

szabadság jelentheti a választás szabadságát, kényszerek hiányát vagy akár a 

társadalmi szabadságot. A társadalmi szabadságok, illetve az ezekhez kapcsolódó 

jogok (polgári, politikai, gazdasági/szociális/kulturális) T.H. Marshall szerint 

(Marshall, 1991) három évszázad végtermékei. A tizennyolcadik században alakultak 

ki a polgári lét intézményei, azaz a szólásszabadság, a gondolatszabadság, törvény 

előtti egyenlőség, egyéni szabadság stb. A tizenkilencedik században a polgárok a 

politikai jogaikért folytattak küzdelmet: a politikai hatalomgyakorlásban való 

részvételnek a jogáért, a választás és a választhatóság szabadságáért. A huszadik 

században pedig a jóléti állam megjelenésével az állampolgáriság fogalma kiterjedt a 

szociális és gazdasági szférára is. Azaz az oktatás, az egészségügyi ellátás, a 

biztonság minimális biztosítása ugyanannyira elengedhetetlenné vált, mint a politikai 

vagy a polgári jogok.  

A modern szabadságfelfogás egyik kiemelkedő filozófusa, Isaiah Berlin 

különbséget tett a pozitív és a negatív szabadság között (Sen, 1992), amelyeket 

természetesen többféleképpen lehet értelmezni. Amartya Sen például abból a 

nézőpontból vizsgálódik, hogy milyen szerepet játszik mások beavatkozása abban, 

hogy egy adott személy mennyire „nem szabad” valamilyen cselekedetében. A 

pozitívan értelmezett szabadság (valamire való szabadság) e felfogás szerint azt 

jelenti, hogy mi áll szabadságában az egyénnek és mi nem, mit tehet meg és mit nem. 

Ezzel szemben a negatív szabadság (a korlátozásoktól való szabadság) arra 

koncentrál, hogy mennyire hiányzik a korlátozások azon halmaza, amelyeket egyik 

ember a másikkal, vagy az állam, illetve valamely intézmény az egyes egyénekkel 

szemben alkalmazhat (Sen, 1992:5). A szabadság helyes felfogásának egyszerre kell 

pozitívnak és negatívnak lennie, mivel mind a két oldal fontos.  
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Igazságosság 

John Rawls igazágosság elve szerint akkor beszélhetünk egyenlő esélyekről, 

ha minden személynek egyenlő joga van a másokéval összeegyeztethető 

legkiterjedtebb alapvető szabadságra, illetve a társadalmi és gazdasági 

egyenlőtlenségeknek úgy kell alakulniuk, hogy okkal várhassuk, hogy mindenki 

számára előnyösek, s ugyanakkor olyan pozíciókhoz és hivatalokhoz kötődjenek, 

amelyek mindenki előtt nyitva állnak. A két elv tehát kijelöli a jogokat és a 

kötelességeket, amelyek szabályozzák a társadalmi és gazdasági előnyök eloszlását.  

Az első elv alatt többek között a politikai szabadságot, szólásszabadságot, személyi 

szabadságot, a tulajdon szabadságát értjük. A szabadságok egyenlőségét követeli 

meg, hiszen egy igazságos társadalomban a polgároknak ugyanazokkal a jogokkal 

kell rendelkezniük. A második elv a jövedelmi és vagyoni megoszlásra, a hatalomra 

és felelősségre, illetve az alá-fölérendeltség különbségeire épít. 

 Rawls a „korrektség értelmében vett igazságosság” követelményét tartja 

fontosnak. Rawls inkább azt igazolja, hogy a polgároknak legitim, elidegeníthetetlen 

jogokban kifejeződő igényei vannak. Szerinte a társadalmat a fair play alaptételén 

nyugvó társadalmi egyezményként kell felfogni. Rawls számára az igazságosság azt 

jelenti, hogy az egyes polgárok méltósága nem áldozható fel egy állítólagos közjó 

érdekében. Sőt az egyének jogait és szükségleteit is kellőképpen figyelembevevő, a 

„korrektség értelmében vett igazságosság” lenne a cél. Rawls szerint az igazságosság 

alapvető az emberi együttélés szempontjából, a normális emberi értelemben 

gyökerező, mindennapi intuícióink közé tartozik. Az igazságot a jó fölé rendeli. 

Mindenekelőtt azt tartja jónak és kívánatosnak, ami igazságos. Rawls azt állítja, hogy 

az igazságosság négy szinten tematizálódhat egy társadalomban: az igazságosságról 

szóló alaptételekben, az alkotmányban, a törvényekben és a törvényeknek az 

államigazgatás által való alkalmazásában. Ezért tartom fontosnak, hogy az 

interszekcionalitás, mint vizsgálati módszer megjelenjen a közpolitikában. Az 

interszekcionális elemzése hozzájárulhat az igazságossághoz, azaz Rawls logikája 

szerint az igazságosság az interszekcionális módszer alkalmazásában is 

tematizálódhat. 

Mi történik, amikor nem érvényesül az igazságosság két elve? Azaz a 

társadalmi javak (társadalmi javak alatt a szabadságot, a jogot, a hatalmat, a 
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lehetőséget, a jövedelmet és a vagyont értjük, míg természeti javak esetében pl.: az 

egészséget, a boldogságot, az értelmet stb.) nem egyenlően oszlanak meg, a jogok 

nem egyformán érvényesülnek? Ekkor beszélünk esélyegyenlőtlenségről. Az anti-

diszkriminációs, esélyegyenlőségi és társadalmi felzárkózással kapcsolatos 

intézkedések pontosan ezeket a hátrányokat próbálják leküzdeni több-kevesebb 

sikerrel.  

II.3. Az interszekcionalitást megalapozó társadalompolitikai kategóriák  

Integráció, kirekesztés, igazságtalan beillesztés 

Feltehetjük azt a kérdést, hogy valójában miért kell egy társadalmat 

összetartani 3  . A társadalmi integráció problematikája Dupcsik Csaba és Szabari 

Vera szerint „abból a funkcionalista megközelítésből nyeri el valódi értelmét, mely 

szerint egy társadalom objektív funkciója, hogy egyedeiben, intézményeiben, 

viszonyaiban folyamatosan újratermelődjék, a szabályok, normák, értékek 

viszonylagos állandósága pedig az ehhez szükséges kiszámíthatóság, létbiztonság 

alapjait teremti meg” (Dupcsik-Szabari, 2015:61). Az integráció fogalma azzal a 

kérdéskörrel áll kapcsolatban, hogy hogyan lesz az emberek, normák, intézmények 

tömegéből működőképes társadalom, és mi az összetartó erő. (Kovách, 2012). 

A nemzetközi szakirodalomban komoly vita folyt/folyik a „social exclusion” 4 

értelmezéséről, jelentőségéről. Három fő gondolkodási irányt lehet megkülönböztetni 

                                                 
3 A „Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon” című kötetben szereplő tanulmány írójának 
mindegyike próbálja megfogalmazni az integráció/dezintegráció fogalmak jelentését és tartalmát. 
Például Kovách Imre és Kristóf Luca az integráció alatt olyan módokat és eszközöket ért, amelyek 
révén a társadalom tagjai egymásra hatnak és elfogadják összetartozásukat (Kovách-Kristóf, 2012:30).  
Hajdu Gábor úgy értelmezi a dezintegrációt, hogy az társadalom tagjai közötti szolidaritáshiány, 
normasértés és alacsony együttműködési szint van (Hajdu, 2012:45). Dupcsik Csaba és Szabari Vera 
meghatározása szerint az integráció alatt azt értjük, amikor az egyén vagy intézmény (cselekvő, 
ágens) kooperál egy társadalmi csoporttal vagy kollektivitással úgy, hogy „bizonyos mértékben” 
elfogadja annak értékeit, normáit, szabályait stb. Egy jól integrált társadalomban az intézmények, 
normák, szabályok mindenki számára elfogadható módon jelennek meg (Dupcsik-Szabari, 2015). 
Amikor integrációról beszélünk, akkor azt pozitívként, amikor pedig dezintegrációról, azt pedig 
negatívként kezeljük, még akkor is, ha tudjuk, hogy nincsen tökéletesen integrált társadalom. 
4  Szalai Júlia a társadalmi kirekesztődésről szóló tanulmányában részletesen megfogalmazza a 
kirekesztés fogalmának magyarázatát. Amíg az angol „social exclusion” kifejezés egyszerre jelenít 
meg egy folyamatot, a folyamat eredményeképpen előálló állapotot, valamint egy viszonyt, addig a 
magyar nyelvben három kifejezéssel lehet csak ugyanezt leírni. Az első a „társadalmi kirekesztés”, 
amely egy aktív és tudatos cselekvést takar az az egyes csoportok célja, hogy másokat leszorítsanak a 
pályáról. A kirekesztés tulajdonképpen az előnyös helyzetben lévők előítéletes gondolkodásában van.  
A második a „kirekesztettség”, ami egy végállapotot jelent, azaz a passzív szenvedőként megélt 
megfosztottságot. A social exclusion harmadik fordítása a „társadalmi kirekesztődés”. Ennek a 
kifejezésnek a középpontjában a folyamat áll, azaz az adott társadalmi környezet megváltoztatására 
irányuló társadalompolitikai cselekvések (Szalai, 2002). Kollektív kirekesztődés kifejezést is 
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az „exclusion” értelmezésével kapcsolatban. Egyrészt elosztási diskurzus, amely 

tényként fogadja el, hogy a szegénység létezik a társadalomban, különböző 

eszközökkel próbálja az egyenlőtlenségeket csökkenteni. Másrészt morális diskurzus, 

amely a szegénységet elsősorban erkölcsi okokra, a munkaerkölcs és a hagyományos 

család értékének gyengülésére vezeti vissza. Felvilágosítással, neveléssel, a deviáns 

viselkedés megszüntetésével átalakítható a szegénység, a szegénységi kultúra. 

Harmadrészt a társadalmi integráció diskurzus. Eszerint dezintegrációs folyamatok 

zajlanak a társadalomban, azaz nők, fogyatékkal élők, idősek, etnikai csoportok és a 

szegények egyes csoportjai kiszakadnak, kirekesztődnek a társadalomból. A 

társadalmi integráció legfőbb eszközei pl.: az antidiszkriminációs politikák (Levitas, 

2003.). Az interszekcionalitás módszertana pontosan ezeknek a társadalomból 

kirekesztett csoportoknak a kapcsolatát vizsgálja, elemzi. 

Minden elemző számára nyilvánvaló, hogy a bárhogyan is definiált 

szegénység5 és a társadalmi kirekesztődés között szoros kapcsolat van. Abban pedig 

teljes egyetértés mutatkozik, hogy a társadalmi kirekesztődés fogalma nem 

helyettesíti, inkább kiegészíti a szegénység fogalmát (Tausz, 2008). 

                                                                                                                                          
használja a kutató. A kollektív kirekesztődés két okozóját különbözteti meg. Egyrészt az évszázados 
települési egyenlőtlenségek szélsőséges felerősödését, másrészt az etnikai alapú feszültséget.  Szalai 
Júlia szerint a kirekesztettség tulajdonképpen egy deviancia, amelynek felszámolását a 
kirekesztetteknek a többségi normákhoz igazodó életviszonyaitól remélhetjük, azaz ha úgy élnek 
majd, mint mindenki más, akkor többé nem lesznek kirekesztettek (Szalai, 2002:5). A „social 
inclusion” magyar megfelelője a társadalmi befogadás, amelynek eszköztára többek között a jó 
színvonalú, személyre szabott szociális munka és a normatív szemléletű szociálpolitikai eszköztára. A 
legnagyobb problémát abban látja Szalai Júlia, hogy a kirekesztődést egy strukturális folyamat 
eredményeképpen kellene a döntéshozóknak látniuk és arra válaszul strukturális változtatásokat 
adniuk. 
5  A szegénység, társadalmi kirekesztődés a 2000. évi nizzai szerződés óta használt fogalom 
Európában.  Az EU a Szociálpolitikai menetrendben a társadalmi kirekesztés mellett bevezette a 
társadalmi befogadás fogalmát is. Graham Room és kutatótársai (Room, 1995) Thomas Humphrey 
Marshall állampolgári jogokkal kapcsolatos elméletéből vezetik le a társadalmi kirekesztődést, s úgy 
értelmezik, mint korlátozott hozzáférést a civil, a politikai és a szociális jogokhoz. Szerintük a 
társadalmi kirekesztődés szélesebb, dinamikusabb koncepció, mint a szegénység, az egyéntől a család, 
a háztartás, a szomszédság felé fordul, s az anyagi javakon túl elválaszthatatlan alkotóeleme a 
társadalmi részvétel, a hatalom és az integráció problematikája. David Abrahamson (Abrahamson, 
1997) állítása szerint az EU a szegénységet a jövedelemhiányként, míg a kirekesztettséget az alapvető 
jogok gyakorlásának lehetőségének hiányaként értelmezi. Ahogyan Tausz Katalin fogalmaz, ez a 
megközelítés a hangsúlyt az állampolgárság szociális összetevőire és az azokat biztosító szociális 
jogosultságokra helyezi (Tausz, 2008).  
Jos Bergman (Bergman, 1999) a kirekesztettség fogalmának kettősségét hangsúlyozza, hiszen 
egyszerre szól a szegénységről/megfosztottságról, valamint a marginalizálódásról. Így a kirekesztést 
az alábbi dimenziókban elszenvedett kudarcokként értelmezi: az egyén állampolgári integrációját 
segítő demokratikus és jogi rendszerben jelentkező hátrányok; a gazdasági integrációt elősegítő 
munkaerőpiacon elszenvedett kudarcok; a társadalmi integrációt elősegítő jóléti rendszerben 
mutatkozó hiányok; az interperszonális integrációt segítő családi és közösségi kapcsolatrendszerben 
jelentkező deformitások. 
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Amartya Sen (Sen, 1992) a lehetőségek („capabilities”) fontosságát emeli a 

kirekesztődéssel kapcsolatos koncepciójában. A társadalmi beilleszkedés feltétele, 

hogy az alapvető lehetőségeken túl egyenlő hozzáférésük legyen a közösségbe való 

integrálódáshoz, a közéletben való részvételhez és az emberi jogokhoz. A társadalmi 

kirekesztődést a depriváció egyik formájának tartja, azaz megfosztottság attól, hogy 

az egyénnek szabadságában álljon a számára fontos dolgokat megtenni. A 

kirekesztést Sen „rugalmas” fogalomnak tekinti, amelybe beleérthető a hátrányos 

beillesztés is. A két fogalmat azonban nem lehet összekeverni. Gondoljunk például a 

megfosztottságra, amely sok esetben inkább adódik a beillesztés hátrányos 

minőségéből és a részvétel ellentmondásos feltételeiből, mintsem a kirekesztésből 

(Sen, 2003).  

A kutatásom szempontjából releváns kérdés, hogy aktív vagy passzív 

kirekesztésről beszélünk-e. Amikor például egy álláshirdetésre kizárólag férfiak 

jelentkezhetnek, akkor aktív kirekesztésről beszélünk. Abban az esetben, amikor 

semmiféle tudatos kísérlet nem történik a kirekesztésre, akkor a kirekesztődés 

passzív formájáról van szó. A gazdasági pangás miatt előálló szegénység és 

munkanélküliség például passzív kirekesztés. Mind az aktív, mind pedig a passzív 

kirekesztés fontos lehet, de nem azonos módon, például a kauzális elemzés és a 

politikai válasz szempontjából. A kirekesztést egyes esetekben tudatos politika viszi 

végbe, kirekesztve bizonyos embereket vagy csoportokat bizonyos lehetőségekből. 

Az oksági elemzés során fontos lehet elkülöníteni a kirekesztés aktív előidézését és a 

kirekesztés passzív kialakulását, ami minden szándékos cselekvés nélkül, csak a 

körülmények alakulása folytán jön létre. A fő kérdés az, hogy azoknak az 

embereknek, akik a közpolitika alakításában érdekeltek, van-e okuk és van-e 

akaratuk arra, hogy odafigyeljenek azokra a vonatkozásokra, amelyekre a koncepció 

a figyelmet irányítja. Ahogyan Sen fogalmaz, a társadalmi kirekesztés perspektíva 

így egyszerre kínál hasznos tudásokat a diagnózis felállításához és a politikai lépések 

megtervezéséhez. 

A nők alacsony arányú részvétele a politikai döntéshozatalban a részvétel 

mélyen egyenlőtlen feltételeit is jelenti, amely a beillesztés hátrányos természetét 

mutatja. Az igazságtalan beillesztés kérdéseinek túlzott hangsúlyozása egyáltalán 

nem szerencsés, amennyiben azzal együtt nem vesszük figyelembe a kirekesztés 

problémáját. Például a roma gyerekek szegregált oktatása elleni tiltakozás nem 
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merülhet ki csak annyiban, hogy az ilyen módon működő iskolákat bezárják, hiszen a 

gyerekek helyzete az akció következtében rosszabb lesz, mint amilyen korábban, az 

igazságtalan beillesztéssel jött létre.  Az emberi jogok megsértésének megannyi 

szélsőséges formája létezik. Az alapvető jogoktól való megfosztottság, a kínzás, az 

egészségügyi ellátás teljes hiánya, a lakhatási feltételek hiánya stb. mind tárgyalható 

a kirekesztés címszó alatt, azonban szükséges azokról a jelenségeket is kiemelni, 

amelyek inkább az igazságtalan beillesztés fogalmába tartoznak. 

Osztályozás 

A kirekesztés és igazságtalan beillesztés mellett szeretném még megemlíteni 

az osztályozást, kategorizálást, mint az interszekcionalitás egyik alapfogalmát. 

Rengetegféleképpen osztályozhatunk, mert az elkülönüléseknek sokféle rendszere 

van pl.: foglalkozások, nyelvek, identitások, politikai álláspontok, egyenlőtlenségi 

tényezők stb. Amikor az osztályozáskor egy dologról beszélünk, például csak a nem 

faktorról vagy az etnicitás faktorról, akkor egydimenzióssá redukáljuk az embereket. 

Az egydimenziós kategorizáció messzemenő következménnyel járhat az emberi 

jogokért vívott harcban. Az interszekcionalitás elmélete pontosan a kategóriák 

különválasztását cáfolja, mivel az egyenlőtlenségi dimenziók egymást keresztezve és 

egymásra hatva az elnyomás újabb változatait alakítják, formálják, hozzák létre. Az 

emberek különböző módokon szemlélik magukat. Egy nő nemcsak nő. A nem 

kategóriáján túl tagja lehet továbbá a romák, fogyatékkal élők és ötven év felettiek 

csoportjának is. A jelen világ harmóniája az egymást átszelő és az egydimenziós, 

éles megosztottság ellen működő sokféleségben rejlik, erre szeretném felhívni a 

figyelmet a dolgozatom végén. Pierre Bourdieu szerint egy osztályozás teremthet 

olyan kategóriákat, amelyek egyébként nem léteznének (Bourdieu, 1993). Valójában 

a világ azzal teremt különbözőségeket, hogy egyszerűen megformálja őket. Amikor 

ez a jelenség ráadásul azzal párosul, hogy egy kategória kivételével minden más 

kategória elvész, akkor súlyosan megsérül az az emberi jogunk, hogy milyen módon 

nézünk magunkra. Azaz belekényszerítenek minket kizárólag egy kategóriába (Sen, 

2003:13). 
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A beazonosítás és elismerés politikája 

Charles Taylor a beazonosítás és elismerés politikájának legjelentősebb 

képviselője. Állítása szerint a beazonosítás és elismerés politika lényege, hogy 

megköveteli az elnyomott csoportok egyenlő méltóságához szükséges 

feltételrendszert és egyben biztosítja a modern liberális szabadságjogokat. Taylor egy 

olyan politikai környezetet tartana ideálisnak, amely egyszerre biztosítja a 

szabadságot és az egyéni identitás elfogadását. A hazai társadalomkutatásban Szalai 

Júlia volt az első olyan kutató, aki a beazonosítás és elismerés politikáját 

összekapcsolta a magyarországi romák érdekérvényesítésével (Kóczé, 2016). A 

beazonosítási és elismerés politikához több kell, mint anti-diszkriminációs 

programok sorozata vagy akár színvak politika. Állami beavatkozásokra, 

intézkedésekre és célzott támogatásra van szüksége azoknak a kisebbségeknek, akik 

hátrányban szenvednek. Ez a megállapítás teljes mértékben összhangban áll Szalai 

Júlia kijelentésével, miszerint a kisebbségi önkormányzati rendszer lehetőséget 

nyújtott volna a romáknak a hazai közpolitikában való részvételre, azonban ezzel a 

lehetőséggel nem tudtak élni, hiszen a kirekesztettségüket nem lehet csupán 

szimbolikus jogszabályokkal és intézkedésekkel megoldani.  A beazonosítás és 

elismerés politikájának egyik feltétele lenne a romák hangjának a meghallása és 

figyelembe vétele (Szalai, 2000). A testi jegyek alapján (bőrszín, öltözet, hajviselet 

stb.) lehet az egyéneket kategorizálni és ezek a látható jegyek lehetnek a 

kiindulópontok a róluk alkotott sztereotípiák kialakításában. Neményi Mária szerint a 

testi jegyek alapján megkülönböztetett személyt nem indivídumként, hanem egy 

sztereotipizált kollektíva tagjaként kezelik (Neményi, 2010). 

A beazonosítás és elismerés politikájának két nagy nemzetközi képviselője az 

amerikai feminista politikai filozófus Nancy Fraser és a német Axel Honneth 

filozófus. Fraser szerint nem elég, ha csak a nemek, hanem más, testükkel megjelölt 

csoportok viszonyában is gondolkodjunk, a társadalmi újraelosztás vizsgálata is 

szükséges. Axel Honneth elméletének középpontjában a társadalmi elismerés áll. 

Honneth állítása egybecseng Tayloréval, miszerint az egyén legfontosabb 

alapszükséglete a mások általi elismerés. Honneth szerint az elismerésnek sokkal 

hangsúlyosabbnak kell lennie a marginális csoportok esetében, az elismerés politikai 

aktusa elengedhetetlen az emberi méltóságuk, önbecsülésük helyreállításában 

(Huszár, 2010). Hasonlóan vélekedik Iris Marion Young is, aki az elemzései során 
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feltárja az igazságtalan társadalmi újraelosztás mechanizmusait és az olyan 

folyamatokat, amelyek újratermelik és elnyomják a testükkel megjelölt csoportokat 

(Young, 1990). Ezeket a folyamatokat nem lehet a kormányok leváltásával, néhány 

jogszabály megváltoztatásával megszűntetni, hiszen a közösségek, gazdasági 

intézmények és a közpolitika az elnyomást tulajdonképpen rendszeresen 

újratermelik. Ezt nevezi Szalai Júlia intézményesített diszkriminációnak (Szalai, 

2007).   

A beazonosítás és elismerés politika szempontjából az elnyomás strukturális 

okainak és összefüggéseinek feltárása és megértése nagyon fontos. Neményi Mária 

színtudatos politika6 felvállalását javasolja: „Ahhoz, hogy az egyének tisztességes 

bánásmódban részesüljenek, néha színtudatos politikára van szükség, mert csak így 

vagyunk képesek annak megértésére, hogy a faji-etnikai hovatartozás milyen 

mértékben befolyásolja az adott közösséghez tartozó állampolgárok esélyeit” 

(Neményi, 2006:309). Neményi szerint a hátrányos helyzetű csoportok elismerése és 

a teljes jogú társadalmi részvételük kizárólag az elnyomásuk láthatóvá tételével 

valósulhat meg.  

A számos elmélet és fogalom ellenére azonban be kell látnunk, hogy a 

huszadik, huszonegyedik század fordulójára egyértelművé vált, hogy az 

egyenlőségeszmény megvalósítása vagy legalábbis az aziránt való törekvés más 

értékek (pl.: hatékonyság, igazságosság stb.) korlátozásával jár együtt. Sőt, Kolosi 

Tamás szerint az „esélyegyenlőség politikai törekvése szemben áll az egyenlőtlen 

esélyek valóságával, továbbá az egyenlőtlenségekben bővelkedő emberi 

társadalmakban az esélyegyenlőség megvalósítása eleve lehetetlen” (Kolosi, 

2006:100). A kijelentését két érvvel támasztja alá. Először is a kedvezőbb helyzetben 

lévők maguk és az utódjaik számára mindent elkövetnek, hogy az előnyöket 

fenntartsák. Másodsorban az esélyek kiegyenlítése maguknak az 

egyenlőtlenségeknek a felszámolását jelentené, ami az emberi társadalom fejlődése 

szempontjából nem kívánatos. Tehát az elvont és a lehetetlen esélyegyenlőség 

biztosítása helyett a cél a valós esélyegyenlőtlenségek csökkentése kell, hogy legyen. 

Az esélyegyenlőtlenségek csökkentése azonban nem megy az egyenlőtlenségek 

csökkentése nélkül (Kolosi, 2006). Az egyenlőtlenségek csökkentésével 

                                                 
6 Neményi Mária megjegyzése: a kifejezést ma Magyarországon is számtalan kutató használja, a 
fogalom Anthony Appiah és Amy Guttman könyve nyomán terjedt el 
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kapcsolatosan fontos módszernek tartom az interszekcionalitást. A fent említett 

elméletek és fogalmak tulajdonképpen az interszekcionalitás alapjainak is 

tekinthetőek. Blau látásmódja, az osztályozás, a beazonosítás és elismerés politikája 

mind-mind az egyenlőtlenségi kategóriákat emeli ki. A hiányzó láncszem a 

kategóriák egymásra hatásának a vizsgálata. 
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III. fejezet: Egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség, közpolitika 

Ebben a fejezetben megvizsgálom, hogy az interszekcionalitás 

kialakulásához, alkalmazásához hogyan járult/járul hozzá a szociális jogok fejlődése, 

az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség kérdése7. A disszertációmban azt fogom 

elemezni a „használat” módszerével8 , hogy az Európai Unió adta lehetőségeivel 

hogyan vagyunk képesek élni. Az Európai Unióban az interszekcionalitás 

egyértelműen az uniós politika konszenzus eredményeként értelmezhető. A fogalom 

nyitottsága lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy saját maguk értelmezzék annak 

tartalmát. Ezért tartom elengedhetetlennek, hogy összegyűjtsem azokat a további 

„alkotóelemeket”, amelyek segítették az interszekcionalitás kialakulását és 

támogatják annak alkalmazását. 

Az utolsó alfejezetben pedig a közpolitika kialakulásával és a hazai 

stratégiaalkotás bemutatásával az a célom, hogy érzékeltessem, hogy hazai szinten 

hogyan, milyen szinten jelenik meg az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód kérdése 

ezzel kissé előrevetítem az interszekcionalitás státuszát. Mivel a dolgozatban a 

kutatásom gerincét a hazai stratégiák elemzése adja, így hangsúlyozni szeretném 

azokat az erőket és folyamatokat, amelyek a hazai stratégiaalkotást jellemzik.   

III.1. Emberi jogok mérföldkövei 

Az emberi jogok szakaszolásához T.H Marshall állampolgárság fejlődéséről 

alkotott elméletét használom. Ahogyan arra már az előző fejezetben is utaltam, 

Marshall három elemet különböztetett meg: polgárit, politikait, szociálist. A polgári 

elem az egyéni szabadsághoz szükséges jogokból áll (személyi szabadság, szólás-, 

gondolat- és vallásszabadság, tulajdonjog, igazságszolgáltatáshoz való jog). Politikai 

elemen a politikai hatalomgyakorlásának a jogát érti, akár választóként, akár 

megválasztottként. A szociális elem is elég tág kört foglal magában a jóléttől és 

biztonságtól kezdődően az élet jogán át szinte minden ide tartozik (pl.: oktatási és a 

szociális szolgáltatások) (Marshall, 1991).   

                                                 
7 A dolgozat témájához kapcsolódhat az emberi jogok fejlődésének történeti áttekintése is lásd 1. 
számú melléklet. 
8 Az elemzésem elkészítéséhez kiindulópontként Cornelia Woll és Sophie Jacquot elméleti keretét 
használtam, ugyanis állításuk szerint egy kutatás alapját képezheti az Európai Unióban történő akciók 
vizsgálata (lásd. VI. alfejezet). 
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A három elem eleinte nem különült el, csak később alakul ki egyfajta 

differenciálódás. A jogok tehát összekeveredtek, az intézmények pedig 

egybeolvadtak. Ez azt is jelentette, hogy nagyon nehéz volt az állam különböző 

funkciói között meghúzni az éles határvonalakat. Ahogyan Marshall írja, az 

állampolgári jog kialakulása kettős folyamatot indított el, egyrészt a szétválást, 

másrészt az egyesülést. Míg az egyesülés földrajzi volt, addig a szétválás 

funkcionális. A fejlődésnek köszönhetően a 12. századra tehető a királyi 

igazságszolgáltatás felállítása, majd pedig a parlament megalakulása, ezzel az 

állampolgári jog három elemén alapuló intézmények szétváltak. Így az elkülönülés 

lehetőséget nyújtott arra, hogy az intézmények különböző módon és ütemben 

működjenek és formálódjanak. Marshall szerint e különböző fejlődés különböző 

századokra tehető: a polgári jognál a 18. századra, a politikai jognál a 19. századra, a 

szociális jognál pedig a 20. századra. 

A polgári jog kialakulása nagyjából a polgári forradalom (1640-1689) és a 

választójogi törvény megszületése közé tehető. Nagyon fontos előrelépés volt 

például a munkához való jog biztosítása, amikor mindenki azt a foglalkozást űzheti, 

amit maga választ, hiszen korábban számos korlátozás volt érvényben: bizonyos 

foglalkozásokat csak bizonyos osztályhoz tartozók űzhettek vagy a város a 

munkahelyeket saját lakosainak tartotta fenn stb. Tulajdonképpen a „szabadság” és 

az „állampolgári jog” felcserélhető fogalmakká váltak. Amikor a szabadság 

egyetemes lett, az állampolgári jog lokálisból nemzeti intézménnyé nőtte ki magát 

(Marshall, 1991). 

A politikai jog fejlődése különböző utat járt be.  A 19. századra tehetjük a 

kialakulását, amikor a szabadság státuszához tartozó polgári jogok elég alapot adtak 

arra, hogy az állampolgári jogok általános státusáról beszélhessünk. Első lépésként a 

régi jogokat újabb csoportokra kívánták kiterjeszteni. A választójog például mindig 

egy csoport monopóliuma volt. A föld tulajdona és a nem befolyásolta azt, hogy 

valaki birtokolhassa, élhessen a választójogával. Angliában csak az 1918-as 

rendelettel fogadták el a felnőtt férfiak választójogát. Fontos előrelépést jelentett, 

hogy a személyi státusz vált a politikai jogok alapjává a vagyoni állapottal szemben 

(Marshall, 1991). 
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„A szociális jogok eredeti forrása a helyi közösségekben és a hivatalos 

társaságokban való tagság volt. Ezt egészítette ki később Angliában a 

szegénytörvény és a bérszabályozási rendszer” (Marshall, 1991:55). A 

bérszabályozási kísérlet hamar elhalt, mivel a gazdasági szféra polgári jogai pont azt 

hangsúlyozták, hogy mindenkinek joga van ott és annál dolgozni, ahol akar, azaz 

szabadon vállalt szerződés alapján. Azaz a bérszabályozás megsértette a szabad 

munkavállalásnak az individualista elvét. Az Erzsébet kori szegénytörvény célja nem 

egy új rend kialakítása, hanem a már meglévőnek a megőrzése volt. Csupán azoknak 

nyújtott segítséget, akik koruk vagy betegségük miatt képtelenek voltak önállóan 

ellátni magukat. „A szegények ezzel valójában elvesztették a személyi szabadság 

polgári jogát a dologházakkal és a törvény fosztotta meg őket az összes lehetséges 

politikai joguktól” (Marshall, 1991:57). A fent említett példa jól demonstrálja a 

szociális jogok és az állampolgári státus szétválását. Másik terület az oktatáshoz való 

jog, amely egyértelműen az állampolgársághoz tartozó szociális jog, hiszen a 

gyermekkori oktatás célja a jövő felnőtteinek a formálása. Az oktatás szükséges 

előfeltétele a polgári szabadságnak. Az alapfokú közoktatás elterjedését a 19. 

században az első határozott lépésnek tartja Marshall azon az úton, amely a 20. 

században az állampolgár szociális jogainak visszaállításához vezetett.   

Sokszor vitatták Marshall elméletét, hogy valóban ebben a sorrendben és 

ennyire élesen elkülönülve alakultak-e ki a jogok. A történelem bebizonyította, hogy 

egyrészt a polgári és a politikai jogok nélkül a modern demokráciák nem 

működnének, másrészt a három kategória közül egyértelműen a szociális jogok a 

legsérülékenyebbek. 

A szociális jogok sérülékenységét többek között az okozza, hogy nem 

mindegy, hogy hova soroljuk be őket, illetve, hogy milyen mértékben követelik meg 

a betartásukat. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és az 1966-os 

Egyezségokmány kimondja, hogy az ENSZ a szociális biztonsághoz való jogot az 

alapvető emberi jogok közé sorolja. Vajon mi a különbség az állampolgári és emberi 

jogok között? Az emberi jogok esetében a hangsúly az emberi egyetemességen van, 

azaz az emberek nembeli sajátosságukból következően elidegeníthetetlen jogokkal 

bírnak (egyén autonómiája). „Az állampolgári jogok esetében az alapjogok 

biztosítását nem az emberi természetből következő szükségszerűségnek, hanem az 

állami akarat kifejeződésének tekintik” (Juhász, 1996:33). Az állampolgári és az 



 

34 
 

emberi jogok közti különbség abból ered, hogy amíg az állampolgári jogok 

újratárgyalhatóak, addig az emberi jogok esetében ez nem képzelhető el. Tehát ezért 

nem mindegy, hogy a szociális jogot melyik kategóriába soroljuk. 

Tény, hogy elterjedt az a felfogás, hogy különbséget teszünk a klasszikus és a 

második generációs emberi jogok között. Ezzel a különbségtevéssel a szociális 

jogokat a hierarchia alacsonyabb szintjére helyezzük a klasszikus emberi jogokkal 

szemben. Az emberi jogokat a nemzetközi dokumentumok szigorúan rögzítik, 

továbbá azt is meghatározzák, hogy melyek azok, amelyek megsértése minden 

körülmények között tilos vagy éppen bizonyos mértékben vagy átmenetileg 

korlátozhatóak. A második generációs jogok esetében viszont a „teljes gyakorlása”, a 

„fokozatos biztosítása” van csak előírva.  Az is egyértelműen látszik, hogy a polgári 

és a politikai jogok esetében ezek védelme sokkal kevésbé kiépített. A gazdasági, 

szociális vagy kulturális jogok megsértése esetén nem áll rendelkezésre sem az 

államok közti, sem az egyéni panasz intézménye. A szociális jogok biztosításáról, az 

elért eredményekről kétévente kell a tagállamoknak jelentést tenniük, amely 

egyáltalán nem mondható hatékony módszernek (Juhász, 1995). Az esélyegyenlőség 

és az egyenlő bánásmód nem az első két generációs joghoz tartozik, ennél fogva 

egyértelmű, hogy nem tudják betartatni, illetve a megsértését olyan erőteljesen 

szankcionálni, mint a másik kettőét. A szociális jogok vizsgálatakor tehát annak 

eldöntése a legfontosabb, hogy azok ugyanolyan feltétlen érvényességű emberi 

jogok-e, mint a polgári és a politikai jogok.  

Szociális jogok alakulása Magyarországon 

Amennyiben időben és térben áthelyezzük a fókuszt Magyarországra és a 20-

21. századra, átfogó képet kaphatunk a szociális jogok alakulásáról hazánkban. A 

szociális jog olyan új jogág hazánkban, amely csak a rendszerváltást követően lett 

önálló. A szociális jog önállóságnak hiányát azzal is lehet magyarázni, hogy annak 

tartalmát meghatározó önálló szakpolitika sem létezett (Juhász-Tausz, 2012). Juhász 

Gábor úgy fogalmaz, hogy a rendszerváltást követően kivívott szabadságjogokat az 

emberek bár nagyra értékelik, de a tömeges elszegényedés, esélyegyenlőtlenség miatt 

a biztonság iránti igényük felerősödött. A szocializmus egyik alapvető jellemzője 

volt, hogy az állam, gazdasági, politikai és jóléti funkcióinak összefonódásában a 

politikai érdekek voltak a leghangsúlyosabbak. A politika ilyen mértékű 



 

35 
 

dominanciája lehetetlenné tette az alrendszerek funkcionális elkülönülését és 

hatékony működésüket. A funkcionális zavarok következtében a társadalom 

képtelenné vált a fejlődésre, de még a stabilizáció is nehezen valósult meg. A 

funkciók elkülönítése kizárólag a politikai dominancia megszüntetésével volt csak 

lehetséges (Juhász, 1995). 

Az esélyegyenlőtlenséget, a kirekesztést, a szegregációt a demokratikus 

jogállamon belül kevésbé a polgári vagy politikai jogok hiánya okozza, inkább a 

jóléti elosztás egyenlőtlen elérése. A társadalmi integrációhoz és az egyenlőséghez a 

polgári, a politikai jogok mellet a szociális jogokra is szükség van (Juhász-Tausz, 

2012). A szociális állam a szociális jogokat az esélyegyenlőség, illetve a társadalmi 

igazságosság jegyében biztosítja (János-Somody, 2008). 

III.2. Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód, társadalmi egyenlőtlenség, 
diszkrimináció 

Ezt az alfejezetet hadd kezdjem egy kitérővel. Az esélyegyenlőség alatt az 

amerikai equal opportunity kifejezés fordítását értjük, azonban helyesebb/pontosabb 

lenne az egyenlő lehetőségek kifejezés használata. Az egyenlő lehetőségek kifejezés 

valójában egyrészt a törvény garantálta részvételt jelenti a piaci és a demokratikus 

versenyekben, másrészt a gyengébb helyzetűek meg/kisegítését. Magyarországon 

valami miatt az esélyegyenlőség fordítás használata terjedt el (Krémer, 2009).  

Az esélyegyenlőség egyenlő kiindulási helyzetet feltételezne. Rawls 

igazságosság elmélete és egyenlőség-felfogása szerint ugyanis létezik egy eredeti 

helyzet, amelyben még az egyenlőség a jellemző. A társadalom képviselőinek úgy 

kellene alakítaniuk a társadalmi berendezkedést, hogy abban a legrosszabb pozíció is 

elfogadható/elviselhető legyen, hiszen lehet, hogy az éppen azt a pozíciót kell majd 

betölteniük. Rawls ebből kifolyólag megfogalmazta a különbségelvet, amely 

kimondja, hogy a szabadságot, a vagyont, az esélyeket stb. egyenlően kell elosztani. 

Ez alól az jelenthet kivételt, ha az egyes javak egyenlőtlen elosztása nem szolgálja a 

legkevésbé kedvező helyzetű személyek előnyét (Zombori, 1994). E logika mentén 

továbbhaladva Radcliff-Brown (1973) egyenlőség elmélete is egyértelműen azt 

hangsúlyozza, hogy ha a társadalmi rendszer egyenlőtlen, akkor maguk az egyének is 

egyenlőtlenül tudnak csak részt venni benne. Radcliff-Brown kiemeli, hogy magát a 

rendszert kell egyenlővé tenni ahhoz, hogy a társadalom tagjai között 
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megvalósulhasson az egyenlőség. Lin (1987) is arra a megállapításra jutott, hogy a 

struktúrának a jellemzői egymáshoz igazítására kell törekednie: szintjei számának, a 

struktúrában helyet foglalók és az ott található erőforrások e szintek közötti 

eloszlásának, valamint a struktúrában helyet foglalók és az ott található erőforrások 

felhalmozódásának az egymáshoz igazítására. 

Az egyenlőség értékének fontosságával mindenki egyetért, azonban abban, 

hogy mit is jelent, nincsen konszenzus. Az, hogy milyen szempontokat veszünk 

figyelembe, mihez van egyenlő joguk az embereknek, mind-mind más megközelítést 

ad az esélyegyenlőség fogalmának. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az egyenlőség 

materiális egyenlőséget jelent, azaz mindenkinek egyenlően kellene az anyagi 

javakból részesülnie. Mások szerint az ugyanolyan alapjogok mindenkit ugyanolyan 

tartalommal illetnek meg. A jogegyenlőség tehát nem szól másról, mint, hogy egy 

közösség minden tagja ugyanazokkal az emberi és állampolgári jogokkal 

rendelkezik, nem tehető közöttük különbség. A legelterjedtebb felfogás szerint az 

egyenlőség az emberek egyenlő bánásmódhoz való jogát jelenti, azaz az állam 

egyenlő méltóságú személyként kell, hogy kezeljen minden személyt, nem 

alkalmazhat velük szemben önkényes megkülönböztetést (Szente, 2006).  

Az egyenlőtlenség vizsgálatánál egyfelől mindig valamilyen társadalmi 

kontextusban (jelentés, hagyomány stb.) értelmezhető szempont, másrészt mindig 

valamilyen értékelő szempont szerint nyer tartalmat azzal, hogy a „jobb” és 

„rosszabb” társadalmi helyzetek között különbséget tesz, harmadrészt szociológiai 

tényeken alapuló mérlegelés befolyásolja abban, hogy hány embert és milyen 

megoszlásban érint az adott egyenlőtlenségi szempont. Az egyenlőtlenségeket 

dimenzióik mentén is meg lehet különböztetni: hierarchikus különbségek (személyes 

magatartásokon alapszik), személytelen egyenlőtlenségek (az egyenlőtlenségek 

egymáshoz való viszonyításból származhatnak) (Krémer, 2009). 

Krémer Balázs az egyenlőtlenségeket négy séma mentén képzeli el. 

Graduális egyenlőtlenségről akkor beszélünk, amikor az emberek valamilyen 

tulajdonságuk alapján állíthatóak rangsorba. Így az egymáshoz képest elfoglalt 

pozíciók alapján jelennek meg az egyenlőtlenségek, a társadalmi hátrányok és 

előnyök. Társadalmi rétegződéskor az embereket különböző csoportokba soroljuk, 

majd ezeket a csoportokat értékeljük az egyenlőtlenség szempontjából (pl.: iskolai 
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végzettség, fizetés mértéke, település nagysága stb.). Társadalmi megosztottság 

esetén a társadalmi egyenlőtlenségeket gyakran olyan határvonallal jelezzük, 

amelyek társadalmi helyzetkijelölő jelentéssel bírnak, és két csoportra osztják az 

embereket. Társadalmi konfliktusok esetében a csoportok között elvi vagy gyakorlati 

konfliktusok alakulhatnak ki (pl.: elnyomott nők – uralkodó férfiak). Ezeknek a 

társadalmi konfliktusoknak a legszélsőségesebb verziói a fegyveres felkelések és a 

forradalmak (Krémer, 2009). 

Annak ellenére, hogy az egyenlőségnek számos felfogása van, a 

diszkrimináció, önkényes megkülönböztetés csak egy meghatározott egyenlőség-

felfogáshoz képest értelmezhető. Az egyenlőség követelményét, azaz a 

diszkrimináció tilalmát a nyugati szakirodalomban anti-diszkriminációnak nevezik. 

Az egyik felfogás szerint a diszkrimináció valamilyen klasszifikáción alapuló 

megkülönböztetett elbánást jelent. Ez egy igen tág értelmezése a diszkriminációnak, 

hiszen valamennyi megkülönböztetést ebbe a köre sorol. Akik ezt az álláspontot 

vallják, azok elfogadják, hogy a pozitív intézkedések is diszkriminatív bánásmódot 

jelentenek, mivel azonban a szándékuk legitimek, ezért ezt elfogadhatónak tartják. 

Mások szerint nem minden megkülönböztetés jelent diszkriminációt. Csak akkor 

tekintik diszkriminatívnak, ha önkényes, célját és módját illetően illegitim. Azaz az 

önkényes megkülönböztetéseket azonosítja a diszkriminációval, ezért a pozitív 

diszkriminációt fogalmi képtelenségnek, önellentmondásnak tartja (Szente, 2006).  

A diszkrimináció meghatározott tulajdonság szerint osztályozott személyek 

másokhoz képest kedvezőtlen kezelésmódját, hátrányos megkülönböztetését jelenti, 

abban az esetben, amikor a különbségtételnek nincs objektív és igazolható indoka. A 

diszkriminációnak két fajtáját különböztetjük meg, a közvetett és közvetlen 

diszkriminációt. 9  A diszkrimináció érvényesülhet alkalmilag, bizonyos 

életviszonyokra korlátozott módon, de lehet rendszerszerű, azaz strukturális is. A 

szakirodalomban létezik a diszkriminációs spirál kifejezés, amelybe az kerülhet, aki 

olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amely hátrányosan befolyásolja a saját esélyeit 

és a társadalmi elfogadottságát. Minél több ilyen tulajdonsággal rendelkezik valaki, 

                                                 
9 „A közvetlen diszkrimináció jellemzője, hogy egy gyakorlat, eljárás, intézkedés olyan feltételt állapít 
meg, amely bár önmagában nem tekinthető diszkriminatívnak, meghatározott csoporthoz tartozó 
személyek számára mégis aránytalan hátrányt okoz” (Szente, 2006:21). 
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annál tartósabb hátrányos megkülönböztetés áldozata lehet. Tehát az egyenlőtlenségi 

faktorok nem csak keresztezik egymást, hanem azok hatnak is egymásra. 

A törvény előtti egyenlőség (equality in law), esélyegyenlőség, az egyenlő 

lehetőségek (equality of opportunities), méltányosság (equity) mind nagyon fontos 

fogalom. Egyértelműen látszik azonban, hogy nem elég pusztán a törvényi 

feltételeket és a társadalmi lehetőségeket az esélyegyenlőség szolgálatába állítani, 

ennél jóval többre van szükség (Arató, 2007). A törvényi feltételrendszer módosítása, 

formálása még nem jelenti a társadalmi struktúrák megváltoztatását. Ezért van 

szükség további intézkedésekre pl.: pozitív diszkriminációra, megerősítő 

intézkedésekre, kvótákra stb. Ezekkel az intézkedésekkel azonban a jogállam 

valójában megsérti az egyenlőség elvét a hátrányos helyzetűek segítése, az 

egyenlőség megvalósítása érdekében. Formális egyenlőség helyett tartalmi 

egyenlőségre törekszik. A formális egyenlőség ugyanis szemmel láthatóan nem 

számolja fel a létező egyenlőtlenségeket. A szubsztantív, tényleges, társadalmi 

igazságosság áll szemben a jog által biztosított formális egyenlőséggel. Az 

igazságosság legfőképpen a gazdasági, társadalmi, szociális és politikai előnyöket 

jelenti és nem annyira a törvény előtti egyenlőséget. Abban az esetben, ha a formális 

jogegyenlőség nem segíti a társadalmi javak egyenlő elosztását, akkor szükség van 

olyan eszközökre és eljárásokra, amelyekkel a szubsztantív igazságosság 

megvalósítható. Az állam az egyenlőtlen helyzetű csoportjainak egyenlő kezelésével 

tulajdonképpen teljes mértékben konzerválja azokat a társadalmi egyenlőtlenségeket, 

amelyek az etnikumok, nemzetiségek, nemek egyenlőtlen kezeléséből erednek. A 

kérdés tehát nem az, hogy szükséges-e fellépni a strukturális, faji, nemi stb. 

diszkriminációval szemben, hanem az, hogy melyek a helyes, az állam által 

alkalmazható eszközök.  

A pozitív diszkrimináció alatt olyan jogalkotási és jogalkalmazási aktusokat, 

állami tevékenységeket értünk, amelyek a hátrányos helyzetű 

állampolgárok/csoportok esélyegyenlőségeit oly módon kívánják támogatni, hogy 

meghatározott jogviszonyban, speciális ellátások nyújtásában, közszolgáltatásokhoz 

való hozzáférésben, előnyben részesítik őket más, hasonló jogi helyzetű 

állampolgárokkal szemben, azaz pozitív diszkriminációt alkalmaznak az érdekükben. 

„A pozitív diszkrimináció nem csupán a formális jogegyenlőség garantálására 

törekszik a faji, etnikai, nemi, szexuális orientáció, vallási alapú diszkrimináció, 
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szegregáció tilalmán keresztül, hanem pozitív bánásmódra azok érdekében, akik 

múltbéli vagy jelenlegi diszkrimináció miatt másokkal szemben hátrányban vannak” 

(Szente, 2006:17). Tausz Katalin úgy fogalmaz, hogy „a pozitív diszkrimináció 

alkalmazását az a felismerés indokolja, hogy hiába teljesül egy minimum, a 

bánásmód és az esélyek formális egyenlősége, a feltételek/források egyenlőtlensége a 

kimenet egyenlőségét eredményezi” (Tausz, 1998:99). Az Egyesült Államokban 

évtizedek óta alkalmazzák a pozitív diszkriminációt, Nyugat Európában is egyre 

gyakrabban használják ezt az eszközt a közpolitikában. Az Európai Unióban a 

diszkriminációmentes politika pedig már a hetvenes évektől kezdődően elvi 

lehetőséget nyújtott az esélyegyenlőség támogatásának olyan módszerei számára, 

amelyek túlmennek a hagyományos esélyegyenlőség biztosításának hagyományos 

határain. Magyarországon is egyre gyakrabban kezeli a hátrányos helyzetű emberek 

problémáit pozitív megkülönböztetésben megnyilvánuló állami cselekvésekkel. A 

magyar Alaptörvény és az egyenlő bánásmódról szóló 2003. évi CXXV. törvény is 

lehetővé teszi az ilyen kormányzati cselekvést.  

A számos fogalomhasználat különböző jelentéstartalmakat testesít meg. Az 

Egyesült Államokban megerősítő intézkedésnek hívják 10  (affirmative action), de 

elterjedt a pozitív diszkrimináció és az előnyben részesítés (preferential treatment) is. 

Az Európai Unióban a pozitív intézkedés kifejezést (positive action) használják, de a 

fordított (reversed discrimination) vagy pozitív diszkrimináció is elfogadott. A célok 

szerint a leggyakrabban megkülönböztetik a kiegyenlítő (outreach affirmative 

action), a jóvátételi vagy kompenzációs (remedial affirmative action), illetve a 

sokszínűséget vagy változatosságot biztosító megerősítő intézkedéseket (diversity 

affirmative action). 

 

Kiegyenlítő intézkedések 

                                                 
10  A kifejezést először Kennedy elnök használta 1961-ben az egyenlő foglalkoztatási esélyek 
garantálása érdekében hozott rendeletében. Első alkalommal fogalmazódott meg, hogy állami pénzből 
megvalósuló programoknál, a felvételnél és az alkalmazásnál faji előítélet-mentességet garantáló 
megerősítő tevékenységekre van szükség (Arató, 2007).  Lyndon B. Johnson elnök tovább haladva 
ezen az úton két törvény elfogadásában játszott jelentős szerepet. 1964-ben a Civil jogok törvényében, 
majd 1965-ben a Választójogi törvényben tiltják meg a hátrányos megkülönböztetést. Johnson elnök 
így fejti ki a megerősítő intézkedések fogalmát: „Nem csak a szabadságot keressük, hanem a 
lehetőséget – nemcsak a törvény előtti egyenlőséget, méltányosságot, hanem az emberi képességek 
kibontásának egyenlőségét –, nemcsak az egyenlőséget, mint jogot és elvet, hanem az egyenlőséget, 
mint társadalmi tényt és eredményt.” 
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Ezeknek az intézkedéseknek az a célja, hogy ellensúlyozzák az önhibájukon 

kívül hátrányos helyzetű csoportok tagjainak öröklött vagy szerzett hátrányait, de 

ennek során nem alkalmaznak direkt megkülönböztetést azokkal szemben, akik nem 

tartoznak a csoporthoz. 

Jóvátételi vagy kompenzációs intézkedések 

A múltban hátrányos megkülönböztetést elszenvedett vagy jelenleg is 

diszkriminációnak kitett csoportok tagjai számára nyújtott intézkedések tartoznak 

ide.  

Sokszínűséget biztosító megerősítő intézkedések       

Ide olyan pozitív intézkedések sorolhatóak, amelyeket azért alkalmaznak, 

hogy egy közösségen belül megőrizzék a társadalom sokszínűségét. Etnikai, nemi 

vagy más szempont szerinti változatosság révén bizonyos előnyöket érjenek el. 

Szente Zoltán (2006) szerint vannak olyan intézkedések, amelyek a hátrányos 

helyzetű csoportok tagjai esélyeinek kiegyenlítésére irányulnak (pl.: képzések, 

fejlesztőprogramok) és vannak olyan politikák, eljárások és döntések, amelyek az 

eredményekben való egyenlőséget kívánják biztosítani (pl.: kvóta). Az enyhébb 

kvótarendszer (rugalmas kvóta) vagy a kötelező előnyben részesítés szabály esetén a 

két vagy több azonos alkalmasságú jelölt közül a kisebbséghez tartozót veszik fel. A 

preferált kisebbség alulreprezentáltsága még a kemény, merev kvótáknál is feltétel, 

amelyeket addig lehet alkalmazni, ameddig az adott területen ki nem alakul az adott 

kisebbségeknek a népességen belüli arányuk szerinti részesedése.  

A pozitív diszkrimináció mellett szóló érveket Bernard R. Boxill két 

csoportra osztja. A jövőbe tekintő érvek szerint a megerősítő intézkedések majd 

csökkentik a társadalmi egyenlőtlenségeket. A múltba tekintő érvek alapján a 

kisebbségek csoportjainak hátrányai a többség által okozott hátrányos 

megkülönböztetés eredménye és ezek kompenzálása szükséges (Boxill, 1991).  

Amikor az a kérdés merül fel, hogy igazságos-e a pozitív diszkrimináció, 

ebben az esetben érdemes azt a kérdést feltennünk, hogy: „létezik-e olyan 

kényszerítő szükségszerűség, amely miatt az egyenlőség elvének érvényesülése alól 

a kivétel megengedhető” (Halmai, 2008:414).  
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III.3. Esélyegyenlőség versus egyenlő bánásmód  

Az egyenlő bánásmód egy világosan megfogalmazott feltételrendszer. Az 

esélyegyenlőség ezzel szemben speciális követelményeket jelent. Lényeges annak a 

szempontnak/szempontoknak a meghatározása, amelyek miatt tulajdonképpen az 

esélyegyenlőség nevében különbséget teszünk. Valójában, amikor az egyenlő 

bánásmódtól eltérünk azért, hogy a hátrányt szenvedő emberek helyzetét javítsuk, 

akkor beszélünk esélyegyenlőségről. Az egyenlő bánásmód egy statikus, míg ezzel 

ellentétben az esélyegyenlőség egy állandóan változó, formálódó dinamikus 

rendszer. 

A társadalmi előnyök és hátrányok nem csupán a társadalmi struktúra- és 

rétegződés elméletekben meghatározott szociológiai tényezőkre 

(munkamegosztásban elfoglalt hely, lakhatás, jövedelem stb.) vezethetők vissza. „Az 

egyének életesélyeit, az általuk elérhető társadalmi pozíciók milyenségét jelentősen 

befolyásolja bőrszínük, etnikai hovatartozásuk, nemük, szexuális preferenciáik és 

egészségi állapotuk, illetve fogyatékosságuk” (Tausz, 1998:98). Valójában a 

társadalom állít korlátokat azokkal szemben, akik nem tartoznak az „elfogadott” 

kategóriába, azaz a fehér, heteroszexuális, egészséges férfiak csoportjába. Az egyéni 

előítéletek leküzdése mellett szükség van az intézményesült diszkrimináció 

leküzdésére is. Az esélyegyenlőség megvalósításához elengedhetetlen lépés a 

felismerés, azaz az indokolatlan és jogosulatlan különbségek megszüntetésének az 

igénye. A következő lépés a bánásmód egyenlőségét biztosító, azaz a hátrányos 

megkülönböztetést tiltó szabályozás megalkotása.   

 Az egyenlő bánásmód biztosítása a hátrányos megkülönböztetés, azaz a 

diszkrimináció tilalmát jelenti (Lestál, 2008). Az egyenlő bánásmód megsértésekor 

ok-okozati összefüggés van a sérelmet elszenvedett személy hátránya és a védett 

tulajdonsága között. A diszkrimináció fogalmának a három eleme: „a 

megkülönböztető intézkedés negatív hatással van az érintett személyre, ez a negatív 

hatás a különbségtételből ered és ez a különbségtétel ésszerűtlen, azaz objektíve 

egyáltalán nem indokolható” (Gyulavári, 2004:107). Az egyenlő bánásmód elve 

tilalmat megfogalmazó jogszabályokra épül, ennek a közösségi jogi eszköze pedig a 

nemzeti szabályozások irányelveken történő harmonizációja. A nemzeti jogalkotóra 

tehát az egyenlő bánásmód követelménye a hátrányos megkülönböztetés valamennyi 

formájának tiltását, az egyenlő bánásmód elvét sértő jogszabályok hatályon kívül 
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helyezését és az egyéni jogsérelmek orvoslásához szükséges jogintézmények, 

eljárások hatékony szankciórendszerének megteremtését rója (Kegye, 2012:67). 

Az egyenlő bánásmóddal szemben az esélyegyenlőségi politika azt kívánja 

meg a döntéshozóktól, hogy konkrét lépéseket tegyenek meg az egyenjogúsítás 

érdekében az élet legkülönbözőbb területein pl.: oktatás, egészségügy, 

munkaerőpiac, szociális biztonság stb. A leglényegesebb különbség a két fogalom 

között, hogy míg az egyenlő bánásmódnál tartózkodni kell a megkülönböztető 

bánásmódtól a védett tulajdonságok alapján, addig az esélyegyenlőség 

megteremtésének egyik feltétele pontosan a pozitív intézkedések megvalósítása a 

személyek közötti különbségek kiküszöbölése céljából (Kegye, 2012). 

Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség kérdése és azok biztosítása az 

Európai Unió egyik fontos politikai célja. Az egyenlő bánásmód elve, bár változó 

tartalommal illetve intenzitással, de kezdetektől jelen van az európai integráció 

mindennapjaiban. A közösségi munkajog és a munkahelyi egészség- és 

biztonságvédelem mellett az egyenlő bánásmód a közösségi szociális jog olyan 

területe, ahol a jogharmonizáció eszközét alkalmazták. Az esélyegyenlőség fogalma 

és az esélyegyenlőségi politika csak a 80-as években került előtérbe (Gyulavári, 

2004:107).  

III.3.a. Az egyenlő bánásmód szabályozása 

Az egyenlő bánásmód elve az európai integráció kezdetétől fogva fontos 

szerepet játszik a közösségi jog alapelvei között. Mielőtt részletesen megvizsgálnánk 

az egyenlő bánásmód szabályozását, fontosnak tartom leszögezni, hogy az uniós jog 

a nemzetközi jogtól elkülönülő önálló jogrend, amely a tagállamok jogrendszerének 

szerves részét képezi. Az Unió jogrendje különféle önálló jogforrásokra épül. Mivel 

ezek a jogforrások különböző természetűek, hierarchiát kellett közöttük felállítani. 

Ennek csúcsán az elsődleges jog áll, amelyet a szerződések és az általános jogelvek 

alkotnak. Ezt követik az Unió által megkötött nemzetközi szerződések, valamint a 

szerződéseken alapuló származtatott vagy másodlagos jog. 

1957-ben a Római Szerződés 119. cikke11 csak azt mondta ki, hogy a nők és 

férfiak egyenlő munkáért egyenlő bért kapjanak. Mielőtt azt gondolnánk, hogy ez 

                                                 
11 A Római Szerződés 119. cikke: “Az első szakaszban minden tagállam biztosítja, és azt követően 
fenntartja annak az elvnek az alkalmazását, hogy a férfiak és a nők egyenlő munkáért egyenlő bért 
kapjanak. E cikk alkalmazásában a díjazás a rendes alap – vagy minimálbér, illetve illetmény, 
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„csupán” európai értékként vagy általános emberi jogi megfontolásból került be a 

szövegbe, le kell szögeznünk, hogy elsősorban gazdasági megfontolásból. Gyulavári 

Tamás megfogalmazásában ezt az elvet azért emelték be a Szerződésbe, „mert azt 

gondolták, hogy hozzájárulhat a versenyt torzító körülmények megszüntetéséhez, 

illetve a női munkavállalók élet-, illetve munkakörülményeinek javításához” 

(Gyulavári, 2004:108). Ha jobban megvizsgáljuk ezt a helyzetet, akkor láthatjuk, 

hogy két korlátozásról van szó. Egyrészt 1999-ig, az Amszterdami Szerződés 

hatályba lépéséig az egyenlő bánásmód csak a nemek közötti egyenlő bánásmód 

elvét mondta ki, másrészt azt is csak a díjazás tekintetében tette. A közösségi 

jogalkotók csak később terjesztették ki újabb és újabb területekre az egyenlő 

bánásmód elvét. 

1957 és 1975 között az egyenlő munkáért egyenlő bér elvére vonatkozó 

nemzeti szabályok harmonizálása lett volna a cél, azonban ez nem történt meg, ami 

egyben azt is jelentette, hogy egészen a hetvenes évekig egyetlen irányelv sem 

született meg. Két esemény segítette azt, hogy ez az állapot megszűnjön. Az egyik a 

Szociális Akcióprogram megszületése, a másik pedig az Európai Bíróság esetjogából 

kiemelkedő Defrenne-ítélet 12  volt. Ezután fokozatosan dolgozták ki az egyenlő 

bánásmód tágabb koncepcióját, illetve az irányelveket (Gyulavári, 2008).  

A legnagyobb változást a már említette Amszterdami Szerződés13 hozta. A 

13. cikkének elfogadásával a nem mellett, a faj és etnikai hovatartozás, a vallás vagy 

a meggyőződés, a fogyatékosság, a kor vagy a szexuális irányultság is bekerült a 

célcsoportok közé. Emellett pedig a Szerződés 3. cikke kimondja, hogy a Közösség 

valamennyi tevékenysége során törekedni kell a gender mainstreaming elv 

betartására, azaz a nemek közötti esélyegyenlőség szempontjait valamennyi 

intézkedés meghozatalakor és bevezetésekor, illetve döntéshozatal során figyelembe 

kell venni.14 

                                                                                                                                          
valamint minden egyéb olyan juttatás, amelyet a munkavállaló a munkáltatójától közvetlenül vagy 
közvetve készpénzben vagy természetben a munkaviszonyára tekintettel kap. A nemen alapuló 
megkülönböztetés nélküli díjazás azt jelenti, hogy a: a teljesítménybér esetén az azonos munkáért járó 
díjazást azonos mértékegység alapján állapítják meg b: időbér esetén azonos munkakörben, azonos 
díjazás jár.   
12  Defrenne légiutaskisérő pert indított a belga Sabena légivállalat ellen, mivel az megszegte az 
egyenlő munkáért egyenlő bér elvét. Az Európai Bíróság elítélte a légivállalatot. 
13 Az Amszertadmi szerződést 1997. október 2-án írták alá és 1999. május 1-én lépett hatályba. 
14 Az Amszterdami Szerződés 13., 137. és 141. cikke. 
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Az EU Alapvető Jogok Chartájának 15  23. cikke szól a nők és férfiak 

egyenlőségéről, azaz kimondja, hogy a „férfiak és nők egyenlőségét minden 

területen, így a foglalkoztatás, a munkavégzés és a bérezés területén is biztosítani 

kell” (Európai Parlament, 2010:396). Ez egy igen ellentmondásos rendelkezés, 

hiszen bár megerősíti, hogy minden területen biztosítani kell a nemek közötti 

egyenlőséget, azonban ez megint csak a foglalkoztatásra, munkavégzésre és 

bérezésre vonatkozik. Ez a dokumentum volt az első az EU történetében, amelyben 

egységesen jeleníti meg az európai polgárokat és az EU tagállamok területén élő 

valamennyi személy polgári, politikai, gazdasági és szociális jogainak összességét. A 

jogokat hat nagy fejezet tartalmazza (Méltóság, Szabadságok, Egyenlőség, 

Szolidaritás, Polgárok jogai, Igazságszolgáltatás) a hetedik fejezet pedig az Általános 

rendelkezéseket sorolja fel16.  

Az Emberi jogok alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményekhez 

elfogadott Tizenkettedik kiegészítő jegyzőkönyve 17  már a megkülönböztetés 

általános tilalmát mondja ki: nem, faj, szín, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, 

nemzeti vagy társadalmi származás, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, 

születés szerinti helyzet alapján (Európa Tanács, 2002).  

A faji diszkriminációról szóló 2000/43/EK irányelvet az Amszterdami 

Szerződés hatályba lépése után egy évvel fogadták el, mivel a vezetőket, 

döntéshozókat egyre jobban aggasztotta az erősödő idegengyűlölet. A faji irányelv 

részben a nemek közötti bánásmódról szóló irányelvek megoldásait vette alapul, 

részben pedig teljesen új elemeket tartalmaz, például megkülönbözteti és pontosan 

meg is határozza a közvetlen és közvetett diszkrimináció fogalmát, bevezeti a 

zaklatás fogalmát, kibővíti a személyi hatályt, ami azt jelenti, hogy mindenkire 

kiterjed, beleértve a köz- és a magánszférát, illetve a köztestületeket és a tárgyi 

                                                 
15 EU Alapjogi Chartájának elfogadása: 2000.december 7-9. 
16 A 21. cikk a megkülönböztetés tilalmát fogalmazza meg: „(1) Tilos minden megkülönböztetés, így 
különösen a nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás 
vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, 
születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés.(2) A 
Szerződések alkalmazási körében és az azokban foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül, tilos az 
állampolgárság alapján történő minden megkülönböztetés.” 23. cikk pedig a nők és férfiak közötti 
egyenlőségről szól: „A nők és férfiak közötti egyenlőséget minden területen, így a foglalkoztatás, a 
munkavégzés és a díjazás területén is biztosítani kell. Az egyenlőség elve nem akadályozza, hogy az 
alulreprezentált nem számára különleges előnyöket biztosító rendelkezéseket tartsanak fenn vagy 
hozzanak meg (Európai Parlament, 2010:396).” 
17 Emberi Jogok Európai Egyezmény elfogadása: 2000. november 4.  
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hatálya is jóval bővebb, mint az addigi irányelveké. Az irányelv másik lényeges 

rendelkezése a diszkrimináció elleni küzdelmet szolgáló intézményrendszerről szól18.  

2000/78/EK irányelv célja a valláson, meggyőződésen, fogyatékosságon, 

életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló diszkrimináció elleni küzdelem 

keretének kialakítása a foglalkoztatásban. 

Összefoglalóan elmondható tehát, hogy az elsődleges és a másodlagos jog az 

idő előrehaladtával már nem csak a nemek közötti megkülönböztetés elleni 

küzdelemre korlátozódik, hanem az Amszterdami Szerződésben meghatározott 

hátrányos helyzetű csoportra is kiterjed. Emellett szintén előrelépést jelent, hogy az 

egyenlő bánásmód követelménye ma már nem csak kizárólagosan a munkajoggal 

összefüggő kérdéseket érinti, hanem a mindennapi élet legkülönbözőbb területeit. 

III.3.b. Esélyegyenlőségi politika jellemzői az Európai Unióban és 
Magyarországon 

Az esélyegyenlőségi politika célja az, hogy az egyenlőtlenségek 

megszüntetéséhez szükséges eszközrendszert megteremtse. Az esélyegyenlőségi 

politika abból indul ki, hogy bár az állampolgárok formálisan egyenlőek, az 

erőforrásokhoz való jutásuk, élethelyzetük, lehetőségeik tekintetében azonban 

nagyon különbözőek. Az esélyegyenlőségi politika az egyenlő esélyek 

megteremtéséről, illetve az egyenlőtlenségek mérsékléséről szól. 

Az EU esélyegyenlőségi politikája  

Annak ellenére, hogy a jogalkotóknak és a döntéshozóknak köszönhetően az 

egyenlő bánásmód elvének szabályozása megtörtént, az Európai Bizottság által 

készített Eurobarométer felmérések 19  szerint a diszkrimináció nem csökkent.  

Egyértelművé vált tehát, hogy kizárólag a jogalkotás nem elegendő az 

egyenlőtlenségek megszüntetésére. Ez a felismerés vezetett odáig, hogy az Európai 

Unió kialakította az esélyegyenlőségi politikáját. Ez kezdetekben akcióprogramokat 

                                                 
18 Az irányelv 13. cikke szerint a tagállamok kötelesek olyan intézményrendszert kialakítani, amely 
segíti a diszkrimináció áldozatait, a jogérvényesítést, vizsgálatokat és kutatásokat végez, ajánlásokat 
fogalmaz meg stb. Az irányelv preambulumában külön említést tesznek a nők többszörös 
megkülönböztetéséről: „a faji vagy etnikai származásra tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazása során a Közösségnek az EK-szerződés 3. cikkének a (2) bekezdésével összhangban célul 
tűzte ki az egyenlőtlenségek megszüntetését, és elő kell segítenie a nők és férfiak közötti 
egyenlőséget, különösen azért, mert a nők gyakran többszörös megkülönböztetés áldozatai.” 
19 Discrimination in European Union: Perceptions, Experiences, Attitudes 2007, 2008, 2009, 2012 
report  
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jelentett, amelyek eleinte kis költségvetésből gazdálkodhattak (Gyulavári, 2004). 

1997-ben a foglalkoztatáspolitika megteremtése, majd a Strukturális Alapok 2000-

ben történő megjelenése mind-mind fontos szerepet játszottak az esélyegyenlőség 

biztosításában. Gyulavári Tamás úgy fogalmaz, hogy „bár megkésve, de kezdett 

felzárkózni a redisztribúción és a mainstream elven alapuló uniós esélyegyenlőségi 

politika, amely egyszerre jelent szakmai programot, illetve közösségi 

társfinanszírozást” (Gyulavári, 2004:127). 

Emellett többek között a lisszaboni stratégia, a Szociális Menetrend, az EU 

2020 Stratégia is jelentős szerepet játszottak az esélyegyenlőségi politikában. A 

lisszaboni stratégiában megfogalmazottakkal összhangban az Európai Bizottság 

2000-ben terjesztette be az Európai Parlamentnek az öt éves programját. A 

dokumentum egy új Európa körvonalait vázolta fel, amelyben kiemelt szerepe van a 

szociálpolitikának. Az európai szociális modell korszerűsítése és a szociális kohézió 

erősítése mellett egy-egy teljes fejezetet (III., V. fejezet) szentelnek a “Szegénység, 

valamint a kirekesztés és a diszkrimináció minden formája elleni küzdelem a 

szociális integráció elősegítése érdekében” és a „Nemek közötti egyenlőség 

elősegítése” témákra (European Commission, 2000). 2006-ban a menetrend mottója: 

„Szociális Európa a globális gazdaságban: munkahelyek és esélyek mindenki 

számára" lett. A Menetrend stratégiája két pillére épült. Az egyik az EU 

állampolgárok bizalmának megerősítse és a foglalkoztatás, a másik pedig az 

esélyegyenlőség és befogadás erősítése (European Commission, 2006). A 2008-ban 

megújított Menetrend hét prioritása közül az egyik a szegénység elleni küzdelem - 

társadalmi befogadás (5. prioritás), és a diszkrimináció elleni küzdelem (6. prioritás). 

A Bizottság a fejezetben később részletesen bemutatásra kerülő úgynevezett nyitott 

koordinációs mechanizmus középpontjába kívánja helyezni a szegénység által 

fenyegetett nők arányának csökkentését. A Szociálpolitikai Menetrendben 

meghatározott esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatok ellátásához 2007-től a 

PROGRESS közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program nyújtott 

pénzügyi támogatást (Kegye, 2012:70). 

Az Európa Tanács 2010. március 26-án hagyta jóvá az Európai Bizottság 

„Európa 2020” című, a foglalkoztatást és növekedést célzó stratégiáját. Az öt 

célkitűzés: foglalkoztatás, kutatás, oktatás, szegénység csökkentése, 

éghajlatváltozás/energiaügy. A Szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni európai 
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platform az Európa 2020 stratégia egyik kezdeményezése, amely 2010-ben alakult és 

2020-ig fog működni. Mivel a 2020 stratégia csak lazán kapcsolódik a Roma 

Integrációs Keretstratégiához, ezért az Európai Bizottság bátorítja a tagállamokat, 

hogy az EU-s forrásokból támogassák és célzott programokkal segítség a roma 

integrációt (Kóczé, 2012:86).  

Nyitott koordinációs mechanizmus20 

Az Európai Unió olyan területeken alkalmazza ezt a sajátos irányítási formát, 

ahol az együttműködés szükséges lenne, azonban a tagállamok nem járulnak hozzá 

ahhoz, hogy azt hagyományos jogi eszközökkel irányítsák az uniós szervek. Az 

esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód pontosan ilyen területet jelent. Ezt egyfajta 

közös politikaformálásnak is tekinthetjük (az EU és a tagállamok között). A nyitott 

koordináció abban különbözik a puha jogtól, hogy nem egy rendelkezésről szól, 

hanem hosszú távra tervezett folyamatról. „A módszer lényege a következő: a 

Tanács konszenzuson alapuló döntéssel, közös mutatószámok meghatározásával 

célkitűzéseket állít fel egy-egy szakpolitikai területen, amelyekkel összhangban a 

tagállamoknak nemzeti cselekvési stratégiát kell készíteniük, és abban a lehetőség 

szerint nemzeti indikátorok teljesítését is vállalniuk kell” (Juhász, 2012:25). A 

stratégia végrehajtásáról bizonyos időközönként a tagállamoknak be kell számolniuk 

a Bizottságnak, amely erről jelentést készít. A gyengesége ennek a módszernek 

egyértelműen az, hogy az uniós szerveknek nincs lehetőségük szankcionálásra, így 

azokat a tagállamokat, amelyek rosszul teljesítenek, nem tudják igazán befolyásolni. 

Csak kiemelni és ajánlani tudják a jó példákat a többi tagállamnak.  

Esélyegyenlőség formálódása Magyarországban 

Az új évezred küszöbén nyilvánvalóvá vált, hogy Magyarország néhány éven 

belül csatlakozni fog az Európai Unióhoz. A bővítés kritériumrendszerét az 1993-as 

Koppenhágai Csúcs határozta meg. A csatlakozás feltétele, hogy a felvételt kérő 

ország szilárd demokratikus intézményekkel és versenyképes piacgazdasággal 

rendelkezzen, valamint a jogrendszerét igazítsa az uniós jog előírásaihoz (Juhász, 

2012). Többek között ez azt is jelentette, hogy számos irányelvet kellett átvenni, 

átültetni a magyar jogrendszerbe (pl.: a Faji egyenlőség irányelve [2000/43/EK]), 

illetve teljes mértékben alkalmazkodni kellett az elvárásokhoz.  

                                                 
20 OMC: open method of coordination 
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Tehát az EU csatlakozás közelsége, az újonnan hatalomra került szocialista 

kormány igénye a Nyugat-Európában bevett szakmapolitikai irányok/trendek 

bevezetésére mind-mind hozzájárulhatott ahhoz, hogy 2002-ben megfogalmazódjon 

az igény az esélyegyenlőség intézményesítésére. Ahogyan Juhász Gábor írja, „a 

csatlakozási folyamatnak köszönhetően az intézményi változásoknak alapvetően két 

területe van. Egyrészt a Strukturális Alapok fogadásához, másrészt az egyenlő 

bánásmód területén is jelentős intézményi változásokra volt szükség” (Juhász, 

2012:205). Ágazati törvény megalkotása, önálló költségvetés, intézményrendszer 

kiépítése, területi szervek létrehozása, társadalmi egyeztető fórumok életre keltése 

szükséges ahhoz, hogy egy új ágazat felépülhessen. Fontos leszögeznünk, hogy az 

esélyegyenlőség ágazatként való működtetése teljesen új jelenség volt a magyar 

közigazgatásban (pl.: a munkatársaknak nem tartottak képzéseket, nem fejlesztették a 

tudásukat, szembe találták magukat egy addig, a hazai vonatkozásban ismeretlen 

területtel). A döntéshozók, politikai vezetők az equality mainstreaming elvét 

kívánták a teljes közigazgatásra kiterjeszteni. Az intézményi evolúció, azaz az 

esélyegyenlőség horizontális megjelenése a közigazgatásban, szintén célként 

fogalmazódott meg. Nem lehetett azonban tudni, hogyan reagál a hazai közigazgatási 

rendszer egy olyan új szereplő feltűnésére, amely egy addig nem alkalmazott 

látásmódot kívánt bevezetni. 

A 2000-ben hozott irányelveknek21 köszönhetően a szankciók hatásosságának 

biztosítása érdekében kötelezővé tették, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 

ügyekben független szakosodott intézmények járjanak el. Ezeknek az 

intézményeknek a feladatai, hogy segítséget nyújtsanak a megkülönböztetés miatti 

panaszok érvényesítése során, független vizsgálatokat folytassanak le a 

megkülönböztetés tárgyában, független jelentéseket adjanak ki és javaslatot tegyenek 

bármely, a megkülönböztetéssel összefüggő kérdés tekintetében. Ez több országban 

vezetett általános anti-diszkriminációs jogszabályok elfogadásához és a 

diszkriminációs ügyekkel foglalkozó hatóságok létrehozásához. Magyarországon a 

törvény és az Egyenlő Bánásmód Hatóság létrehozása 2003-ban született meg 

(Juhász, 2012). A diszkrimináció tilalmát az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban 

Ebktv.) elfogadása előtt egységesen nem szabályozták, többek között ez indokolta az 

                                                 
21 2000/43/EK irányelv és 2000/78/EK irányelv; 
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ágazati törvény szükségességét. Az egyenlő bánásmód követelményének 

szabályozása Magyarországon háromszintű. A 2011. évi CCCCXV Alaptörvény 

általános érvénnyel mondja ki a hátrányos megkülönböztetés tilalmát; az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény a jogrendszer 

egésze számára ad részletesebb útmutatást a követelmény értelmezéséhez; végül 

számos ágazati jogszabály (Munka Törvénykönyve, közoktatási és felsőoktatási 

törvény, egészségügyi törvény, stb.) utal az esélyegyenlőségi törvényre, és állapít 

meg további, csak az adott területen érvényes szabályokat. Az Ebktv. célja az 

Európai Unió joganyagával való minél erősebb összhang megteremtése. Azonban a 

hazai törvény több ponton túlmutat a létező európai szabályozáson, mivel például az 

összes védett tulajdonság esetén érvényre juttatja a 2000/43/EK irányelvben 

található, ott csak a faji- vagy etnikai származás esetére előírt szigorú és átfogó 

szabályokat. A törvény az általános szabályok mellett külön fejezetben foglalkozik a 

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

egészségügyi ellátás, valamint az áruk forgalma és szolgáltatások igénybevétele 

területén tapasztalt hátrányos megkülönböztetéssel. A törvény kimondja, hogy az 

esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség és a deklarált célja, 

hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők 

számára. A törvény lehetővé teszi a közérdekű érdekérvényesítést, amely szerint a 

jogsérelem esetén a bizonyítási teher megfordul. 

Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal létrehozása 2003-ban, mint egy 

különálló központi szerv, önálló költségvetéssel, megfelelő háttérrel szolgált az 

Amszterdami Szerződésben meghatározott hat célcsoport horizontálisan 

képviseletéhez. Bár a tárca nélküli miniszter beiktatásával miniszteri szintre emelték 

az esélyegyenlőséget, minisztériumot mégsem rendeltek hozzá, mivel az ágazat nem 

bírt kellő súllyal.  

Az esélyegyenlőség beágyazottságát támogatta a Köztársasági 

Esélyegyenlőségi Program (KEP) is 2004-ben (a KEP része volt az Ebktv-nek), 

amely öt területre koncentrált: információs hálózat, akadálymentesítés, 

krízisközpontok felállítása, esélyegyenlőségi képzések és a telep-felszámolási 

program továbbfejlesztése. A programelemekhez a központi költségvetésből jelentős 

forrásokat rendeltek. Bár a KEP kikerült a 2003. évi CXXV. Törvényből, az elemek 

külön-külön megvalósultak.   
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Az esélyegyenlőség helyi megvalósulását jelentette az Országos 

Esélyegyenlőségi Hálózat életre hívása. A Hálózat tizenkilenc megyei és egy 

budapesti irodából állt, amelynek kialakítása 2004-től kezdődött és egészen 2008-ig 

tartott. A Hálózat célja az aktuális kormányzat esélyegyenlőségi szakpolitikájának, 

esélyteremtő programjainak támogatása és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

integrációjának elősegítése. Elsődleges célcsoportjai a nők, romák, fogyatékossággal 

élő személyek, idősek, gyermekek és a hátrányos helyzetű térségekben élők, 

másodlagos célcsoportok az elsődleges célcsoportot segítő szervezetek, intézmények. 

Az Esélyegyenlőségi Hálózat további feladata a közvélemény formálása a 

társadalomban meglévő előítéletek leküzdése, valamint a társadalmi szolidaritás 

erősítése. 2010-ben a kormányváltást követően a Hálózat főbb prioritásai 

megváltoztak és jelenleg Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata néven 

működik tovább. 

A helyi önkormányzatoknak kötelezően előírt feladata lett a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítése, ezzel szintén az esélyegyenlőség helyi 

szinten való kezelése a fő cél.  Az Ebktv. alapján az önkormányzatok öt évre szóló 

helyi esélyegyenlőségi programot fogadnak el, amelyet kétévente felülvizsgálnak és 

amennyiben szükséges, módosítanak. A helyi esélyegyenlőségi programban a 

települési önkormányzat helyzetelemzést készít a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, és lakhatási helyzetéről, 

valamint a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 

intézkedési tervet alkot.  A 2010-es kormányváltás után az Ebktv. módosítás előírja, 

hogy az önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós 

forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb 

programokból származó egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt 

támogatásban csak akkor részesülhet, ha a törvény rendelkezéseinek megfelelő, 

hatályos esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. (A 2012. évi LXXXVI. 

törvénnyel módosított Ebktv. az erre vonatkozó határidőt 2012. november 1-ről 

2013. július 1-re módosította.) 
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III.4. A közpolitika szerepe a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében 

III.4.a A közpolitika fogalma 

Az angol „public policy” kifejezést Ágh Attila politológus fordította le 

először, így neki köszönhetően jelent meg elsőként a magyar nyelvben a közpolitika 

szó (Gajduschek -Hajnal, 2010).  

A közpolitikának számos definíciója ismert, de ma még nem létezik egy 

egységesen elfogadott fogalmi keret. Dye Thomas szerint a közpolitika bármi, amiről 

a kormány úgy dönt, hogy megteszi, vagy nem teszi (Dye, 2005). Gajduschek azt 

állítja, hogy ide tartozik a kormányzati stratégia, illetve a stratégiai döntéshozatal, a 

döntés előkészítés és maga a megvalósítás is. Bár a definíciók igen eltérőek, mégis 

van néhány általánosnak mondható fogalmi elem, pl.: a közpolitika kormányzathoz 

köthető, valamilyen társadalmi problémára reagál, valamilyen döntésben jelentkezik 

és magában foglalja a döntés megvalósítását (Gajduschek-Hajnal, 2011:19).  

Gajduschek és Hajnal azt a közpolitikai szemléletet alkalmazza, miszerint a 

közpolitika középpontjában a kormányzat és a társadalom áll. A rendszertani 

megközelítés szerint az input maga a környezet, azaz például a társadalmi elvárások, 

erőforrások (pl.: adók). Ezekre az igényekre a rendszer, azaz a kormányzat úgy 

reagál, hogy közpolitikákat dolgoz ki és próbálja azokat megvalósítani. Outputként 

beszélhetünk a közpolitikák közvetlen eredményeiről pl.: a különböző stratégiákról 

(Gajduschek-Hajnal, 2011). 

A politikatudományban a public policy mellett azonban a politics, polity 

kifejezéseket is használjuk. A polity-t leginkább a tudományban a társadalomelmélet 

és a politikaelmélet alkalmazza, a rendszereket és a struktúrákat középpontba 

helyező vizsgálati módokat jelzi, a politics kifejezés a politikai élet konfliktusos 

folyamataira utal, míg a public policy a kormányzati politika tartalmi oldaláról szól. 

Emellett a polity, politics és policy egyben korszakokat is jelölnek, amelyeknek főbb 

jellemzőit Bayer József politológus az alábbiak szerint fogalmazta meg (Bayer, 

2000). 

A polity korszak a 19. század végén a modern államiság kezdeteit jelenti. A 

központi kormányzaton belül megszerveződött a miniszteriális struktúra, 

megjelentek a közügyek és a liberális alapjogok. Kialakult az állam és a civil 
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társadalom, illetve a közélet és magánélet intézményi szétválasztása. Emellett 

megerősödött a civil szektor társadalom ellenőrző funkciója. Színre léptek 

érdekszervezetek és (elit)pártok, akik bár nyomást gyakoroltak, de a döntnök szerep 

egyértelműen az államé volt. 

A politics korszak az érett ipari társadalom kialakulásakor kezdődött. A 

kormányzat egyre jobban kiszélesedett - az általános választójognak és 

tömegpártoknak köszönhetően - érdekképviseletekre és kiterjedt tevékenység 

rendszerre. A kiszélesedés egyben a kormányzat horizontális és vertikális 

kiteljesedését is jelentette. Ebben az időben a pártok kapuőr szerepet töltöttek be, 

mivel minden társadalmi nyomás az államra csak rajtuk keresztül érvényesülhetett. A 

civil szektor is egyre erősödött a társadalmi mozgalmak kibontakozásával. A kettős 

elvű közigazgatásban az államigazgatás mellett ekkor az önkormányzati igazgatás is 

komoly szerepet játszott. 

A policy korszak Európában az 1968-as években kezdődött, amikor kialakult 

a posztindusztriális, szolgáltató társadalom. Dominánssá a mikro szintek 

demokráciája vált, ezzel az állam és a civil társadalom éles elhatárolása megszűnt. 

Ahogy a szférák kezdték átfedni egymást, úgy alakult át az állam centrikus 

kormányzás társadalom centrikus kormányzássá. Azaz a korszak az 

érdekképviseletek kiteljesedésével kezdődik, a jó kormányzás elvével folytatódik, 

majd elérkezik a többszintű kormányzás időszaka (Bayer, 2000).  

Az érdekképviseletek teljessé válásával jön létre a közpolitika és ennek 

köszönhetően változik át a vertikális-utasításos kormányzás fokozatosan 

horizontális-partnerségi kormányzásba. Kibontakozik tehát a közügyek intézése a 

teljes köz által. (Ez a közpolitika legegyszerűbb definíciója.) Ahogyan Ágh Attila 

írja: „Az ágazati vagy szakpolitikák terjedése, majd burjánzása megköveteli a 

közpolitikai folyamat, a közpolitika csinálás (policy making) újabb lényeges 

strukturális átalakítását és állandó kiterjesztését, ami azt jelenti, hogy újabb és újabb 

kormányzási módok (new models of governance) lépnek be, amelyek 

megtervezésében és bevezetésében vezető szerepet játszanak a közpolitikai 

vállalkozók (policy enterprenur), mint az alkalmazott politikatudomány kimagasló 

művelői” (Ágh, 2011:34). Összefoglalva tehát a policy korszakban az intézmények 

és a szakpolitikák felgyorsuló strukturális differenciálódása megy végbe. 
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III.4.b. A közpolitika elméletének kialakulása 

A tágan értelmezett közpolitika már a civilizáció kezdete óta jelen van (pl.: az 

ókori Egyiptom öntöző rendszere), de Európában a kormányzás megértésének és 

gyakorlatának a problémáit nagyjából a XVIII. században kezdték el vizsgálni. A 

közpolitikai elemzések azonban csak a második világháború utáni években indultak 

el. Harold D. Lasswell amerikai politológus 1951-ben alkotta meg a public policy 

kifejezést, amelyet a nagyközönség a „közpolitikai orientációról” megjelent munkája 

során ismerhetett meg. A kötetben felhívja a figyelmet arra, hogy a policy fogalma 

mentes mindazon nem kívánatos jelentésbeli konnotációktól, ami a politikai 

(political) fogalmával az angolban is együtt jár, úgymint pártosság vagy éppen 

korrupció. (Laswell, 1951:5) Főként Angliában és az Egyesült Államokban az első 

néhány évtizedben a cél a közpolitikák gyakorlati nézőpontból történő elemzése és 

megértése volt. A közpolitikai tudomány mellett fellépő gyakorlatiasabb politikai-

elemzés a nyolcvanas évekig viszonylag homogén területeknek számított, csak utána 

váltotta fel a heterogenitás (Urbán, 1995.). Ez azt is jelenti, hogy nagyjából a 

nyolcvanas évektől kezdve lehet egymástól igen eltérő állításokat megfogalmazó 

elméleti irányzatokról beszélni a közpolitikában. Az ötvenes – hatvanas évektől a 

nyolcvanas évekig egy viszonylag stabil iskola dominanciája jellemezte a 

közpolitikát, ez az ún. ciklusmodell. Eszerint a közpolitika folyamatát jól 

elkülöníthető fázisok és lépések alakítják és ezek a lépések időben kötöttek. Arról, 

hogy ezeknek a lépéseknek mennyi a száma, az egyes szerzők másként vélekednek: 

probléma észlelés és definíció, közpolitikai alternatívák kidolgozása, közpolitikai 

alternatívák értékelése, döntés, megvalósítás, az eredmények értékelése. A 

közpolitikai ciklusmodell kevéssé hozza magával a folyamatok univerzális leírását, 

azonban mindenképpen normatív modellnek és egyfajta struktúrának tekinthető 

(Gajduschek-Hajnal, 2011). 

A tudományos elméletek célja egyrészt a társadalmi környezet leírása, 

másrészt a vizsgált jelenség okozóinak meghatározása, harmadrészt a vizsgálat 

körébe tartozó jelenségek előrejelzése. Fontos itt megemlíteni, hogy a közpolitikai 

ciklusmodell megáll a közpolitikai jelenségek leírásánál. Nem magyaráz és nem célja 

az előrejelzés. Gajduschek György és Hajnal György az alábbi két elméletet emeli ki 

a tanulmányukban (Gajduschek-Hajnal, 2011).  
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Intézményi racionális választások modellje (IRV, institutional rational choice) 

Ennek az elméletnek a kidolgozója Elinor Ostrom, aki a középpontba az 

intézményt állította. Kiindulópontja az, hogy az intézmények a társadalmi, ezen belül 

a kormányzati cselekvésben centrális szerepet töltenek be. Közpolitikai szempontból 

azért van jelentősége az IRV-nek, mert abban segíthet, hogy jobban megértsük azt, 

hogy miért sikeresek vagy sikertelenek a különböző társadalmi problémák 

megoldására létrehozott intézmények. 

Támogató koalíciók elmélete (TKE, advocacy coalition framework) 

Sabatier és Jenkis munkái az alapjai ennek az elméletnek, miszerint a 

tudományos-technikai ismereteknek és maguknak az információknak egyre nagyobb 

szerepe lett a közpolitikákban. A közpolitikák megértésekor nem az egyes 

közpolitikákra kell koncentrálnunk, hanem az azt kialakító, érvényre juttató támogató 

koalíciókra. A támogató koalíciók tagsága igen széleskörű lehet pl.: minisztériumok, 

kormányhivatalok tisztségviselői, civil szervezetek képviselői, politikai elit stb. Ezek 

a csoportok, koalíciók egymással bonyolult interakciókon keresztül próbálják a saját 

közpolitikai nézeteiket érvényre juttatni. 

III.4.c. Közpolitika a gyakorlatban 

A kezdetekben a közpolitika célja az volt, hogy a közpolitika aktív 

résztvevőinek, azaz akik a közpolitikát „csinálják”, tanácsokat adjon. Olyan 

tanácsokat, amelyek segítik az aktuálisan vizsgált közpolitikai problémák megoldását 

(Urbán, 1995.). Amennyiben ebből a szempontból vizsgáljuk a közpolitikát, akkor 

azt mondhatjuk, hogy két csoportot kell megkülönböztetnünk. Az egyik csoporthoz 

azok tartoznak, akik a közpolitika „csinálóiból” kerülnek ki. Ők arra keresik a 

választ, hogy a problémákat hogyan lehetne a legoptimálisabb módon megoldani, 

azaz, „hogyan legyen”. Ezt nevezzük normatív elméletnek, azaz közpolitikai-

elemzésnek. A közpolitika-kutatók másik fele a tudomány világából érkezik, akik a 

„hogyan van” kérdést vizsgálják. Ezt nevezzük leíró - magyarázó elméletnek. Célja a 

közpolitika világában tapasztalható, létező történések, célok, jelentések adekvát 

leírása és az összefüggések megértése, az oksági kapcsolatok feltérképezése, illetve 

általános törvényszerűségek, tételek megfogalmazása. A közpolitikai gondolkodás 
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művelői eszerint, a két megközelítés szerint nagymértékben elválnak egymástól 

(Gajduschek-Hajnal, 2011). 

A jó közpolitikához tehát világos célmeghatározás, megfelelő eszközök és 

végrehajtás szükséges.  Ennyire egyszerű lenne? Vagy a kudarc a rendszerbe van 

beépítve és csak az a kérdés, hogy ennek milyen a módja és mértéke? Vajon mit tud 

tenni egy közpolitikai kutató ezzel a problémával? Választhat, vagy több tudományt 

és szakértelmet von be az elemzésbe, vagy pedig hatásosabb és gazdaságosabb 

eszközkészletet a megvalósításhoz. A szakemberek szerint azonban van egy másik 

megközelítési módja a kudarcoknak. Eszerint nem a tudás kevés és az eszköz 

elégtelen, hanem maga a szemlélet hibás, közelítsük meg akár azt a tudomány vagy a 

politika oldaláról. Ezt a felfogást nevezik a szakemberek politikai 

diskurzuselemzésnek (Szabó, 2012).  

A közpolitikai programok, stratégiák elemzésében, ajánlások és koncepciók 

kidolgozásában és megvalósításában episztemológiailag két szemlélet alakult ki. Az 

egyik megközelítés szerint a közügyek megvalósítása speciális szakmai feladat. A 

szakemberek (pl.: jogászok, szociálpolitikusok, közgazdászok stb.) az ügy, a feladat 

megoldásához a legoptimálisabb megoldásokat próbálják megkeresni és a 

folyamatokat koordinálni. A másik szemlélet hívei ennél tovább mennek, és azt 

állítják, hogy a közügyek megvalósításában az állampolgárok maguk is aktív 

szerepet vállalnak. Ezt nevezi Harold Lasswell a huszadik század közepén 

demokratikus közpolitika- tudománynak (Lasswell, 1951). 

A közügyek elemzésében (policy analysis) a fenti két felfogás is erőteljesen 

elkülönül. Az elsőt Szabó Márton „társadalommérnöki” elemzésnek nevezi, a másik 

megközelítési módot pedig diszkurzív közpolitika elemzésnek. A diszkurzív 

közpolitikai elemzés annyival több, hogy a szakemberek a közpolitikai programok, 

stratégiák stb. megfogalmazásán túl azok megvalósítását is az elemzés folyamatához 

tartozónak tartják. Ahogyan Szabó Márton fogalmaz „Ennek megfelelően 

vizsgálataik a közös elemzések és feltételek lehetőségeit és tendenciáit célozzák 

meg” (Szabó, 2013:3). 

A közpolitikai döntéshozatal elemzésénél Jeney György szerint nem elég 

csak a meghozott döntések láncolatát megvizsgálni, hanem azzal egyenértékű az 

elhalasztott döntések elemzése is (Jeney, 2011). Ez azért is fontos, mert a háttérben 
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meghúzódó status quo és az erőviszonyok megértéséhez ez is szükséges. A 

különböző társadalmi csoportok érdekérvényesítő képessége dönti el, hogy egy 

társadalmi feszültségből politikai probléma lesz-e és bekerül-e a közpolitika 

küzdőterébe vagy sem. Itt feltehető az a kérdés, hogy vajon a roma és a gender 

kérdés mennyire éri el a politikusok, döntéshozók, egyéb szereplők ingerküszöbét.  

Pierre Bourdieu azt állította, hogy a politika nem hatalmat és intézményeket 

termel, hanem szövegeket, Michael Oakeshott pedig azt, hogy a politika 

háromnegyed része szöveg (idézi Szabó, 2012:3). Az elemzéseknél azonban nem 

elég csak azzal foglalkozni, hogy az érintettek mit mondanak, írnak az adott 

dologról, és hogyan cselekszenek, hanem azzal is, hogy milyen értelmezési keretben 

teszik ezt. Zentai Violetta és Krizsán Andrea a közpolitikai keretelemzésükben 

például a nemek közti egyenlőség koncepcióit vizsgálták meg. A két kutató szerint a 

„közpolitikai keretelemzés a közpolitikai vitákban ütköző különböző nézeteket, ezek 

interakcióját, valamint a megszólaló hangok súlyát, jellegét és befolyását vizsgálja” 

(Krizsán-Zentai, 2006:107). Azaz arra fekteti a hangsúlyt, hogy a nemzeti, 

nemzetközi, civil, szakértő vagy állami szereplő nézeteinek megfogalmazása vagy 

éppen ütköztetése során hogyan alakulnak ki a különféle közpolitikák konceptuális 

keretei. Az elemző a keretek megvizsgálása során figyelemmel van a közpolitikai 

szövegekben és vitákban többek között a nyelvi elemekre, ellentmondásokra, 

kapcsolatokra, logikai összefüggésekre. A nemek közti egyenlőség közpolitikájának 

keretelemezésével, ahogyan Zentai Violetta és Krizsán Andrea írja, a hatalomhoz 

való hozzáférés két aspektusát lehet megvizsgálni. Egyrészt megismerhető az, hogy a 

női érdekeket képviselő szervezeteknek milyen befolyása van a közpolitikai 

döntéshozókra, döntéshozatali folyamatokra, másrészt megmutatható, hogy „a nemek 

közti egyenlőség politikája, valamint az arról szóló vitákban felsorolt álláspontok 

milyen mértékben vállalják fel a női autonómia képviseletét, illetve, hogy hogyan 

érvelnek a megszólalók a női autonómia mellett vagy ellen, különféle hatást 

gyakorolva a közpolitika alakulására.” (Krizsán-Zentai, 2006:107) 

A politikai rendszer legáltalánosabb és legmagasabb szintje a jó kormányzás 

mércéje, azaz milyen társadalmi és gazdasági támogatottságot tud maga mögött. A 

kormányzás második szintje a politikai rendszer szervezeti keretét jelenti, pl.: 

alkalmasak-e az intézmények a feladatok ellátására. A közpolitika a kormányzás 
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harmadik szintje a konkrét szakpolitikai döntések sora, azaz például milyen 

stratégiák készüljenek, mikre koncentráljanak (Ilonszki, 2014:37).  

III.4.d. A közpolitika hazai jellemzői 

Gajduschek György és Hajnal György szerint a közpolitika elemei a 

társadalmi probléma felismerése, a célok meghatározása, az eszközök kijelölése és a 

megvalósítás végrehajtása. Eszerint a megközelítés szerint, a kormányzat feladata a 

társadalmi szükségletek kielégítése. Ahhoz, hogy a problémák, szükségletek 

megoldódjanak, szükséges meghatározni a pontos célokat, azaz mit akarunk a 

problémákkal kezdeni, mit fogunk tenni a céljaink elérése érdekében és ehhez milyen 

eszközöket alkalmazunk. Az előkészítés természetesen mit sem ér megvalósítás 

nélkül.  

A szerzőpáros szerint a magyar közigazgatást jogias szemlélet uralja és nem 

közpolitikai. (Gajduschek-Hajnal, 2011:53). Ez azt jelenti, hogy a cél és az eszköz 

egyaránt maga a jogszabály. A közpolitikai szemléletben a jog maximum eszköz 

lehet a társadalmi problémák megoldásában, de önmagában sohasem tekintjük 

célnak. Továbbá a jogias megközelítés során jogi szövegekre koncentrálunk, míg a 

közpolitikai szemlélet középpontjában a társadalmi és a kormányzati folyamatok 

állnak. A jogias szemlélet egyfajta automatizmust tételez, azaz a jogszabályt 

elfogadták, amely ezzel az akcióval meg is valósul. A közpolitikai szemlélet azonban 

ezzel szemben úgy gondolja, hogy a megvalósítás korántsem automatikus. Hiszen 

egyrészt ez komoly előkészítést igényel, illetve a megvalósítás gyakran elmaradhat 

vagy a döntéshozók szándékával eltérő irányba haladhat. Másrészt a jogi szemlélet 

alapvetően intézményekben, jogintézményekben, szervezetekben gondolkozik, míg a 

közpolitika a célokból következő és a megvalósítást szolgáló folyamatokra 

koncentrál. A jogi szemlélet például egyes intézménytípusokat sorol egy körbe (pl.: 

végrehajtó hatalmi ág szervei stb.), míg ezzel szemben a közpolitikai szemlélet 

számára a határvonalat a társadalmi probléma és az a köré szerveződő kormányzati 

aktivitás jelöli ki. A kérdés az, hogy a jogias szemlélet dominanciája következtében 

vannak-e például a rendszerben a közpolitikai folyamatokat átlátó szakemberek, 

illetve, hogy hova vezet az, hogy a kormányzati döntéshozatal nem, mint közpolitika 

- alkotási, hanem jogalkotási folyamat van jelen. Egy társadalmi probléma 

megoldásának a lépései a közpolitika szerint tehát a problémaértelmezés, a 
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célmeghatározás, az eszközök kiválasztása, a megvalósítás és az értékelés. A kutatás 

témájánál maradva ez a következőket jelentené. A társadalmi probléma az 

esélyegyenlőtlenség. A célunk az egyenlőtlenség csökkentése. Az eszközök lehetnek 

pl.: stratégiák, koncepciók, pozitív intézkedések stb. A megvalósítás, a stratégia 

megalkotása szakértők bevonásával, ideális esetben pl.: az interszekcionalitás 

alkalmazásával. Az esélyegyenlőtlenségek felszámolására megalkotott stratégiák 

megvalósulásának értékelése kell, hogy a sort zárja. A fő kérdés természetesen az, 

hogy az írott dokumentumokból végül gyakorlatban mi valósul meg. Sok eseteben 

sajnos az a tapasztalat, hogy a leírtak csak egyes részei jelennek meg intézkedések 

formájában. A kutatást bemutató fejezetben látni fogjuk, hogy az elméleti 

tevékenységek a gyakorlatban hogyan realizálódnak. 

III.5. A hazai stratégiaalkotás története22 

A stratégiaalkotás módszerében élenjáró angolszász országokban születtek 

meg először azok a jogszabályok, amelyek kötelezővé tették a stratégia alkotását a 

közszférában (KPMG, 2009). Magyarországon a rendszerváltást követően egy rövid 

ideig abbamaradtak a hosszú távú tervezések, elvesztették jelentőségüket, mint a régi 

rendszer maradványai. Megszűnt a tervhivatal és az 1990-es évek elején számos 

régen használt fogalom és megnevezés sem számított politikailag korrektnek. 

Ugyanakkor a tapasztalat azt mutatta, hogy a hosszú távú gondolkozás, 

koncepcióalkotás hiánya a hatékony működés akadályozó tényezője lehet, így újra 

megindultak a szakágazatonkénti tervezések, koncepcióalkotások. A 90-es évektől 

egészen 2004-ig azonban nem létezett egységes módszertan arra vonatkozóan, 

hogyan is kellene egy kormányzati stratégiának, koncepciónak kinéznie.  Bár 1998-

ban és később 2008-ban is voltak próbálkozások erre vonatkozóan, de ezek a 

kezdeményezések elhaltak. A stratégiaalkotás módszertanát az akkori 

Miniszterelnöki Hivatal Közigazgatás-fejlesztési Főosztály munkatársai 

koordinálták, akik más szakemberek, pl.: KPMG Tanácsadó Kft. versenyszférában 

jártas kollégák tapasztalatait is felhasználták.  

                                                 
22 Az alfejezet megírásához a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Közigazgatás-fejlesztési és 
Tervezési Főosztály munkatársával történt interjún (időpontja: 2013.12.19.) elhangzottakat 
használtam fel. A Tervezési Főosztály munkatársaként többek között a stratégiaalkotás folyamatának 
a kidolgozása és szabályozási hátterének kialakítása volt a feladata. 
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A dokumentum megírását kétirányú törekvés befolyásolta. Egyrészt a 

kormányzati stratégiai dokumentumok formai és tartalmi kellékeinek meghatározása, 

másrészt egy egységes módszertan kialakításának igénye, amelynek alapjául a 

modern menedzsment tudományok és különféle vállalati és kormányzati 

tapasztalatok szolgáltak. E módszertan szerint a stratégia főbb tartalmi elemei a 

következők: bevezetés, koncepció, megvalósítási terv, ex-ante értékelés (MEH, 

2004). A Bevezetés részét képezi a helyzetelemzés, a módszertani útmutató ebben a 

fejezetben tér ki a horizontális témákra, amelynek alapja az Európai Unióban 

használt terminológia. A dokumentumban a regionális dimenzió, a fenntartható 

fejlődés és az esélyegyenlőség és azok szabályozási keretei kerülnek kiemelésre. 

Ennek célja kettős volt, egyrészt ismertetni a stratégiai dokumentum szempontjából 

releváns horizontális témákat, másrészt azok szabályozási hátterének bemutatása. Az 

esélyegyenlőség kérdése az EU csatlakozással előtérbe kerültek, így fontossá vált azt 

is megvizsgálni, hogy a hazai stratégiában mely horizontális területek lehetnek 

relevánsak. A dokumentum szerzői szerint a Célkitűzések fejezet alatt szintén 

szükséges kitérni a horizontális esélyegyenlőségre, azaz meghatározni, hogy mi az 

elérendő cél és hogyan lehet azt megvalósítani (MEH, 2004).  

Amennyiben értékelni szeretnénk az útmutató hasznosságát és 

eredményességét, két dolgot kell szem előtt tartanunk. Az egységes útmutató bár 

megszületett, de nem volt kötelező jellegű. Ezután is voltak olyan szervezetek, 

intézmények, amelyek felhasználták az abban foglaltakat és voltak olyanok, amelyek 

figyelmen kívül hagyták. Inkább csak egy puha ajánlásnak lehet értékelni, amely 

éppen csak megemlíti az esélyegyenlőséget. Tehát a szöveg írói nem szűkítették le a 

kört (nem, kor, etnicitás, fogyatékosság stb.) hogy az adott koncepcióban melyeket 

tartja releváns esélyegyenlőségi célcsoportoknak. Vajon ez a „szabadság” arra 

sarkallja a dokumentumalkotót, hogy többféle szemüvegen keresztül és többféle 

csoportot is megvizsgáljon, akár az interszekcionalitás szemszögéből? Vagy éppen 

azt erősíti bennük, hogy a kérdés másodlagos jelentőségű?  A tapasztalatok azt 

mutatják, hogy inkább az utóbbi. 

A tárcák által használt megnevezések alapján 2010-ben 20 féle típusú 

stratégia létezett (KIM (a), 2013). Ezek a szakpolitikai stratégiák sem egymással, 

sem magasabb szintű dokumentumok tartalmával nincsenek megfelelő összhangban. 

A dokumentumok kidolgozottsága és részletezettsége is igen eltérő. Több esetben 
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sem látszik a stratégiák kapcsolódása a kormányprogram érintett célkitűzéseihez, 

továbbá a tapasztalat azt mutatja, hogy a kétharmadukhoz nem készül költségbecslés.  

A 90-es évektől kezdődően számtalan stratégia és jogszabály született. Ez 

többek között azt is jelentette, hogy a jogszabályok eredeti funkciója, azaz mint 

eszköz a probléma megvalósításához, háttérbe szorult. A kormánytisztviselők nem 

vették jó néven, hogy a napi munkájuk megsokszorozódott azáltal, hogy állandóan 

stratégiákról szóló előterjesztéseket kellett gyártaniuk vagy éppen véleményezniük. 

Ez a helyzet nagyjából tarthatatlanná vált, így szükség volt egy egységes rendszer 

kialakítása. 

A fent felsoroltak tükrében 2010 nyarán a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztériumot vezető miniszter a Statútum rendeletében meghatározott feladatainak 

alapján felhatalmazást adott egy közigazgatás-fejlesztési koncepció kidolgozására, 

amely a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program nevet kapta. Ennek egyik 

szakpolitikai célja az egységes stratégiai tervezési és monitoring rendszer kialakítása. 

2010-ben indult el a Kormányzati Stratégiai Irányítási Rendszer (KSIR) kialakítása. 

Szükséges azonban kiemelni azt, hogy a folyamat elindulásához szükség volt néhány 

igen elkötelezett emberre, akik időt és energiát nem sajnálva folyamatosan nyomást 

gyakoroltak a döntéshozókra. A folyamatot segítette, hogy az ország 

versenyképessége csökkent, amelynek egyik oka, hogy nem rendelkezett középtávú 

stratégiákkal, kormányzati szintű stratégiai irányítással és programalapú 

költségvetéssel. A tervek szerint a KSIR három elemből állna: egymásra épülő 

tervdokumentumokból, a megvalósítás nyomon követéséből és az eljárások 

intézményi működési formákból, illetve a támogató eszközök bevezetéséből (KIM 

(b), 2013). A három elemből máig csak az első teljesült. A rendszer kitalálói valós 

stratégiai irányítást akartak kialakítani, azaz megfelelő stratégiai dokumentumok és 

az ezekhez tartozó irányítási eszköztár, nyomonkövetési és számonkérhetőségi 

rendszer meglétét. A számonkérhetőség és a célokhoz rendelt költségvetés azonban 

mindig is problémás helyzetet teremt, hiszen már maga a stratégiaalkotás is egyfajta 

önkorlátozása a politikának. Emellett pedig sokszor az is problémát jelent, hogy az 

újabb és újabb vezetés gyakorta nem foglalkozik a korábbi stratégiákkal, nem veszi 

figyelembe az abban foglaltakat (pl.: gyermekszegénység).  
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A hazai stratégiaalkotás jogszabályi hátterét 2012 előtt nem szabályozták. 

2012 februárjában született meg a 38/2012 (III. 12.) a kormányzati stratégia 

irányításáról szóló kormányrendelet. A jogszabály célja a stratégiai 

tervdokumentumok előkészítésére, társadalmi véleményezésére, elfogadására, 

közzétételére, megvalósítására, nyomon követésére, valamint előzetes, közbenső és 

utólagos értékelésére, továbbá felülvizsgálatára vonatkozó követelmények 

meghatározása. Emellett tartalmazza a stratégiai dokumentumok típusait és kötelező 

formátumát, tartalmát, rangsor-rendszerét. A rendelet második pontjában a 

kormányzati stratégia irányítására vonatkozó alapelvek vannak összegyűjtve, 

úgymint a stratégiák közötti összhang megteremtésének fontossága, szükséges 

figyelemmel lenni a területi adottságokra és a területi felzárkózási szempontokra, 

illetve a nem állami szereplők tapasztalataira.  

Mint látható, az esélyegyenlőség nem szerepel a felsorolásban, annak 

ellenére, hogy a jogszabályhoz készült útmutató szerint többször is szerepel a 

szövegben. A magyarázat elég egyszerűnek számít. A jogszabályalkotóknak eszükbe 

sem jutott az esélyegyenlőséget, mint alapelvet megemlíteni. Az egyeztetéseken 

kizárólag a fenntarthatósági szempontok kerültek előtérbe úgymint pl. a környezeti 

fenntarthatóság stb. A szakemberek úgy gondolták, hogy ezeknek a szempontoknak a 

sorrendbe állítása nem lehetséges, hiszen nem létezik egy olyan egységes elv és 

szempontrendszer, amely támogatná a priorizálást. Egy vezető tisztségviselőt idézve 

„a cél amúgy is egy általános jogszabály megalkotása volt, hiszen abban bízunk, 

hogy húsz év múlva amúgy sem lesz probléma a fenntarthatóság és esélyegyenlőség, 

így már most sem kell, hogy szerepeljen a jogszabályban.”23  

Másfelől a minisztériumi delegáltak részéről, akiknek a szakmai muníciót 

kellett volna nyújtaniuk, sem érkezett határozott igény pl.: az esélyegyenlőség 

megjelöléséről. A 38/2012 kormányrendelethez készült egy segédlet (Módszertani 

keret és iránymutatás, 2012), amelynek az ötödik fejezete szól a horizontális 

szempontok érvényesítéséről. A fejezet írói három horizontális szempontot jelöltek 

meg; az esélyegyenlőséget, a fenntartható fejlődést és a területi kohéziót. A 

horizontális fejezet bevezetőjében az olvasható, hogy a 38/2012 kormányrendelet 

több ponton is kötelező feladatként utal arra, hogy a stratégiai irányítás 

                                                 
23 Személyes interjú időpontja: 2013.12.06. 
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tervdokumentumaiban az adott dokumentum vonatkozásában esélyegyenlőségi, 

fenntartható fejlődési és területi kohéziós szempontokat alkalmazni kell:  

„A kormányzati stratégiai irányításra vonatkozó alapelvek egyike, hogy „a stratégiai 

tervdokumentumok előkészítésénél figyelemmel kell lenni a területi adottságokra, 

továbbá kidolgozásuk során érvényesíteni kell a területi és területi felzárkózási 

szempontokat”(6.§(6) bekezdés). 

„A stratégiai tervdokumentumok előkészítése, elfogadása és megvalósítása során 

biztosítani kell, hogy az eredmények társadalmi, gazdasági, környezeti szempontból 

fenntarthatóak legyenek”(6.§(9) bekezdés c) pont).  

A stratégiai tervdokumentumok előkészítése, valamint felülvizsgálatai és módosításai 

során kötelezően alkalmazandó módszertani iránymutatást ez a segédlet tartalmazza 

(10. §).  

 

Amennyiben ezt a néhány paragrafust röviden elemezzük a következőket 

lehet leszögezni. Véleményem szerint még az „utal” kifejezés is túlzónak hat, hiszen 

a fenti paragrafusokban még maga a szó sem szerepel, azaz az esélyegyenlőség 

fogalma meg sincs említve.  

A területi felzárkózás egyértelműen a területről szól, a társadalmi, gazdasági, 

környezeti fenntarthatóság kellőképpen tág fogalmak. A 10. §-us kimondja, hogy a 

módszertani útmutatót kötelezően kell használni, azonban semmilyen szankcióval 

nem jár, ha valaki az abban foglaltakat nem követi.  

Továbbá az útmutatót hivatalosan a KIM minisztere el sem fogadta. A 

jogszabály 10.§-ban az útmutató hivatalosan módszertani keret iránymutatásnak van 

megnevezve, azonban annak terjedelme, tartalma semmilyen módon nincs definiálva. 

Az sincs pontosan elmagyarázva, hogy mit jelent az, hogy a kormányzati 

tevékenység összehangolásáért felelős minisztere „közzétesz”. 

 Továbbá az esélyegyenlőség meghatározásánál három célcsoportot emelnek 

ki a szerzők: nők, fogyatékosok és romák. A három célcsoport között pedig kapcsolat 

nincs, nem létezik. Ez az útmutató is homogén csoportként kezeli a három területet. 

Az interszekcionalitás szempontrendszer bár megjelenhetne, senki nem tartotta azt 

fontosnak. A 38/2012 kormányrendelet követően, a 1657/2012. (XII. 20.) Korm. 

határozat a kormányzati stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatos 

feladatokról rendelkezik. Tizenhat pontban határidő és felelősök meghatározásával 
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sorolja fel a feladatokat, azaz mely stratégiát kell megalkotni, melyet hatályon kívül 

helyezni és melyet átdolgozni. A jelenlegi kormány tehát áttekinthetővé és 

egységessé kívánja tenni a 38/2012. (III. 12.) kormányzati stratégia irányításáról 

kormányrendeletben előírtak alapján a kormányzati stratégiai irányítás 

dokumentumait. Ezt a feladatot rögzítette az Európai Unió számára 2013 áprilisában 

benyújtott 2013. évi Nemzeti Reform Programban (NRP) is, a kormányzati stratégiai 

irányítás megújítása (18.) pontjában24.  

A cél tehát egy olyan kormányzati stratégiai tér kialakítása volt, amelyben jól 

áttekinthető módon, aktuális formában és tartalommal szerepelnek az egyes 

érvényben lévő kormányzati szakpolitikai stratégiai tervdokumentumok. Ennek 

érdekében szükségessé vált egy stratégiai adatbázis kialakítása és folyamatos 

működtetése, valamint az idejétmúlt vagy tartalmilag és módszertanilag nem 

megfelelő stratégiai tervdokumentumok hatályon kívül helyezése. Ez a gépezet, ha 

lassan is, de beindult, sajnos mellőzve bármilyen esélyegyenlőségi szempont 

figyelembevételét. Sőt mellőzve bárminemű szankciót, azaz ha valaki nem a 

jogszabályban meghatározott módon készíti el a stratégiáját, az semmilyen 

következménnyel nem jár. 

                                                 
24 „A kormányzati stratégiai irányítás megújítása keretében a minisztériumok stratégiai szempontú 
felméréséből merített tapasztalatok alapján stratégiai adattár készül. A stratégiai kataszterre épül a 
többszintű stratégiai monitoring rendszer, amely elsősorban a Kormányprogram megvalósítására és a 
2014-20-as fejlesztési tervezés támogatására irányul. A stratégiai irányítás megújítása jegyében kerül 
sor a stratégiai tervezéshez és végrehajtáshoz kapcsolódó, a minisztériumokban kezelt adatgyűjtések, 
adatbázisok felmérésére és egy kormányzati meta-adatbázis létrehozására. A kormányzati stratégiai 
irányítás általános gyakorlattá tétele és a kialakított eszközeinek egységes és rendszeres alkalmazása 
érdekében támogatjuk a változáskezelést. Az intézkedés 2013-ban zárul.” 
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IV. fejezet: Romák, nők, roma nők - társadalmi helyzetkép 

A disszertációban az Amszterdami Szerződés hat célcsoportja (nem, faj és 

etnikai hovatartozás, vallás vagy a meggyőződés, fogyatékosság, kor vagy a 

szexuális irányultság) közül a romák hátrányos helyzetét, másrészt a nők és férfiak 

társadalmi egyenlőtlenségét elemzem. Ezt megelőzően a nőket és a romákat érintő 

sztereotípiákról, előítéletekről, diszkriminációról, szexizmusról és rasszizmusról 

írok.   

A két célcsoport társadalmi helyzetének és jellemzőinek összefoglalásával az 

a célom, hogy igazoljam az interszekcionalitás létjogosultságát. Alátámasszam azt, 

hogy miért lenne szükség a különböző stratégiák és intézkedési tervek 

megalkotásakor arra is kiemelt figyelmet fordítani, hogy az egyenlőtlenségi faktorok 

között kapcsolat van. A helyzetelemzésből egyértelműen kitűnik, hogy azokon a 

területeken, amelyeket az elemzett dokumentumok is kiemelnek, mint például 

oktatás, foglalkoztatás, egészségügy stb. mind a mai napig komoly hátrányban 

szenvednek a nők és a romák. A több évtized alatt fennálló különbségeket nem 

sikerült megszüntetni, maximum csupán kis mértékben csökkenteni. Az Olvasó akár 

joggal tehetné fel azt a kérdést is, hogy mit érnek a különböző stratégiák és 

intézkedések, ha a tendenciák alapvetően nem változnak. Ennek a kérdésnek a 

megválaszolása azonban nem ennek a dolgozatnak a feladata. 

 IV.1. Nőkkel és romákkal kapcsolatos negatív jelenségek 

A csoportközi jelenségek egy része a kisebbség és a többség közötti viszony 

eredménye. Napjainkban a szakirodalom már nem a csoporttagok száma alapján 

határozza meg, hogy ki tartozik a kisebbséghez és ki a többséghez, hanem a hatalmi 

pozíciójuk szerint. A domináns csoportok jelentős hatalommal bírnak, míg a 

kisebbség, az alárendelt csoport csak ennek töredékével. „Ha a két csoport között a 

határok átjárhatóbbak, akkor van nagyobb esély például a kisebbségi csoportok 

elfogadásra és integrációra” (Bigazzi, 2013:15). „A sztereotipizálás és előítéletesség 

csökkentésének egyik legismertebb stratégiáját az ún. kontaktus-hipotézis fogalmazta 

meg. Eszerint minél gyakoribbak és rendszeresebbek a kapcsolatok a különféle 

társadalmi csoportok tagjai között, annál kevésbé fognak sztereotípiákban 

gondolkodni és előítéleteket táplálni egymásról” (Balassa – Kovács, 2010:99). 
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A sztereotípia, előítélet és diszkrimináció „hármasa” nagyban képes 

befolyásolni azt, hogy hogyan vélekedünk a nők, illetve a romák helyzetéről. 

Aronson a bizonyos jellemvonásoknak vagy motívumoknak egy egész 

embercsoportra való általánosítását nevezi sztereotipizálásnak25. Azaz a csoportba 

tartozó bármely egyénnek hasonló jellemvonásokat tulajdonítunk attól függetlenül, 

hogy a valóságban a csoport tagjai mennyire különböznek egymástól (Aronson, 

2005). Amennyiben például azt gondoljuk, hogy a nők nem jó vezetők, akkor azt 

feltételezzük, hogy minden nő alkalmatlan arra, hogy vezető pozíciót töltsön be. A 

sztereotípiák nagy része nem valóságos tapasztalatokon alapulnak. Akár a mi 

fejünkben születnek meg, akár a tömegkommunikáció által gerjesztett 

elmondásokból, vagy egyszerűen csak a tudatlanságunkból, a céljuk az, hogy 

igazoljuk a saját előítéleteinket. Sztereotipizáláson egy embercsoport bizonyos 

jellemvonásainak, tulajdonságainak túlzó általánosítását is érthetjük. A sztereotípiák 

akkor válnak társadalmivá, ha a társadalmi csoportok tagjai között sokan osztják 

ezeket a véleményeket egy másik csoportról (Bigazzi, 2013).  

A sztereotípia összefonódik az előítélettel. Az előítéletnek is számos 

definíciója létezik, talán a legegyszerűbb meghatározása a tapasztalást megelőző 

vagy empirikus adatok hiányára épülő, így többé-kevésbé hibás értékítélet. „Az 

előítélet legspecifikusabb meghatározása egy adott társadalmi csoport tagjainak 

jogtalanul kedvezőtlen megítélése” (Bigazzi, 2013:16). Az előítélet (pl.: etnikai 

előítélet) hibás és rugalmatlan általánosításon alapuló ellenszenvet jelent, amely 

megmaradhat az érzések szintjén, de kifejezésre juthat a viselkedésben. Irányulhat 

egy-egy csoport egészére, de egyetlen egyénre is azon az alapon, hogy az egyén a 

szóban forgó csoport tagja. Mazzara szerint vannak, akik számára az előítéletek az 

élet természetes velejárói, mindig is léteztek és nem tehetünk mást, minthogy 

elfogadjuk őket. Ezzel szemben vannak olyan elméletek, amelyek szerint a 

történelmi, politikai és gazdasági helyzeteknek van jelentős szerepük a 

kialakulásukban és a létezésükben. Mazzara megkülönbözteti az egyéni és a 

társadalmi dimenziót is. Az egyik megközelítés az egyéni jellemzőket hangsúlyozza, 
                                                 

25 A sztereotípia kifejezést először Walter Lippman újságíró használta 1922-ben a Public opinoin című 
művében. Lippman szerint a sztereotípiák funkciója, hogy a kultúra és a társadalmi szerveződések 
különböző formáinak megőrzésén keresztül stabilizálják az egyén társadalmi helyzetét. "Tárolt 
képekkel, prekoncepciókkal, előítéletekkel, indítékokkal és érdekekkel operálunk, hogy megfejtsük a 
külvilágból érkező üzeneteket. Ezek az interpretációk és gondolati extrapolációk mintákká vagy 
sztereotípiákká állnak össze. Ezek a sztereotípiák azok, melyek meghatározzák az emberi cselekvést." 
(Lippman, 1922:45) 
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azaz az egyéni, intrapszichikus működésben keresendő az előítélet kialakulása, a 

másik megközelítés szerint az emberek közötti interakciókra, csoportok közötti 

konfliktusokra, továbbá a politikai és gazdasági nyomásra visszavezetve 

magyarázzák az előítéleteket (Mazzara, 1997). 

Az emberekről, dolgokról, csoportokról való tudásunk összefonódik azzal, 

amit az emberek, dolgok és csoportok iránt érzünk. Érzelmeink irányítják azt, hogy 

mit építünk be a már meglévő tudásunkba. Tudásunk és identitásunk kölcsönösen 

kiegészítik és befolyásolják egymást. Az identitásunkat egyfajta szemüvegként 

használjuk, azaz ezen keresztül értelmezzük a dolgokat. Wagner szerint létezik egy 

társas tér, amelyben mindenki tartozik valahová és a tudást a kommunikáció révén 

hozzuk létre. Nyilván az ember azokkal kommunikál, akikkel közel áll egymáshoz. 

Ebben a keretben az előítélet egy érzelmileg túltelített tudást jelent a másikról. Minél 

előítéletesebb valaki, annál jobban keresni fogja azok társaságát, akik hasonlóan 

gondolkoznak, mint ő. (Wagner, 1998). 

A diszkriminációhoz vezető úton tehát minden esetben megjelenik a 

sztereotípia és az előítélet. Smith és Mackie (2002) meghatározása szerint a 

diszkrimináció egy társadalmi csoport és annak tagjai felé irányuló pozitív és negatív 

viselkedésre utal. A diszkrimináció egy olyan esemény, amely által egy bizonyos 

csoport tagjai indok nélkül hátrányt szenvednek (Sík – Simonovits, 2006). Giddens 

(2008) a társadalomtudomány oldaláról mutatja be a diszkrimináció tartalmát. 

Állítása szerint, míg az előítélet attitűdöket és véleményeket foglal magába, a 

diszkrimináció egy másik csoport vagy személy iránt ténylegesen tanúsított 

viselkedést jelent. A diszkrimináció az egyenlő Bánásmód Hatóság megfogalmazása 

szerint minden olyan megkülönböztetést, kizárást vagy kedvezményezést jelent, 

amely megszünteti vagy rontja az esélyegyenlőséget, illetve sérti a bánásmód 

egyenlőségének elvét. A diszkrimináció formái között megtaláljuk a közvetlen és 

közvetett diszkriminációt egyaránt (EBH). A diszkrimináció során olyan hátrányos 

helyzet alakul ki, amely társadalmilag meghatározott szisztematikus aszimmetria 

mentén valósul meg. (Naetat, 2008). A diszkrimináció meghatározásakor három 

tényezőről beszélhetünk. Kialakul egy előnytelen, kedvezőtlen helyzet, van egy 

társadalmi csoport, amellyel szemben felmerül a diszkrimináció és a csoporttal 

szemben előnytelen ítéletalkotás történik. 
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Annak ellenére, hogy a nőkkel szembeni diszkrimináció leküzdése hosszú 

évek óta az emancipációs folyamatok része, amely a fejlett, modern társadalmakban 

deklarált társadalmi cél is, azonban számos területen és esetben máig a 

férfidominancia a jellemző. Miközben jelentős intézkedések segítik a nők 

foglalkoztatási arányának növelését a munkaerőpiacon, még továbbra is a nők 

felelnek a tradicionálisan a nőkhöz köthető feladatokért (háztartás vezetése, 

gyereknevelés, idős szülő gondozása stb.). Ezek a szerepek és feladatok 

egyértelműen hatnak a nők társadalmi szerepének leértékelésére. A szexizmus a 

nőkkel szembeni előítélet, amely gyakran diszkriminatív viselkedésben nyilvánul 

meg. Általában a tradicionális nemi szerepekre vonatkozó elvárásokkal azonosítják, 

amely együtt jár a nemekről alkotott hagyományos sztereotípiák elfogadásával 

(Kovács, 2007). Glick és Fiske szerint egyfelől a férfiaknak strukturális hatalma van 

a nők felett, másfelől pedig függnek is tőlük (anya, társ stb.) Az ő megfogalmazásuk 

szerint a szexizmus a nők iránti ambivalens attitűd. Azt állítják, hogy az ambivalens 

szexizmus az ellenséges szexizmusból és a jóindulatú szexizmusból áll. Az 

ellenséges szexizmus igazolja a férfiak magasabb státuszát, míg a jóindulatú 

szexizmus pozitív érzelmekkel jár a szexista részéről. Az ellenséges szexizmus a nők 

negatív sztereotipizálásával jár együtt, a jóindulatú szexizmus a nők pozitív 

sztereotipizálásával (Glicke – Fiske, 1996). A nyugati társadalmakban jogi és 

politikai eszközökkel küzdenek a nyílt szexizmus ellen, mégis a szexizmus burkolt 

formában állandóan jelen van. Modern szexizmusnak nevezzük például a nemi 

esélyegyenlőtlenség, mint probléma tagadását, vagy a nők bármilyen jellegű pozitív 

támogatásának rosszallását. Bourdieu 1998-ban megjelent Férfiuralom című 

művében azt állítja, hogy „a nők és férfiak közötti struktúrában nem történt változás. 

A férfiuralom olyan társadalmi intézmény, amely évtizedek óta teljesen 

betagozódott, mélyen bevésődött az objektív társadalmi és szubjektív gondolkodási 

struktúrába. Ez az intézmény tekinthető minden uralom modelljének” (Bourdieu, 

1994:64). Arra a kérdésre pedig, hogy hol vannak maguk a nők Virginia Woolftól 

származó metaforával válaszol: „a hízelgő tükör szerepét játsszák, amely tükörben a 

fériak önmaguk kinagyított képét pillanthatják meg, ezáltal egyszerre igazolva önnön 

létezési módjuk helyénvalóságát és a hízelgő tükör megfelelő működését” (Bourdieu, 

1994:66). Hadas Miklós szerint a férfiuralom megszüntetésére csak akkor van esély, 

a nők elnyomásának a legvégső összetevőit is sikerül megismerni, feltárni. Ennek 
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érdekében elemezni szükséges az intézményi rítusokat, amelyek csaknem minden 

esetben nemi különbségeket intézményesítő rítusok is (Hadas, 1994). 

A társadalom a biológiai nem alapján különböző személyiségvonásokat 

tulajdonít az egyénnek, illetve szerepeket vár el tőle, ez a „gender,” azaz társadalmi 

nem: „nőies” vagy „férfias,” illetőleg női vagy férfi szerep, melyekhez a nemi 

sztereotípiák is kapcsolódnak. Tóth Olga szerint a társadalmi létünk milyensége 

többek között attól is függ, hogy férfinak vagy nőnek születtünk. A biológiai 

meghatározottságra, minden társadalom ráépít egy elvárás- és lehetőségrendszert a 

két nem számára. A társadalmi egyenlőtlenségek egy része ebből az eltérő 

konstrukcióból ered (Tóth, 2007). Hadas Miklós úgy gondolja, hogy a körülmények 

szabják meg, hogy milyen viselkedésmintákat várunk el a nemektől, hogy azzal 

kapcsolatban milyen tudással rendelkezünk, és azt is, hogy ezt a tudást milyen 

beszédmódokban, diskurzusokban jelenítjük meg. Azt állítja, hogy maga a biológia is 

társadalmi konstrukció, a biológia maga is egy diskurzus, amely az érvényes hatalmi 

viszonyokat tükrözi, és amely a férfiuralom, a patriarchátus újratermelését szolgálta 

(Hadas, 2013). 

Fiske és Stevens szerint a társadalmi nem a férfiak és a nők közötti 

pszichológiai, társadalmi és kulturális eltéréseket határozza meg, azaz azt, hogy az 

adott társadalomban milyennek kell lennie a férfinak és a nőnek, hogyan kell 

viselkednie, gondolkodnia és éreznie. A társadalmi nemnek vitathatatlanul biológiai 

alapjai vannak, ebből következően (de ezen túlmutatóan) erőkülönbségeken alapul, 

komplex relációk mentén szerveződik (pl. történeti-politikai kontextustól, kultúrától, 

személyes életciklustól függően) és intézményesen is működik (Fiske és Stevens, 

1998). 

Eagly és Wood a társadalmi munkamegosztással magyarázza a nemek közötti 

különbséget és a nők hátrányos megkülönböztetését. Elméletük szerint a biológiai 

nemek mentén létező különbségekre rakódnak rá a gazdasági és társadalmi 

szerepkörök. Az ipari társadalmakban a nők végezték a házon belüli, míg a férfiak a 

házon kívüli munkákat. A nők feladata volt a közösségi lét fenntartása, míg a férfiaké 

a gazdasági önérvényesítés és önfenntartás. E munkamegosztásnak további 

jellemzője volt a termelő tevékenység következtében, hogy a férfiak már ekkor 

jelentősebb státusszal rendelkeztek. A modern posztindusztriális társadalmakban ez a 
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rendszer a továbbiakban is létezik, hiszen fenntartja a szocializáció során elsajátított 

nemi szerepkörök, illetve a nemekkel kapcsolatos diskurzus. A berögzült nemi 

sztereotípiák fenntartják a két nem közötti különbségeket (Eagly és Wood, 1999). 

Amerikai és nyugat-európai tanulmányok szerint az etnikai kisebbségekkel 

szemben nyílt előítélet helyett a diskurzusba ágyazott, lágyabb, burkoltabb 

előítéletek jelentek meg, amelyek képesek az egyenlőség univerzális értékei mellett 

is fennmaradni. Például ma már a néger kifejezés helyett a feketét, majd az afro-

amerikait használjuk, azaz a biológiai/bőrszín által meghatározott csoporthatárokról a 

kulturális különbségekre helyezte a hangsúlyt (Bigazzi, 2013). Pinker az eufémizmus 

taposómalmának nevezi azt a folyamatot, amikor új fogalmak kerülnek bevezetésre 

abból a célból, hogy semlegesítsék az ezen fogalmak mögött megjelenő pejoratív, 

negatív tartalmakat. Azonban ezek a negatív jelentések idővel átneveződnek, tehát 

újabb és újabb kifejezéseket vezetünk be, máshogy hívjuk az állandóan létező 

jelenségeket (Pinker, 2003). A modernebb, lágyabb, politikailag korrekten 

megfogalmazott előítéletek azonban nem kevésbé veszélyesek. A szimbolikus 

rasszizmus negatív faji megkülönböztetés, a cselekvés vagy a kommunikáció 

szimbolikus formát ölt. A szimbolikus rasszizmus esetén a rasszista személy úgy 

tesz, mintha védené a társadalmi normákat, a felelősséget pedig azokra hárítja, akik 

megsértették azokat (Kinder – Siers, 1981). Ilyen például, amikor a romák 

szegénységét a munkavégzés iránti motiváció hiányával magyarázzák, vagy amikor a 

pozitív diszkriminációval szemben a meritokrácia norma megszegésével érvelnek. 

Az averzív rasszista kerül minden kapcsolatot az adott csoport tagjaival. Az averzív 

rasszizmusra az jellemző, hogy a rasszista személy tulajdonképpen nem akar 

rasszista lenni, azonban idegenkedik a számára ismeretlen vagy a köztudatban 

megbélyegzett csoportoktól (Dovidio – Gaertner, 2004). 

Magyarországon a romákkal szemben igen erőteljes az előítéletesség. A 

cigány és a nem cigány kulturális, életmódbeli, és társadalomlélektani 

jellemvonásaiban jelentősen eltérnek egymástól. A rendszerváltást követően a 

kutatók feltételezték, hogy a rendszerváltozáskor bekövetkezett jelenségek 

erőteljesen hatnak az előítéletesség mértékére. A polgári szabadságjogok és a 

kapitalizmus sikeres bevezetése után a nagy többség életszínvonala nem emelkedett a 

lakosság által elvárt mértékben, a társadalmi egyenlőtlenségek viszont jelentősen 

megnőttek. 1989 és 1993 között másfél millió munkahely szűnt meg. 1993 után a 
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munkanélküliség főleg a hátrányos helyzetű településeken, a roma kisebbség körében 

és az alacsony iskolai végzettségűek között koncentrálódott erőteljesen (Rubovszky, 

2015). Amikor a rendelkezésre álló erőforrások szűkösek, akkor lehet, hogy az 

uralkodó csoport azért próbál háttérbe szorítani egy kisebbségi csoportot, hogy így 

anyagi előnyökre tegyen szert (Aronson, 1998). Az előítéletes attitűdök élesebbé 

válnak, amikor konfliktus áll fenn az egymást kölcsönösen kizáró célok körül. 

Kimutatták például, hogy a diszkrimináció, az előítélet és a negatív sztereotípiák 

szerinti minősítés azonnal kiéleződik, mihelyst csökkennek a munkalehetőségek 

(Aronson, 1998:331). Az előítéletességet magyarázó modellekhez soroljuk a 

társadalmi-demográfiai mutatókat, azaz általában az idős, iskolázatlan, alacsony 

jövedelmű vidékiek előítéletesebbek, mint a magasabb státusú csoportokba tartozók 

(Balassa, 2007). Igen gyakori változó az előítéletességet magyarázó modellekben a 

vallásosság. Erős Ferenc és Fábián Zoltán a cigányellenességnek az életkorral és a 

vallásossággal való kapcsolatát vizsgálva 1994-ben azt találták, hogy csak a fiatalabb 

csoportok esetében kíséri a vallásos elköteleződést egy toleránsabb attitűd. A legtöbb 

tanulmány, amely az etnikai előítéleteket vizsgálta 1989 után, az előítéletesség 

növekedését az átmenet okozta szociális frusztrációnak, a gazdaságban és 

társadalomban széles rétegek által tapasztalt bizonytalanságnak tulajdonította. A 

politikai, deológiai értékeket és azonosulások is megjelennek okként, azaz bizonyos 

politikai és ideológiai pozíciókat (erősen jobboldali, nacionalista orientáció) gyakran 

kapcsolnak össze etnikai előítéletekkel (Balassa, 2007). 

Enyedi Zsolt – Fábián Zoltán – Sik Endre (2004) vagy az Erős-Fábián féle 

kutatás (2006) az előítéletesség három fajtáját vizsgálta: a cigányellenességet, a 

politikai és diszkriminatív antiszemitizmust. A vizsgálat kimutatta, hogy a többségi 

társadalom a romákhoz viszonyul a legnegatívabban. A cigányellenesség több 

forrásból táplálkozik. Egyrészt ennek a csoportnak a társadalmi pozíciója – alacsony 

iskolai végzettség, alacsony foglalkoztatottság, rossz egészségi állapot, nem 

megfelelő lakhatási körülmények - a legrosszabb. Másrészt a hátrányos helyzet 

megakadályozza a romák nagy hányadának a társadalmi részvételét. Harmadrészt a 

leszakadás, kiszolgáltatottság bűnbakká teszi a cigányságot, amely a többségi 

társadalom szemében egy etnicizálódott underclass-t alkot. Továbbá az egymás 

mellett élést gyakran csoportközi konfliktusok jellemzik (Erős-Fábián, 1999). A 

2002-ben megismételt TÁRKI vizsgálat szerint kétdimenziós struktúra alakult ki: 
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nyíltabb diszkriminatív és faji alapú cigányellenesség, illetve egy puhább, burkoltabb 

előítélet. Az újfajta cigányellenesség megjelenése szoros összefüggésben volt a nyílt 

cigányellenesség csökkenésével, illetve a látencia növekedésével. Továbbá a változó 

szociális normáknak köszönhetően egyre szalonképtelenebb a cigányellenes 

vélemények nyílt hangoztatása (Balassa, 2007). 2011-es felmérés szerint azonban ez 

a javuló tendencia megfordult, amely többek között az olaszliszkai gyilkosságnak, a 

Jobbik megerősödésének és a Magyar Gárda megjelenésének köszönhető. „A 

bűnözési hajlam a cigányok vérében van” ezzel a kijelentéssel a magyar lakosság 

60%-a értett egyet 2011-ben. A TÁRKI kutatása szerint (2012) a közbeszédben 6-7 

éve erősödött meg a nyílt cigányellenesség, a magyar társadalom romaképe azonban 

90-es évektől szinte változatlan. Ezt az állítást igazolja az 1. számú táblázat. A 

megkérdezetteknek csupán 11%-a gondolja úgy, hogy a cigányoknak több 

támogatást kellene adni. 82%-uk állítja, hogy minden cigánygyereknek joga van nem 

szegregált osztályokban tanulni. Ezzel ellentétben 60% egyetért abban, hogy vannak 

olyan szórakozóhelyek, ahová a cigányok nem léphetnek be. A táblázat 

számadataiból egyértelműen kitűnik, hogy a romákkal kapcsolatos attitűdök nem 

változtak jelentős mértékben. 
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 1994 1997 2000 2002 2008 2011 

A cigányoknak több támogatást kell 
adni, mint a nem cigányoknak. 

15 10 15 12 8 11 

Minden cigány gyereknek joga van arra, 
hogy a nem cigányokkal közös iskolai 
osztályokban tanuljon. 

- - 88 89 86 82 

A cigányok között a hagyományos 
családi értékek tisztelete erősebb, mint a 
nem cigányok között. 

- - 63 66 66 63 

A cigányok gondjai megoldódnának, ha 
végre elkezdenének dolgozni. 

89 - 85 88 78 82 

A bűnözési hajlam a cigányok vérében 
van. 
 

64 - 55 53 60 60 

Csak helyeselni lehet, hogy vannak még 
olyan szórakozóhelyek, ahová a 
cigányokat nem engedik be. 

46 47 38 33 36 42 

N 988 3857 1521 1022 4040 3040 

Sík Endre és Simonovits Borbála 2012-ben a diszkrimináció méréséről 

készítettek egy tanulmánykötetet. A tanulmányban számos technikát bemutatnak, 

amivel a diszkrimináció mérhetővé válik, többek között például az igazságügyi 

teszteléssel vagy a rendőri igazoltatások vizsgálatával26.  

                                                 
26 Az igazságügyi tesztelést Magyarországon elsőként a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda 
(NEKI) alkalmazta abból a célból, hogy jogi segítséget nyújtson a Magyarországon élő, a kisebbségi 
törvényben felsorolt nemzeti, etnikai kisebbségek azon tagjainak, akiket etnikai hovatartozásuk miatt 
valamilyen jogsérelem, hátrányos megkülönböztetés ért. A NEKI elsődleges célja a diszkrimináció 
alapos felderítésére szolgáló tényfeltáró munka. Ezt a módszert akkor érdemes alkalmazni, amikor a 
panaszos feltehetően kisebbségi csoporthoz való tartozása (származása, bőrszíne, egészségi állapota, 
fogyatékossága, nemi hovatartozása stb.) miatt más elbánásban részesül, mint más, hozzá hasonló 
tulajdonságokkal, adottságokkal rendelkező személyek, az eltérő bánásmód motivációja vagy indoka 
azonban nem egyértelmű. A módszer lényege, hogy a panaszossal azonos kisebbségi csoporthoz 
tartozó tesztelő és egy másik, a kisebbségi csoporthoz nem tartozó, de vele egyébként azonos releváns 
képességekkel és tulajdonságokkal rendelkező személy ugyanazzal a céllal, kérdésekkel, kéréssel 
keresi fel a bepanaszolt intézményt (Sík-Simonovits, 2012:60). A diszkrimináció mérésére alkalmas 
másik módszer a rendőrségi igazoltatások vizsgálata. Hajlamosak-e a rendőrök bizonyos csoportokat 
gyakrabban igazoltatni, mint másokat, több kérdéssel mérték a kutatók. Az első arra irányult, hogy a 

1. táblázat: A romákkal kapcsolatos attitűd Magyarországon az 1990-es és 2000-es 
években (% akik egyetértenek az állításokkal) 

Forrás: Társadalmi Riport (Bernát at al, 2012:4) 
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IV.2. Romák társadalmi helyzetét befolyásoló tényezők 

A helyzetleírást megelőzően fontos kitérnem arra az évtizedek óta tartó vitára, 

hogy kit is tekintünk romának. A ki a cigány és mekkora az arányuk a lakosságon 

belül olyan kérdések, amelyek a közvélemény mellet a kutatókat is hosszú ideje 

foglalkoztatják. A cigányság meghatározása soha nem volt egységes. A történeti 

források szerint Európában és Magyarországon kb. a 16. századtól kétféle 

megközelítés volt jellemző. Egyrészt cigány az, aki annak született (tehát cigány 

közösségbe született), másrészt cigány az, aki azzá vált, illetve úgy néz ki.  A 

kutatásokból tehát egyértelműen kiderül, hogy nem egy, hanem többféle cigány 

identitásról beszélhetünk, illetve kritériumok összekapcsolódásának különös 

variációiról (Nagy, 2009). A történelem folyamán két megközelítés váltotta egymást, 

az etnikai és a szociális besorolás. Az etnikai besorolás egy csoport koherens létét 

feltételezi, míg a szociális besorolás tulajdonképpen az életkörülményekre 

koncentrál, így alkot mesterséges csoportokat. Ezt az álláspontot képviselték és 

képviselik azok, akik a cigány létet a szegénységgel kapcsolják össze. Szelényi Iván 

azonban kimondja, hogy „…a romák nagyobb része tehát nagyon szegény, de a 

nagyon szegények nagy része mégsem roma. A szegénykérdés tehát nem 

romakérdés” (Szelényi, 2001). 

Az etnikai hovatartozás szerinti adatgyűjtés kapcsán három problémakör 

rajzolódik ki. Az első a legitimitás, azaz szükségesek-e egyáltalán az etnikai adatok. 

A második a „hogyan” kérdése, vagyis milyen módszertan álljon az etnikai 

adatgyűjtés mögött. A harmadik pedig a „miért”, azaz mi indokolja az etnikai 

adatgyűjtést (Simon – Piché, 2012). Hosszú évtizedek óta az etnikai és faji 

klasszifikációk a szegregáció megerősítését és az egyenlőtlenségek növekedését 

eredményezték. Az utóbbi időben azonban az etnikai adatgyűjtés motivációi 

átalakultak. Napjainkban a fő kérdés az, hogy a népesség etnikai származás szerinti 

megkülönböztetése a megbélyegzés további erősödését eredményezi vagy éppen 
                                                                                                                                          

megkérdezett rendőr mit gondol a kollégáiról. A 80 megkérdezett 47 százaléka vélte úgy, hogy van 
olyan, aki hajlamos bizonyos csoportokat gyakrabban igazoltatni. Magukról már sokkal kevesebben 
állítják ugyanezt: a rendőrök 23 százaléka vallotta be magáról, hogy hajlamos erre. Választ is csak az 
előző kérdésre válaszolók mindössze fele adott. A megkérdezettek majdnem fele nevesítette a 
rendőrtársai által kiemelten kezelt csoportokat. A 37 válaszolóból 26 említette a romákat, legtöbbjük 
általuk objektívnek tekintett okokra hivatkozott (pl. bűnöző életmód), és racionálisan érvelt e 
gyakorlat mellett (Sík-Simonovits, 2012:88). 
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ellenkezőleg, elősegíti a diszkrimináció hatékonyabb vizsgálatát és a társadalmi 

felzárkózást segítő közpolitikák hatékony eszközéül szolgál (Kapitány, 2014). A 

hátrányos megkülönböztetés formáinak azonosítása és mértéke fontos az 

esélyegyenlőséget szolgáló programok, politikák megfogalmazásához és 

kiértékeléséhez. Emellett pedig egyre nagyobb az igény a tényeken alapuló 

közpolitika iránt. Tehát tulajdonképpen ezek indokolják az etnikai kategóriák 

használatát a népszámlálások és egyéb adatfelvételek során.   

Magyarországon nincs megegyezés a kisebbségek számbavételében és a 

felzárkózáspolitikához szükséges adatok létrehozásával kapcsolatban. Krizsán 

Andrea az elmúlt két évtizedre fókuszáló vizsgálatában három értelmezési keretet 

vizsgált meg, amelyek szerinte meghatározták az etnikai adatgyűjtés lehetőségeit, 

ellentmondásait és sikertelenségeit. Az első a csoportok önrendelkezése, a második 

az egyéni jogok, a harmadik társadalmi felzárkózás. Mind a három értelmezési keret 

egymástól eltérő módon fogalmazza meg az etnicitással kapcsolatos közpolitikák 

szerepét, a számbavételi módszereket és célokat. A politikai viták egy része a 

kisebbségek elismerése körül összpontosul, a másik csomópont a hátrányos 

helyzetben levő csoportok tagjainak azonosítása körül alakul ki. Az első keretben a 

legfontosabb cél a nemzetek és etnikai csoportok kollektív jogainak biztosítása. 

Ebben az esetben a számbavétel célja az etnikai csoportok létének kinyilvánítása és 

védelme. Ez az értelmezési keret az 1993-as Kisebbségi Törvénnyel jutott 

kifejezésre, amelyben tizenhárom „történeti” kisebbség elismerését és védelmét 

biztosították27. Az egyéni jogok értelmezési keret középpontjában az adatvédelem 

áll. Ebben az esetben az egyén szabadságjoga, hogy az etnikai identitását vállalja e 

vagy sem. Ennél a keretnél az adatgyűjtés egyetlen módja az önbesorolás, ami azt is 

jelenti, hogy az állam szerepe az adatok kezében nagyon korlátozott. Ezt a törekvést 

az Adatvédelmi törvény 28  és az Adatvédelmi Biztos hivatalának létrehozása 

szolgálta. A harmadik értelmezési keret a társadalmi felzárkózás. Fontos az egyéni 

jogok biztosítása, de a sikeres közpolitikák érdekében fontos az etnikai csoportok 

azonosítása is. Ebben a keretben az etnikai számbavétel az egyik eszköz az 

egyenlőbb társadalom megteremtésének folyamatában. Itt az önbesorolási kritérium 

mellett a többségi társadalom tagjai általi minősítés is fontos. Jogalkotás szintjén az 

                                                 
271993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 
28 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. 
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egyenlő bánásmódról szóló törvény elfogadást szükséges kiemelnünk 29  . 

Magyarországon ezek az értelmezési keretek rendre egymásnak feszülnek, nincs 

egységes álláspont (Krizsán, 2012).  

A Kisebbségi törvény elfogadásával Magyarországon komoly vita 

bontakozott ki a szociológusok körében, hogy ki tekinthető cigánynak. Pulay Gyula 

(Pulay, 2009) és Krémer Balázs is hasonló problémákat fogalmaznak meg. „A roma 

kutatással kapcsolatban a mintavétel nehézségéről és mintavételi különbségekről 

beszélünk. Valójában nem mintavételi problémával állunk szemben. A fő kérdés az 

alapsokaság meghatározása és lehatárolása” (Krémer et al. 2010: 120). A cigány 

népesség statisztikai számbavételével kapcsolatosan két ellentétes álláspont alakult 

ki. Az első álláspont szerint (Kemény István, Kertesi Gábor, Kézdi Gábor, Havas 

Gábor) „a cigányok önbesorolása statisztikailag nem nyújt megbízható 

eredményeket, ezért a roma etnicitást a többségi társadalomhoz tartozó személyek 

külső minősítése alapján kell meghatározni” (Kapitány, 2014:10). A külső minősítést 

pedig olyanok végzik, akik maguk is az adott közösség tagjai, a cigány közösségben 

élnek. Ennek a vizsgálati típusnak a hátránya, hogy azok a cigány emberek, akik 

magukat már nem tartják cigánynak, illetve akiket a közösség nem tart cigánynak, 

kimaradnak a vizsgálati csoportból. Szelényi Iván és Ladányi János szerint 

amennyiben „a romákat elsősorban a szegénység kultúrájának reprezentánsaiként 

fogjuk fel, akkor ebbe a csoportba jelentős számú marginális társadalmi helyzetben 

levő nem roma is bekerül, és fordítva, az iskolázottabb és tehetősebb romák 

kikerülnek a csoportból” (Kapitány, 2014:10). Ladányi János és Szelényi Iván 

állítása szerint  nem lehet tudományos igénnyel megadni a választ, mivel csak annak 

megállapítása lehetséges, hogy egy időpontban egy-egy meghatározás szerint ki 

tartja magát cigánynak (Ladányi – Szelényi, 2000).  

A népszámlálások során többféle módszert alkalmaztak a szakemberek az 

etnikai adatok gyűjtése tekintetében. A 2001-es népszámláláskor nem volt kötelező 

válaszolni az „érzékeny” kérdésekre, mivel bevezették a többes nemzetiségi bevallás 

lehetőségét. Azaz egy adatszolgáltatónak egyszerre több nemzetisége, nyelve lehet és 

ezek között nem kellett sorrendet felállítania. Továbbá az adatközlésben bevezették a 

„nemzetiséghez tartozó” statisztikai mutatót. Ezeknek a módszertani változásának a 

                                                 
29 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
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hatására jelentősen megnőtt a népszámlálási adatközlésben a romák száma. 1990-ben 

142 683 fő, míg 2001-ben 205 720 fő (Kapitány, 2014). A szakértők nagyon 

különböző véleménnyel voltak a felmérések, adatok pontosságának tekintetében. 

Még annak a lehetősége is felmerült, hogy a 2011-es népszámlálásból teljes 

egészében kimaradjon a nemzetiségekre vonatkozó kérdések. Az elhagyás helyett 

újabb változásokat eszközöltek a kérdőívben. Az átalakítások csak részben 

bizonyultak sikeresnek. A módosítások következtében 315 583 főre nőtt a romák 

száma (2011-ben a környezet által romáknak tartottak száma 600- 700 000 tehető). 

 Az etnikai adatgyűjtés problémája a stratégiai dokumentumok 

helyzetelemzéséhez és a támogatások lehívásához is szervesen kapcsolódik. Hiszen 

kiemelten fontos kérdés, hogy a különböző programok és intézkedések elérik-e kellő 

mértékben a társadalmi hátrányokkal különösen sújtott roma népességet. Ennek 

számbavételéhez olyan statisztikai adatokra van szükség, amelyek kifejezetten a 

roma népesség fejlesztési programokban való részvételéről nyújtanak információkat. 

Ilyen célú adatgyűjtésre már eddig is volt példa. Egy-egy fejlesztési programban (pl.: 

Nő az Esély), intézkedésben a támogatáskezelő, illetve programvégrehajtó 

szervezetek alkalmaztak az adatvédelmi szabályoknak megfelelő adatgyűjtési 

módszert30 . Az egységes adatkezelési rendszer megteremtése céljából az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága 

adatlapot és eljárásrendet készített elő azért, hogy az uniós támogatások tekintetében 

egységes nemzetiségi adatkezelési rendszer jöhessen létre 31 . Emellett azonban 

szükséges lenne, hogy a hazai programok tekintetében is létrejöjjön egy olyan 

adatgyűjtési eljárásrend, amely alapján a programokba bevont romák száma mérhető, 

illetve megalapozottan becsülhető legyen32. 

A következő részekben a romák, a nők és a roma nők társadalmi helyzetét 

kívánom bemutatni. Itt szeretnék kitérni arra a problémára, amely szervesen 

kapcsolódik a fent leírtakhoz. Mivel sokak szerint ma Magyarországon az a cigány, 

akit a környezete cigánynak tart, így a cigányság fogalma összekapcsolódik a 

hátrányos helyzettel, problémákkal és a szegénységgel. Ahogyan a 

                                                 
30 lásd 3. számú melléklet 
31 A nemzetiségi adatbekérő felület működése 2013. december 12-én indult el. A rendszer kizárólag a 
TÁMOP érintett konstrukciók tekintetében gyűjt adatot, tehát erőteljes fejlesztésre lenne szükség.  
32 A KSH Népességtudományi Kutatóintézet az Emberi Erőforrások Minisztériumának felkérésére 
elkészítette a népszámlálási nemzetiségi adatokon alapuló népességbecslést. 
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helyzetelemzésemből is kitűnik, azok a romák, roma nők, akiket Kóczé Angéla 

határátlépőknek hív, nem igazán kapnak kellő figyelmet. Ők azok, akik kimondott 

vagy kimondatlan társadalmi és politikai konvenciókkal mennek szembe. Az idézett 

és felhasznált tanulmányokból is jól látszik tehát, hogy azok a romák, roma nők, akik 

tudtak élni a társadalmi mobilitás lehetőségeivel, a legtöbb esetben kikerülnek a 

kutatások fókuszpontjából (Kóczé, (b) 2010). Ezért sajnálatos módon nem találtam 

sem adatokat, sem pedig elemzéseket például roma kutatókra, roma politikusokra, 

roma közéleti személyekre vonatkozóan, ennek következtében pedig ennek a 

társadalmi nem vetületére sem.   

A romák magyarországi társadalomtörténete 1945 után  

 A második világháború befejezésével a magyarországi cigányság életben 

maradt része bár megmenekült a munkaszolgálattól, illetve a koncentrációs 

táboroktól, azonban a kirekesztéstől és a hátrányos megkülönböztetéstől nem, 

amelyet számos tény igazol, ebből csak néhányat említek meg. A földosztásból a 

cigány embereket kizárták, annak ellenére, hogy azelőtt a megélhetésük jelentős 

részben a mezőgazdaságban végzett munkából származott. Az 1950-es évek első 

felében a cigányság helyzetének „javítását” nagyrészt közegészségügyi, rendészeti és 

népművelési kérdésnek tekintették, azaz központi irányelv hiányában az 

Egészségügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium és az érintett tanácsok a maguk 

belátásai szerint jártak el.  Ezekben az években egészségügyi járőrök rendszeresen 

ellenőrizték a cigánytelepeket és kényszermosdatásokat végeztek. 1954-ben 

bevezették a személyigazolványt, azonban a kóbor cigányoknak fekete színű 

igazolványuk volt, amelyet csak 1961-ben szüntették be. Sokáig nem szerveződött 

olyan mozgalom, nem formálódott egy olyan cigány értelmiségi réteg, amely 

felkészülten tudott volna fellépni a diszkriminatív intézkedésekkel szemben. Bár 

1957-ben igen rövid időre megalakult a Magyarországi Cigányok Kulturális 

Szövetsége, amely a kultúra megőrzésén túl a nemzetiségi státusz elfogadását tűzte 

ki céljául, a politikai hatalom nem nézte jó szemmel. A rövid fennállása alatt a 

Szövetség egyéni panaszokat próbált kezelni, amely szintén az akkori hatalom 

nemtetszését vívta ki, így 1961-ben megszüntették (Kemény, 2000).  

A Magyar Dolgozók Pártja először 1956-ban tűzte napirendjére a magyar 

cigányság helyzetének megvitatását, azonban a tisztánlátáshoz tanulmányokat és 
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felméréseket kértek. A vizsgálatok során a különböző tanácsok becsült adatai alapján 

összegezték a hazai cigányság helyzetét. Nagyjából 180-190 ezer főre tették a 

létszámukat, beszámoltak a lakhatási, egészségügyi stb. helyzetükről, majd kitértek a 

nemzetiségi hovatartozásukra is. Tulajdonképpen kifejtették, hogy a cigányok nem 

tekinthetők nemzetiségnek és a magyar nemzetnek sem részei, így a „társadalmi 

fejlődésben” elmaradt népcsoportnak minősítették őket (Hajnáczky, 2015).   

1961. június 20-án az MSZMP Politikai Bizottsága kiadta „A cigány lakosság 

helyzetének a megjavításával kapcsolatos egyes feladatokról” szóló határozatát, 

amellyel egyértelműen lefektette a pártállam asszimilációs cigánypolitika alapjait, 

illetve célul tűzte ki a magyarországi cigányság lakhatási, oktatási, foglalkoztatási 

helyzetének javítását, mivel a 60-as években ezek jelentették a legnagyobb gondot. A 

romák tömeges kényszerasszimilációja tulajdonképpen két jelenséghez kapcsolódott: 

a cigányok számának ugrásszerű növekedéséhez az ipari munkavállalók körében, 

illetve a lakásviszonyok országos szintű kampányához. Az általános jólétet hirdető 

életszínvonal program látszatának fenntartása, illetve az elkülönülő közösségek 

kontrolljának fenntartása miatt a politikai vezetésnek elemi érdeke volt, hogy 

lépéseket tegyen a cigány nyomor felszámolása érdekében. Hosszú idő után 1971-

ben Kemény István vezetésével országos kutatás készült a cigányokról. A kutatás 

szerint ekkor 320 000 fő volt cigány származású. A romák tömeges 

munkavállalásával tulajdonképpen a „társadalmon belülre” kerültek, azaz őket is 

ugyanazok a járandóságok illették meg, mint a többséget. Szalai Júlia a kialakult 

szituációt a következőképpen írja le: „Minden falunak, minden városnak, minden 

körzetnek megvolt a maga „cigánypolitikája”. A szabályokban azonban egy elem 

közös volt: a cigányok társadalmon kívülisége. A társadalom kívüliséget nemcsak a 

szokások és a közösségek közlekedési viszonyai, a munkavégzés formái, hanem a 

fizikai tér tagoltsága is kifejezte és szabályozta…Belépve ugyanahhoz az építőipari 

vállalathoz, bányához, kohóhoz vagy textilgyárhoz, egyszerűen közös lett a tér, 

közös az étkezde, közös az utca, közös a mosdó és közös az orvosi váró vagy a 

tanácsi előszoba – de közös a művezető, a pártitkár, a munkafegyelem és a munkaidő 

is” (Szalai, 2000:534). A romák beintegrálása azonban túl rövid idő, egy-két évtized 

leforgása alatt történt.  A cigányoknak nem maradt más választásuk, mint 

alkalmazkodni az új helyzethez. Ez az alkalmazkodás azonban más volt, hiszen nem 

csak a szokásokat és a normákat kellett hátrahagyniuk, hanem az etnikai azonosulás 
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hátrahagyását is megkövetelte a rendszer. A cigányoknak három lehetőségük maradt: 

vagy igaz magyarrá váltak, vagy tudomásul vették, hogy cigánynak lenni egyenlő a 

szegénység kiszolgáltatottságával vagy radikálisan elutasították az asszimilációt. 

Szalai Júlia szerint előbb vagy utóbb mind a három választípus nagy eséllyel vezetett 

egyéni és/vagy kollektív kirekesztődéshez. „A kényszerasszimiláció programja 

ugyanis társadalmi felemelkedést ígért, de csak azoknak, akik elfelejtik cigány 

mivoltukat” (Szalai, 2000:538).  

A 70-es évek második felében újabb kihívásokkal kellett a döntéshozóknak 

szembenézniük. A cigány gyerekek gyakran nem fejezték be az általános iskolát, a 

felnőtteket pedig szinte csak betanított segédmunkásként alkalmazták, a szegregáció 

pedig egyáltalán nem szűnt meg. Hajnácky Tamás a következőképpen összegzi ezt 

az időszakot „Általánosságban megállapítható, hogy a „cigánykérdésnek” 

valamennyi területén az egymással ellentétes irányú törekvések eredményeképpen 

félmegoldások sorozatai keltek életre. A cigánytelepeket nagyrészt felszámolták 

(1965-ben indult a telepfelszámolási program), de „modernebb cigánytelepeket” 

hoztak létre az egy tömbbe épített CS-lakások (csökkentett értékű) révén. A cigány 

gyermekeket ugyan beiskolázták, de gomba módra szaporodtak a cigányosztályok. 

Hasonló folyamatok játszódtak le a foglalkoztatás terén is, munkát adtak a cigány 

munkavállalóknak, de cigánybrigádokba osztották be őket és cigányszakmák jöttek 

létre” (Hajnáczky, 2015:86). 1980-ra világossá vált, hogy a kényszerasszimilációs 

cigánypolitika megbukott és a cigány származás a szegénység magyarázatává vált 

(ekkora 360 000 főre becsülték a cigány lakosságot).  

A romákat egyértelműen a rendszerváltás veszteseinek lehet tekinteni. Ők 

voltak az elsők, akik alacsony szakmai teljesítményük miatt elvesztették az 

állásaikat, a területi különbségek még nagyobbá váltak, a látszólagos 

esélyegyenlőség felbomlott. A romák a „társadalom belüliségből” ismét a 

„társadalmon kívüliségbe” süllyedtek. A rossz életkörülményekért és a sikertelen 

felzárkózásért a társadalom egyedül csak a cigányságot okolta, viszont voltak 

olyanok is, akiknek sikerült a felemelkedés, őket a környezet már nem is tekintette 

igazi cigánynak. Azonban a társadalmi jólét ingoványos alapokon állt. A 

színvonaltalan oktatásnak, a képzetlen munkaerőnek komoly, előre nem látott hatásai 

lettek a rendszerváltozás után: „…a romok maguk alá temették a cigányság jelentős 

részét az elmúlt évtizedek eredményeivel és illúzióival együtt” (Kemény, 2000:21). 
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Ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy a 90-es években a magyar-cigány konfliktus nem 

csak intenzívebbé vált, hanem dimenziót is váltott, mivel a feszültségek már nem 

szociális, hanem többségi- kisebbségi formában törtek elő. A szociális és kisebbségi 

dimenziók egybemosódását láthattuk a cigányság erőszakos betagozását célzó 

intézkedésekben (Szalai, 2000).  

A rendszerváltás után az általában segédmunkásként alkalmazott cigány 

származású munkavállalók váltak először feleslegessé. 1971-ben a munkaképes korú 

roma népsesség körében a foglalkoztatottság 85%-os volt, 1993 végére már csak 

29%. Az üzleti alapon működő munkaerőpiacon a romák nagy részének esélye sem 

volt érvényesülni. Az összeomlás ellenére azonban ebben az időszakban a romák 

egyre nagyobb hangsúllyal vettek részt a hazai közpolitikában: a rendszerváltást 

követően 1990-ben három cigány párt is alakult, de önálló mandátumot egyik 

képviselőjük sem tudott szerezni; három cigány származású képviselő az országos 

nagy pártok színeiben tudott mandátumot szerezni (Hága Antónia, Horváth Aladár, 

Péli Tamás); 96 bejegyzett civil szervezet; Magyarországi Cigányokért 

Közalapítvány létrejötte; Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Hivatalának megalakulása, 

a Nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló 1993. évi LXXVII. törvény megszületése 

(először ismerte el a romákat etnikai kisebbségnek és biztosította a kollektív 

önszerveződés lehetőségeit); Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat stb. 

(Kemény, 2000). 

A 2000-es évekre a romák már nem csak a legnagyobb etnikai kisebbség 

Európában (az Európai Bizottság a számukat 10-12 millió főre33 becsüli), hanem a 

szegénység által legjobban fenyegetett csoportot alkotják. A roma népesség, mint a 

társadalmi integrációs törekvések kiemelt célcsoportja csak a 2000-es évek derekától 

jelent meg az európai dimenzióban, azt megelőzően nemzeti hatáskörbe tartozó 

témának minősült (Gyulavári, 2004). A tagállamok saját ügye a szociálpolitika, a 

szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem. Az Európai Unió a kelet-

közép európai országok csatlakozása miatt 2004-ben már kénytelen volt a romák 

helyzetével foglalkozni. 

                                                 
33 Az Európai Bizottság közleménye: Nemzeti Roma Integrációs Stratégiák: első lépés az Európai 
Keretstratégia végrehajtásában 
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Többek között a társadalomtörténeti összefoglalóban említettek, a kisebbségi 

önkormányzatok funkciójának be nem töltése, a cigány társadalom szociális 

teherként való megbélyegzése, a többség szempontjai szerint formált programok, 

amelyek pozitív diszkrimináció révén próbálják a felzárkózást biztosítani, mind – 

mind hozzájárultak ahhoz, hogy a romák társadalmi felzárkózása a mai napi nem 

történt meg, sőt egyre súlyosabb különbségek figyelhetőek meg a romák és a nem 

romák között. Az előzőekben felvetett események következményeiként statisztikai 

adatok segítségével kívánom bemutatni a romák jelenlegi helyzetét. Számos 

intézkedés ellenére, mind a mai napig a roma társadalom nagy részét a szegénység és 

depriváció sújtja A romák helyzetét  nagymértékben súlyosbítja, hogy a kockázati 

elemek együttesen jelennek meg. A romák leszakadása minden tekintetben jelentős 

mértékű, és ez a kép lényegében lassan és igen kis mértékben változik. A cigányok 

és a többségi társadalom közti különbség a rendszerváltás óta folyamatosan nő. Az 

alacsony foglalkoztatás, a nem versenyképes oktatás halmozottan érinti a roma 

lakosságot, aminek egyszerre oka és következménye a szegregáció, és a 

diszkrimináció, tehát ciklikusan újratermelődő, generációk között öröklődő 

jelenségről van szó.  

Bár a szegénység összetett jelenség, annak mértékéről legközvetlenebbül a 

jövedelmi viszonyok vizsgálatai révén kaphatunk képet. A jövedelmi szegénységről 

releváns felvételből származnak hosszabb időre vonatkozó adataink a jövedelmi 

szegénységgel kapcsolatosan ezek: az Európai Unió statisztikai rendszerének SILC34 

felvétele és a TÁRKI Háztartás-panel vizsgálata. Az Eurostat több mutatószámot is 

használ: a jövedelmi szegénységben élők számát, a rendkívül alacsony 

munkaintenzitású háztartásban élők számát, valamint az anyagi deprivációban élők 

számát 35 . Az összetett mutató szerint szegénynek vagy kirekesztettnek tekintjük 

mindazokat, akik bármelyik – vagy egyszerre több – kategóriába sorolhatóak. 

                                                 
34  Statistics on Income and Living Condition. Az EU-SILC felvétel a nemzetközi szinten 
összehasonlítható statisztikák referenciaforrása, amelyeket főként a társadalmi kirekesztéssel és 
befogadással kapcsolatos indikátorok alapjaként az Európai Bizottság éves jelentésében publikálnak.  
Az adatfelvétel kétféle adatot eredményez: keresztmetszetit és longitudinálist. Az integrált mintavételi 
módszert használják a kutatók, amelynek jellegzetessége, hogy a keresztmetszeti és longitudinális 
adatok alapvetően ugyanabból a megfigyelt mintából készülnek. A szakemberek a követési időt 8 
évről 4 évre csökkentették. Az integrált mintát alkalmazó országoknál a keresztmetszeti és a 
longitudinális résznél is mindkét típusú (háztartási és személyi) változó használatos. Háztartási: 
jövedelem, társadalmi kirekesztés, munkaerő-piaci helyzet, lakáshelyzet. Személyi szint: iskolai 
végzettség, munkaerő-piaci adatok, egészség, jövedelem (KSH, 2008).    
35 Jövedelmi szegénység: Az OECD2-es skálával számított, éves ekvivalens háztartásjövedelem 60%-
ánál alacsonyabb jövedelemből élők száma. Az EUROSTAT munkaintenzitás indikátora azt méri, 
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 Roma Nem roma 
2014 2015 2014 2015 

relatív jövedelmi szegénységi arány 67,9 63,1 13,1 13,7 
súlyos anyagi deprivációban élők aránya 78,1 67,8 22,1 18,1 
nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban 
élők aránya 

45,3 26,7 8,4 6,6 

szegénység vagy társadalmi kirekesztettségnek 
kitettek aránya 

89,9 83,8 29,8 26,8 

A 16 évnél idősebb roma származású emberek körében az országos átlagnál 3-szor 

nagyobb arányban találhatóak szegénységnek vagy kirekesztettségnek kitettek (KSH, 

2014). A 1. számú táblázat szerint 2015-ben a négy kategóriából a romák 

tekintetében mindegyikben javulás tapasztalható. A jövedelmi szegénység 

kismértékben csökkent. Jelentősen csökkent a súlyos anyagi deprivációban élők 

aránya, csak úgy, mint a nagyon alacsony intenzitású háztartásban élők aránya. A 

szegénység vagy társadalmi kirekesztettségnek kitettek arányában is javulás 

tapasztalható. 

 A szegénység és a kirekesztettség többek között nagymértékben függ a 

területi egyenlőtlenségektől. Hosszú évek óta a hazai területi folyamatokat a tartós 

népességcsökkenés mellett az erősödő területi koncentráció jellemzi. Folytatódik a 

leginkább elmaradott térségek kiürülése, amelyet az etnikai arányok átrendeződése 

kísér. A legnagyobb fogyást az utóbbi időszakban a felzárkózás szempontjából 

legfőbb célterületek közé tartozó Észak-Magyarország és Dél-Dunántúl szenvedte el. 

A területi különbségek fő törésvonalai a fejlett és a leszakadó térségek, a 

nagyvárosok és a kistelepülések között húzódnak, ami mellett fokozottan jelentkezett 

                                                                                                                                          
hogy a munkaképes korú (18–64 éves) háztartástagok az elméletileg lehetséges egyéves időkeretből 
mennyit (hány hónapot) töltöttek el foglalkoztatottként (teljes, illetve részmunkaidőben).  
Rendkívül alacsony munkaintenzitású háztartásnak tekintik azt a háztartást, ahol a háztartás 
munkaképes korú tagjai a lehetséges időkeretnek legfeljebb 20 vagy annál kisebb százalékában 
foglalkoztatottak.  
Anyagilag depriváltak: akik meghatározott 9 fogyasztási tétel közül legalább háromról anyagi okból 
lemondani kényszerültek: 1. váratlan kiadás fedezése, 2. évi egy hét üdülés, 3. részletek fizetése 
(lakbér, lakástörlesztés, közműszámlák, részletre vásárolt termékek), 4. megfelelő étkezés, 5. a lakás 
megfelelő fűtése, 6. mosógép, 7. színes TV, 8. telefon, 9. személygépkocsi. 

2. táblázat: Szegénységi és kirekesztettségi indexek romák és nem romák tekintetében 
(2014-2015) % 

Forrás: A szegénységgel vagy társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos fontosabb 
indikátorok, felvétel éve 2011–2015 (KSH (a), 2015) 
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két sajátos térszerkezeti problémarendszer hatása: egyrészt a Budapest és a vidéki 

országrész kapcsolata, másrészt a roma népességre egyre jellemzőbb területi 

szegregálódás. Az ország egyes részein továbbá kialakultak olyan településkörök, 

amelyeken a hátrányok olyan mértékben halmozódtak fel, hogy a helyi lakosság 

önerő, szaktudás, információ hiányában nem képes bekapcsolódni a fejlesztési 

folyamatokba (Kapitány, 2014).  

A roma népesség területi eloszlása egyenetlen. A megyei szintet vizsgálva, 

megállapítható, hogy a roma népesség legnagyobb számban (több mint 90 000 fő) 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében él, ahol ez a sokaság a megye összlakosságának 

13,6 százalékát teszi ki.  Arányát tekintve majdnem ekkora a roma népesség aránya 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 13,5 százalék. Nógrád és Heves megyékben is tíz 

százalék feletti arányt figyelhetünk meg. Ezzel szemben másik végletet Győr-

Moson-Sopron megye, ahol a népesség csupán 1,8 százaléka roma és Vas megye, 

ahol 2,5 százalék. (Kapitány, 2014). 

 

A cigányságon belül jóval többen élnek kisebb településeken. A cigány 

népességnek több mint a fele lakik községben, amíg ez az arány 40 százalék az 

országos népesség esetében. 2013-ban a megkérdezett cigány háztartások 23,4%-

ának a környezetében kizárólag cigányok laktak, továbbá 31,9%-uk közelében 

2. ábra: A „Roma kötődésű” népesség aránya Magyarország kistérségeiben, 2011 

Forrás: Roma kötődésű népesség becslése, adatsorok (Kapitány 2014:28) 
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túlnyomórészt cigányok éltek. 2013-ban a két kategóriát egybevonták, így a 

megkérdezett háztartások 45%-át sorolták ebbe a kategóriába, ami azt jelenti, hogy 

az elmúlt tíz évben tíz százalékponttal esett a szegregáltan élők aránya. Azonban még 

így is a cigány népesség majdnem fele szegregáltan él (NCSSZI, 2013). Az adatokat 

áttekintve egyértelműen igazolható az az állítás, miszerint az ezredfordulót követő 

években kialakult roma többségű szigettelepülések mellett megjelentek olyan mikro 

régiók, ahol egymás mellett nagyobb számban találhatóak olyan falvak, amelyekben 

a lakosság nagy része roma (Kapitány, 2014). 

A térbeli egyenlőtlenségek nagyban befolyásolják az emberek 

életszínvonalát, hiszen a különböző településeken élőknek eltérő hozzáférése van 

például a közintézményekhez, munkalehetőségekhez, közszolgáltatásokhoz, továbbá 

kisebb településeken nagyobb a munkanélküliség, így a magasan képzett munkaerő 

elvándorol a falvakból. A területi különbségek egyrészt jól megragadhatóak a 

települési lejtőn keresztül, azaz a településtípus szerinti státuszkülönbségeken, 

másrészt különbségek vannak a kelet-magyarországi és a nyugat-magyarországi 

azonos településtípushoz tartozó települések között is (Horváth, 2015). 

 

A KSH adatai alapján, Magyarországon a gazdasági és társadalmi 

feltételekben jellemzően ötszörös (van olyan társadalmi mutató, ahol 

hetvenkétszeres) eltérés mutatható ki a különböző területi egységek között, ami 

egyben azt is jelenti, hogy óriási különbségek vannak mind a közszolgáltatások 

hozzáférhetőségében (vannak olyan szolgáltatások, amelyek esetében a 

hozzáférhetőségben tízszeres a különbség), mind kihasználtságukban (itt jellemzően 

két-háromszoros különbségek mutathatók ki) (KSH (a), 2014)36 . 

Az egyik ilyen szolgáltatás az oktatás, ahol szintén hatalmas különbségeket 

tapasztalhatunk. A modern társadalmakban az oktatási rendszernek kellene a legfőbb 

esélykiegyenlítő intézménynek lennie. Az iskola, sőt az óvoda az a tér, ahol a 

hátrányok még leküzdhetőek, csökkenthetőek, vagy jobb esetben megszüntethetőek 

lennének. Az iskolai végzettség egyértelműen befolyásolja a munkaerőpiacon való 

elhelyezkedés esélyeit is. A roma fiatalok egyre nagyobb aránya fejezi be az 

általános iskolát, számuk nő a középiskolákban/szakközépiskolákban, viszont még 

                                                 
36 lásd 2. melléklet 
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mindig nagyon kevesen vesznek részt a felsőfokú képzésben. Bár számos program és 

intézkedés segíti a hátrányos helyzetű, roma fiatalokat, még mindig nem lehet 

erőteljes fejlődésről beszélni. Többek között a tankötelezettségi kor csökkentése, a 

kötött tanterv, a tankönyvek minősége újratermeli a társadalmi különbségeket, 

ahelyett, hogy csökkentené azokat. Azaz óriási ellentmondások vannak a 

fejlesztéspolitika és az egyéb országos hatókörű intézkedések között. 

A 15 évesnél idősebb romák 58%-a legfeljebb általános iskolát végzett, 

további negyedük–ötödük (23%) viszont nem fejezte be a 8 általánost (Bernát, 2014). 

A befejezett 8 osztály a romák legjellemzőbb iskolai végzettsége (Statisztikai Tükör, 

2015).  A cigány férfiak egyötödének van szakmai képesítése. A szakmai képzés 

terjedését jelzi, hogy a húszas éveikben járó cigány nők aránya (14-15%-os) jóval 

magasabb Magyarországon, mint a náluk idősebb nemzedéké, sőt meghaladja a 

hasonló életkorú nem cigány nőkét is (Statisztikai Tükör, 2015).  A középfokú és a 

felsőfokú végzettségek tekintetében még nagyobbak az eltérések. A teljes lakosság 

31,3%-a rendelkezik érettségivel, a romák körében csupán 4,6% (NCSSZI, 2013). 

Ma már a roma fiatalok két-háromszorosánál gyakoribb az érettségi vizsga 

megszerzése, mint a saját szüleik körében (Statisztikai Tükör, 2015). 

 

 
 
 
 

A kérdezett 
apjának 
iskolai 

végzettsége 

 A kérdezettek iskolai végzettsége 

Legfeljeb
b 8 
általános 

Szakmunkás Érettségi Felsőfok Összes 

Legfeljebb 8 
általános 

82,2 14,5 2,9 0,4 100,0 

Szakmunkás 50,9 35,5 12,2 1,4 100,0 

Érettségi 33,0 18,7 44,0 4,4 100,0 

Felsőfok 17,2 17,2 31,0 34,5 100,0 

Összes 77,3 17,2 4,8 0,7 100,0 

 

3. táblázat: A cigány népesség iskolai végzettsége a kérdezettek apjának iskolai 
végzettsége szerint (%) 

Forrás: A szegénység, társadalmi kirekesztés és csoport szükségletek vizsgálatát 
támogató tevékenység: célzott kutatás - Roma kutatás (NCSSZI (b) 2013:23) 
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A TÁRKI 2014-ben publikált egy életpálya-felmérést a roma fiatalokról, 

amelyben az 1991-ben születetteket az 1971-ben születettekkel hasonlították össze és 

arra a megállapításra jutottak, hogy a két évtized alatt jelentős előrehaladás történt. 

Az általános iskolai lemorzsolódás minimálisra szorult vissza, az általános iskola 

utáni továbbtanulás pedig szinte teljes körűvé vált. Amíg az 1971-ben született roma 

kohorsznak minimális esélye volt középfokú végzettséghez jutnia, addig a 

rendszerváltás után született generáció egynegyedének van ma már szakiskolai 

végzettsége, és több mint egyötödének van érettségije. „Ha a rendszerváltást követő 

oktatási expanzió általános trendjeihez viszonyítva értékeljük ezeket a fejleményeket, 

akkor két ellentétes irányú trendet látunk: az általános iskola sikeres befejezésében és 

a középiskolai továbbtanulásban jelentős mértékű felzárkózás történt a társadalom 

átlagához képest, az érettségi megszerzésének esélyében és a felsőoktatási 

részvételben azonban tovább növekedett a roma tanulók leszakadása” (Hajdu-Kézdi-

Kertesi, 2015: 298). 

A Világbank 2016-ban megjelentetett Being Far, Faring Better: Promoting 

Equality of Opportunity for Marginalized Roma című tanulmánykötetében (Gatti et 

al 2016) Karácsony Sándor az alábbi táblázatban mutatja be, hogy milyen okai 

vannak az iskolai lemorzsolódásnak Magyarországon és a környező országokban. 

 Magas 
oktatási 
költség 

Dolgoz-
nia kell 

Sikerte-
len 

felvételi 
vizsgát 

tett 
vagy 

gyengén 
teljesí-
tette az 
utolsó 

osztályt 

Elég 
képzett-
nek érzi 
magát 

Házas-
ság 

Terhes-
ség 

Egyéb 

Bulgária 32.14 5.24 0,00 14.76 10.00 3.81 16.67 
Csehország 7.04 12.90 6.16 16.72 0.29 9.97 23.17 

Magyarország 10.77 11.60 4.70 21.82 5.52 9.67 25.41 
Románia  27.34 9.86 1.38 19.03 10.38 1.04 14.19 
Szlovákia 17.01 2.35 3.52 24.63 0.29 3.52 10.26 

4. táblázat: Az iskolai lemorzsolódás okai roma tanulók körében (%) 2011 

Forrás: Equality of Opportunity for Marginalized Roma Children: Starting Right 
(Karácsony, 2016:72) 
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Magyarországon a roma fiatalok nagyon korán esnek ki az oktatási 

rendszerből, amely legfőképp a magyar oktatási rendszer átalakításának köszönhető. 

A 2011. évi köznevelési törvény (CXC. törvény)37 módosítása többek között arra is 

kitért, hogy a kötelező tankötelezettséget 18 évről 16 évre csökkentették. 

Hajdu és szerzőtársai (Hajdu et al 2015) az iskolai lemorzsolódás 

legjellemzőbb okának a kora gyerekkorban elszenvedett és a behozhatatlannak tűnő 

lemaradást tartják. Téves következtetés szerintük, hogy a lemorzsolódás/lemaradás 

oka az, hogy a romák nagy része az ország válságrégióiban él, hiszen 

Magyarországon a középfokú oktatási intézmények területi eloszlása viszonylag 

egyenletes. Vizsgálatuk legfontosabb megállapítása talán az, hogy a középiskolai 

pályafutás végén mért nagymérvű etnikai különbségek egyértelműen összefüggnek 

az általános iskolában megszerezhető alapkészségek súlyos hiányosságaival, 

melynek okai részben a kisgyermekkorra nyúlnak vissza. „A roma és nem roma 

gyerekek 8. évfolyam utáni középiskolai továbbtanulásában nincsenek túl nagy 

különbségek – a nyolc osztályt sikeresen befejező roma tanulók 95 százaléka, a nem 

roma tanulók 99 százaléka beiratkozik valamilyen középfokú oktatási intézménybe, 

20-21 éves életkorra mégis hatalmas lemorzsolódási esélykülönbségek keletkeznek. 

Míg a nem roma fiatalok kevesebb, mint 10 százalékának nem lesz középiskolai 

végzettsége, addig a roma fiatalok csaknem a fele zárja le sikertelenül (mindenféle 

végzettség nélkül) középiskolai pályafutását” (Hajdu et al, 2015: 298). A szerzők a 

középiskolai lemorzsolódás másik okát abban látják, hogy az alacsony iskolai 

teljesítményű roma tanulók többsége különösen erősen elszigetelt társadalmilag, azaz 

ezeknek a fiataloknak rendkívül kevés, iskolában jól teljesítő szoros kortárscsoporti 

kapcsolatuk van.  

Az iskolai lemorzsolódás is hozzájárult ahhoz a jelenséghez, miszerint a 

cigányok nagyrészt végzettséget egyáltalán nem igénylő vagy alacsony végzettséget 

igénylő munkákat láttak el a rendszerváltás előtt. A rendszerváltást követően főleg 

ezek a munkahelyek szűntek meg. 1993-ra az össznépesség munkanélküli rátája 11 

százalék, míg a cigányoknál ez az arány 38 százalék volt. A 2003-as felmérés 

bebizonyította, hogy a rendszerváltást követő alacsony foglalkoztatottság tartóssá 

vált. Kertesi Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy aki a rendszerváltáskor kiesett a 

munkaerőpiacról, annak nagyon kevés esélye maradt újra bekerülni (Kertesi, 2005). 

                                                 
37  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hje  gy_doc.cgi?docid=A1100190.TV 45. § (3) A tankötelezettség a 
tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hje%20%20gy_doc.cgi?docid=A1100190.TV
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Ezért az éppen hatalmon lévő kormány újabb és újabb intézkedéssel próbálta 

megoldani a romák foglalkoztatási arányának növelését. A munkaerőpiac peremén 

élők helyzetét segíteni kívánó közpolitika 2008 után irányt váltott az Út a munkához 

programmal, 2011 után pedig erőteljes fordulatot tett. 2011. január 1-től a 

közfoglalkoztatás korábbi formáit egységes rendszer váltotta fel. Ezzel 

párhuzamosan pedig a kormányzat a munkanélküliséghez kapcsolódó készpénzes 

támogatások feltételeit szigorította és az ellátásokat csökkentette. Tulajdonképpen a 

közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, mivel a munkanélküliek a 

közfoglalkoztatás idejére kikerülnek a nyilvántartásból. Új elem a szabályozásban, 

hogy az, aki a továbbiakban pénzbeli munkanélküli ellátásra tart igényt, az iskolai 

végzettségére és szakképzettségére való tekintet nélkül köteles elfogadni a felajánlott 

munkalehetőséget. 2011 őszén a romák mintegy 34% volt foglalkozatott, ez szűk 112 

ezer főt jelent. Összehasonlításként: a teljes népesség körében ez az arány 61%, a 

nem roma kötődésű népesség körében 62,3% (KSH, 2014). A foglalkoztatottság 

részletesebb elemzéséből az látszik, hogy a foglalkoztatott cigányok 42%-a 

rendelkezik tartós állással és ebből csak 1%-uk vállalkozik, 9%-uk pedig alkalmi 

munkából él. A legnagyobb arányt azonban a közmunka teszi ki, amelyről az évek 

során egyértelműen kiderült, hogy nem csökkenti sikeresen a munkanélküliséget 

(Csoba, 2010).  2015. január és 2015. november hónap közötti időszakban a 

közfoglalkoztatási programokba bevont roma nemzetiségűek becsült aránya az 

összes érintett személy számának (340,8 ezer fő) 20%-a, azaz 68,2 ezer fő (BM, 

2016). A tipikus közfoglalkoztatott képzetlen, a létszám több mint a felét a legfeljebb 

általános iskolai végzettségűek teszik ki, arányuk 54%-ra nőtt (Cseres-Molnár, 

2014). 2012-ben megduplázódtak, majd jelentős mértékben tovább növekedtek és 

növekszenek most is a közfoglalkoztatási kiadások, valamint ezzel párhuzamosan a 

közfoglalkoztatottak száma is. „Mindez azt jelenti, hogy a közfoglalkoztatásra 

szűken vett gazdasági szempontból kettős szerep hárul: egyrészt a foglalkoztatás 

bővítése, másrészt egy jelentős létszámú népesség esetében a szociális ellátás 

biztosítása” (Cseres-Molnár, 2014:221). A közmunkából származó jövedelmek 

majdnem fele (49%) jut a népesség legszegényebb ötödéhez, és 37%-a a második 

legszegényebb ötödhöz. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és az aktív korúak 

ellátása viszont a közmunka-jövedelemnél is nagyobb mértékben koncentrálódik a 

legszegényebb népességcsoportnál: mindkettőnek nagyjából háromnegyede kerül a 

legalacsonyabb jövedelmi ötödbe tartozó háztartások tagjaihoz. (Medgyes, 2014).  
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A közfoglalkoztatás terjedésével és formájának változásával az elsődleges 

munkapiacra belépés lehetősége minimálisra szűkült minden csoport esetében, az 

alacsony iskolai végzettségűek között pedig különösen. Cseres-Molnár arra hívják fel 

a figyelmet, hogy minél többször közfoglalkoztatott valaki, annál kisebb az esélye, 

hogy elhelyezkedjen (Cseres-Molnár, 2014). A közfoglalkoztatás tehát egyértelműen 

rontja a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés lehetőségeit. Csapdahelyzet alakul ki, 

hiszen, aki nem kap munkát, annak a legelőnyösebb, ha közmunkában vesz részt (a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásokból nem lehet megélni), viszont a gyakori 

közmunkában való részvétel, ahogyan azt már az előzőekben leírtam, csökkenti a 

munkavállalás esélyeit. 

 

A 3. számú ábrából megállapítható, hogy magas roma foglalkoztatottsággal 

rendelkező kistérségek jellemzően a fővárosban és környékén, Nyugat-Magyarország 

fejlett övezeteiben, a Balaton partján, illetve egyes nagyvárosokban (pl. Szeged, 

Debrecen) és környékén találhatóak. Fontos azonban figyelembe venni, hogy itt nem 

elhanyagolható részben olyan kistérségekről van szó – elsősorban a nyugati 

határszélen -, ahol a jelenleg élő roma közösségek kis létszámúak, és jellemzően nem 

helyben született személyekből állnak, hanem olyanokból, akik sok esetben éppen a 

foglalkoztatási lehetőségek miatt vándoroltak ide. Ha a roma szempontból 

jelentősebb – legalább 1000 roma kötődésű foglalkoztatottal rendelkező - 

kistérségeket tekintjük, akkor Budapest után Szeged, Kecskemét, Zalaegerszeg és 

Ráckeve roma munkapiaci helyzete tekinthető viszonylag jónak. Ezekben a 

kistérségekben a 18-65 éves roma kötődésű személyek legalább 2/5-e foglalkoztatott 

volt a 2011. évi népszámlálás idején (KSH, 2014). 
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A foglalkoztatottság mellett a munkanélküliség arányát is szükséges 

megemlítenünk, mivel a cigány népesség tagjainak háromszor nagyobb esélyük van 

arra, hogy munkanélküliek legyenek, mint általában az országos népességnek.  

A romák oktatásának fejlesztése és a munkaerőpiacra való bevezetése nélkül 

lehetetlen sikeres társadalmi felzárkózást elérni. A romák sok esetben alacsony 

státuszú, alacsony fizetésű munkát kapnak, illetve tudnak végezni. A döntéshozók, a 

hazai és az EU-s források tervezésénél a legtöbb esetben komplex programokkal 

próbálnak előrelépést/javulást elérni, mivel a képzés és a foglalkoztatás közötti 

kapcsolat egyértelműen nagyon erős.  

A képzés és a foglalkoztatás mellett az egészségi állapot is nagyban 

befolyásolja az egyén életminőségét. A rossz egészségi állapot egyszerre okozója és 

következménye a rossz életkörülményeknek. A szegénység és a rossz egészségi 

állapot közötti összefüggést több nemzetközi és hazai vizsgálat igazolta. A cigány 

populáció egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási adatok 

közigazgatási típusú gyűjtését viszont törvényi szabályozás tiltja, így a tudományos 

célú adatgyűjtés, a megfelelő módszertannal végzett epidemiológiai vizsgálat is 

3. ábra: Foglalkoztatottak aránya a „roma kötődésű” 18-64 éves népesség körében 
kistérségenként (%), 2011 

Forrás: Roma kötődésű népesség becslése, adatsorok (Kapitány, 2014:38) 
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nehézségekbe ütközik. Elfogadhatjuk azonban, hogy a romák szociális-gazdasági 

helyzete, egészségmagatartása és egészségi állapota kedvezőtlen, sőt sokkal rosszabb 

a nemzetközi összehasonlításban szintén kedvezőtlen átlagos magyar populációhoz 

viszonyítva is (Csépe, 2010). 

Forray R. Katalin szerint, amit ma tulajdonképpen tudunk a magyarországi 

roma lakosság egészségmagatartásáról, egészségügyi helyzetéről, az döntő 

mértékben a cigányság többségének szélsőségesen rossz szociális helyzetéből érthető 

meg, és azzal magyarázható. Véleménye szerint nem zárható ki, hogy a 

magyarországi cigány közösség genetikai öröksége a többi lakostól eltérő 

betegségekre hajlamosít, azonban sem adatok, sem kutatás nincsen arról, hogy van-e 

speciális cigány betegség vagy erre hajlamosító biológiai tényező. Forray R. Katalin 

kiemeli a kutatásában, hogy a romák elszigetelődése nemcsak a társadalmi javaktól 

való megfosztottság okozója, hanem a pszichés alapon kialakuló betegségek 

kiváltója is. (Forray, 2012).  

Az egészségi állapot szubjektív megítélésében nem találunk hatalmas 

különbségeket a roma és az összlakosság között. A hasonló eredményt az okozza, 

hogy az össznépesség eleve idősebb, illetve saját maguk rosszabb egészségi 

állapotról számolnak be. 2013-ban a cigány népesség 53%-a legalább jónak, 26%-a 

kielégítőnek és 21%-a rossznak tartotta az egészségügyi állapotát (KSH, 2014:12). 

Az egészségi állapotot nagyban befolyásolja az egészségügyi szűréseken való 

részvétel. A rossz egészségügyi ellátás, a szűrővizsgálatokon való alacsony részvétel 

következtében a romák kb. 10 évvel kevesebbet élnek. A 16 éves és idősebb romák 

negyede (24%) vett részt a kérdezést megelőző egy évben például fogászati 

szűrővizsgálaton szemben a környékükön élő nem romák közel harmadával (31%) 

(KSH, 2014).  

Az egészégi állapot javításához elengedhetetlenül szükséges többek között az 

egészséges táplálkozás, a megfelelő lakhatási körülmények biztosítása, a folyamatos 

egészségügyi szűréseken való megjelenés, nyugodt és kiegyensúlyozott életvitel, 

minőségi szabadidő és a sporttevékenységek folytatása. A felsoroltakat a roma 

lakosság nagy része alig tudhatja magáénak. Mint azt már a területi elhelyezkedésnél 

kifejtettem, a legtöbbször a szolgáltatások elérése is nehézségekbe ütközik, tehát, ha 

valakiben a szándék megvan arra, hogy javítson az egészségi állapotán, a 

gyakorlatban semmi garancia nincs arra, hogy meg is tudja valósítani   
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A helyzetelemzésből egyértelműen kitűnik, hogy a romák legnagyobb 

problémája a szegénység és a kirekesztettség, amelyet nagyban befolyásol többek 

között az alacsony iskolai végzettségük, az alacsony szintű foglalkoztatottságuk és a 

rossz egészségi állapotuk. A demográfiai adatok szerint a romák száma évről évre 

nő, tehát hatékony és egyértelmű lépések megtétele szükséges a közpolitika oldaláról 

a társadalmi felzárkózásuk céljából. Számos kritika fogalmazódik meg arról, hogy a 

magyar állam milliárdokat költ a romák felzárkózására, azonban az eredmények igen 

elenyészőek. Több EU támogatási ciklust követően sem lehet teljes sikerről és 

pozitív elmozdulásokról beszélni, legfeljebb egy-egy országos hatókörű projekt 

sikeréről, amely láthatóan és érezhetően nem elegendő.  

IV.3. A nők társadalmi helyzetét befolyásoló tényezők 

Az alábbi fejezetben áttekintem a nők helyzetének alakulását 

Magyarországon az 1970-es évektől kezdődően, majd azokat a területeket vizsgálom 

meg részletesen, adatokkal alátámasztva, amelyek a közpolitikai dokumentumokban 

is szerepelnek.  

A nők társadalomtörténete az 1970-es évektől  

A női egyenjogúság megvalósítása és fenntartása a deklarált politikai 

célkitűzések közé tartozott 38 az 1970-es években. A program egyik alapeleme a 

formális jogok egységesítése volt. Jogszabályok biztosították például a nők 

választhatóságát, elismerték a válást, a nők korlátlan örökösödési jogát stb. A másik 

alapelem az iskolázási esélyek javítása volt. A nők esetében ez sikeresnek mondható, 

annak ellenére, hogy torz maradt az oktatási struktúra. Emellett számos, nem jól 

fizetett területeken (pl.: oktatás, egészségügy stb.) a nők aránya meghaladta a 

férfiakét. Az emancipáció alappillérének tekintették a nők nagymértékű 

foglalkoztatását, amely a nyolcvanas években 80-90%-os volt (Ferge, 1999). A nők 

munkavállalása nem csak azért volt jelentős, mert jogilag és pénzügyileg függetlenné 

válhattak, hanem azért is, mert ezáltal a szervezett munkásosztály, tágabban a 

dolgozó társadalom részévé válhattak (Fábián, 1995). Úgy tűnt, hogy a termelésben 

való részvétel vált a női emancipáció szükséges és elégséges feltételévé. Az máig 

vitatott kérdés, hogy ez a magas foglalkoztatási arány vajon pozitívan vagy negatívan 

hatott-e a mindennapi életre, a nők valóban akartak-e dolgozni vagy rákényszerültek 
                                                 

38 Az MSZMP Központi Bizottsága 1970-ben tűzte napirendjére a nőkérdést. 
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a munkavállalásra pl.: kényszer, extenzív iparosítás miatti munkaerőhiány, ideológiai 

nyomás, alacsony bérek, két kereset szükségessége stb miatt.  

A nők háztartáson kívüli munkavállalását számos államilag támogatott 

szolgáltatás „segítette”. A paternalista-gondoskodó állameszmény olyan szociális 

intézkedéseket sugallt, amely a nőt, mint gyengébbnek kijáró védelemmel illette 

(alacsonyabb nyugdíjkorhatár, három éves fizetett távollét stb.). A nyolcvanas 

évektől a 3-6 éves gyerekek 80-90%-a járt óvodába.  Ezzel azt az álláspontot 

erősítették, hogy a családi életből és a gyereknevelésből adódó feladatok a 

munkavállalás mellett szinte kizárólag a nőket terheli. Az állam által nyújtott 

szolgáltatások rendszere tulajdonképpen csak arra volt jó, hogy megkönnyítse a nők 

kettős tehervállalását. Mindeközben pedig a társadalomban élő elvárások a két nem 

szerepét illetően alig-alig változtak.  

A totalitárius rendszer elutasított mindenfajta szolidaritást és spontán 

szerveződést, amelyek azt eredményezték, hogy Magyarországon soha nem 

bontakozott ki spontán feminista vagy női mozgalom. Ferge Zsuzsa szerint a nők 

nem azonosultak egymással és sosem tudatosították önmagukban sem kollektív 

sérelmeiket (Ferge, 1999). A munkában, oktatásban, kultúrában és a politikában 

szinte egyenlőnek érezhették magukat a nők, azonban a magánszférában a férfi – női 

szerepek alakítása nagyjából változatlan maradt. Az államszocializmus bár sok 

tekintetben javította a nők helyzetét, azonban a politikai akarat és beállítódás mindig 

következetlen volt. Mindig más és más oka volt az intézkedéseknek: szocialista 

ideológiák, férfiérdekek, politikai hatalmi érdek stb. Ebből pedig az következett, 

hogy nem volt egy következetesen átgondolt család vagy genderpolitika. Ebből pedig 

az, hogy ennek a következményeit a nők a rendszerváltás után tapasztalhatták meg 

igazán. Annak ellenére, hogy a rendszerváltást követően a civil társadalom újjáéledt, 

a nők kevésbé voltak aktívak. Csekély társadalmi támogatottsággal bírtak, alacsony 

volt a tagok száma és a szimpatizánsok többsége értelmiségi volt. A női öntudat 

növekedésének szükségessége alig volt érezhető (Ferge, 1999). 

Az 1989-es társadalmi átalakulások után a nők és férfiak társadalmi 

egyenlőségének kérdésköre egy időre lekerült a napirendről, mivel a nők 

emancipációját az előző rendszer egyik maradványának tekintették. A rendszerváltást 

követő privatizáció, a nagy ellátórendszerek leépítése, a munkanélküliség mind olyan 
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tényező, amelyek a nők helyzetét és lehetőségeit nagyban befolyásolták. A 

szocialista nőpolitika hamar elvesztette a báját. A nők egy része úgy próbált 

megbirkózni ezzel az új helyzettel, hogy visszatért egyfajta klasszikus női szerephez.  

 Ez a társadalomtörténeti múlt is hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Unión 

belül Magyarországon a legkevésbé egyenlőek a nők a férfiakkal (WEF, 2014). A 

Világgazdasági Fórum 2006 óta évről évre készít felmérést Global Gender Gap 

Report címmel. A felmérés 142 országban vizsgálja a nők helyzetét, négy 

kategóriában: milyen lehetőségeik vannak az érvényesülésre a nőknek a 

gazdaságban, az oktatásban, a politikában, illetve milyen szintű és minőségű 

egészségügyi ellátásra számíthatnak. A jelentés szerint az oktatás területén még 

egészen jól teljesít Magyarország, a nők és a férfiak egyenlően kis mértékben 

írástudatlanok, és az oktatás szinte minden szintjén közel egyenlő számban vannak 

jelen. A nők és férfiak közötti egyenlőség a legkevésbé a politikában valósul meg 

Magyarországon. Ebből a szempontból nemcsak a régió országainál teljesítünk 

jelentősen rosszabbul, de Japánon és az Arab-félsziget országain kívül lényegében 

minden államban nagyobb szerepet kapnak a nők, mint Magyarországon (128. hely a 

politikai részvétel szerinti listán). 

A fenti felmérés is azt bizonyítja, hogy a nők helyzetét számos tényező 

befolyásolja. Munkaerő-piaci részvételük, illetve lehetőségeik, iskolai végzettségük, 

egészségi állapotuk, politikai részvételi arányuk. A továbbiakban részletesen 

kívánom elemezni a nők helyzetét Magyarországon, illetve próbálok magyarázatot 

találni arra, hogy miért kullogunk a sor végén a nemek egyenlősége tekintetében. A 

társadalmi háttér, történelmi hagyomány, politikai akarat hiánya? Talán minden 

egyszerre van jelen a magyar közpolitikában.  

Az elemzett stratégiai dokumentumokban is kiemelt helyet foglal el az 

oktatás területe a nők helyzetének javításában. Az oktatásnak egyrészt az 

esélyegyenlőség elérésében és a társadalmi hátrányok megszüntetésében, másrészt a 

nők és férfiak közötti különbség kezelésében van fontos szerepe. A 

munkaszociológiában bevett fogalom a „pink collar work”, amely azokat a munkákat 

jelenti, amelyben a nők felülreprezentáltak. A kék galléros munka a fizikai munkákat 

jelenti, míg a fehér galléros munka a szellemi munkákat jelöli, amelyeket nagyrészt 

középosztálybeli emberek végeznek. A „pink education” („rózsaszín oktatás, 
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nevelés”) fogalom még nem terjedt el az oktatásszociológiában, pedig az oktatás 

világa is nemek szerint megosztott, hátrányok és előnyök jellemzik a különböző 

csoportokat (Fényes, 2010).  

Már egészen kis korban (3-6 év) különbséget teszünk lányok és fiúk között. 

Fontos szerepük van az óvodapedagógusoknak ebben. Az 1996-os óvodai nevelés 

alapprogramjának 2009-es módosításába bekerült egy passzus, miszerint az 

óvodapedagógusok lehetőleg kerüljék el nevelő munkájuk során a nemi sztereotípiák 

megerősítését a gyermekekben. A 2010-es kormányváltást követően az új kormány 

egyik első lépése volt ennek a passzusnak az átírása, egy későbbi, 2012-es 

módosítással pedig immáron egy teljesen általános megfogalmazás vette át a 

korábbiak helyét, eltüntetve a konkrét utalást a nemi sztereotípiák megszüntetésére 

(Gregor, 2014:69). 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Férfiak 12,5 13,5 12,8 17,7 15,5 15,2 15,2 

Nők 17,1 16,0 16,1 17,9 21,5 20,7 22,8 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Férfiak 16,4 18,6 19,0 21,0 23,2 24,7 

Nők 23,9 26,3 28,8 30,7 33,4 35,5 

Az 5. számú táblázatból kitűnik, hogy a nők az iskolai végzettségük 

tekintetében túlhaladták a férfiakat, azonban nem mindegy, hogy milyen területeken 

szereznek diplomát. Jelenleg felsőfokon az informatikai-, műszaki tudományok-, és 

agrárszakokon többségben vannak a fiúk, viszont magas a lányok aránya a 

tanárképző, bölcsész- és társadalomtudományi szakokon, tehát jelen van a 

horizontális szegregáció is. A 6. számú táblázat a képzés nemi megoszlását mutatja 

be a hazai felsőoktatásban 2014-ben. Az adatok alapján különösen erőteljes 

                                                 
39http://ec.europa.eu/eurostat/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/equality/indicator
s_gender 

5. táblázat: A diplomások aránya a 30-34 éves korcsoportban, nők és férfiak % 
(2000-2012) 

Forrás: EUROSTAT, Gender and equality indicators39 
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szegregáció két területen jelentkezik: az informatikai képzésben több mint 3,7-szer 

magasabb a férfiak aránya a nőkhöz viszonyítva, az egyéb műszaki tudományok 

terén pedig a különbség megközelítőleg 3,6-szeres a férfiak javára. A műszaki 

képzés nemi aránytalanságát különösen hangsúlyozza az a tény, hogy a másik tíz 

képzési területen nem mutatkozik hasonlóan nagy szakadék a nemek között (KSH, 

2014). A táblázat azt is jól mutatja, hogy olyan terülteken magasabb a nők aránya, 

amelyek jellemzően alulfizetett, alacsony jövedelmet biztosító foglalkozásokra 

jogosítanak fel. 

Képzési terület 2014 
 Nő % Férfi % Együtt fő 

Tanárképzés, oktatástudomány 81,7 18,3 13 004 
Művészetek 61,5 38,5 6 487 
Humántudományok 64,6 35,4 14 932 
Társadalomtudományok 63,9 36,1 17 974 
Gazdaság és irányítás 55,8 44,2 32 303 
Jog 60,3 39,7 7 192 
Természettudományok 49,7 50,3 9 442 
Informatika 21,4 78,6 7 522 
Műszaki tudományok 21,6 78,4 42 467 
Mezőgazdaság, állategészségügy 47,5 52,5 5 321 
Egészségügy, szociális gondoskodás 67,6 32,4 25 813 

Szolgáltatás 58,3 41,7 6 022 
Összesen 51,7 48,3 203 576 

Észrevehetően a klasszikus „rózsaszín galléros munka” helyett egyre több nő 

áramlik a fehér galléros munkakörökbe is, ahol eddig a férfi dominancia volt 

jellemző. Azonban a lányok nagyarányú oktatásban való részvétele ellenére a 

munkaerőpiacon továbbra is hátrányban vannak. Státuszinkonzisztencia van a nők 

iskolázottsága és munkaerő-piaci pozíciója között. A státuszinkonzisztencia több 

kérdést vet fel, például miért vannak hátrányban a nők a munkaerőpiacon, azaz miért 

kisebb az oktatásuk megtérülése, illetve miért van több nő a felsőoktatásban, amikor 

a munkaerő-piaci megtérülésük jóval kisebb. A kérdésekre számos válasz adható. 

Horizontális szegregáció (elkülönülnek a feminizálódott és férfi domináns 

6. táblázat: A felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók nemek szerinti 
megoszlása képzési terület szerint Magyarországon, 2014 

Forrás: Nők és férfiak Magyarországon (KSH (b), 2014:51) 
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munkakörök és női foglalkozások presztízse és anyagi megbecsültsége alacsonyabb), 

vertikális szegregáció (kevesebb nő van vezető pozícióban, ez az ún. „üvegplafon 

jelenség” (a nők karrierje egy ponton túl láthatatlan „üvegplafonba” ütközik) vagy 

másképpen a „piramisszerkezet” 40  (a nők jelenléte a ranglétrán feljebb haladva 

csökken), diszkrimináció (a nők ugyanazért a munkáért kevesebb bért kapnak), a fiúk 

közül sokan nem jutnak el a felsőoktatásig, a lányoknak jobbak a középiskolai 

eredményeik, a lányok körében a felsőfok bérelőnye nagyobb a középfokhoz képest 

stb. (Fényes, 2010). 

A tudomány világában is jelentős a férfi dominancia. A felsőoktatásban közel 

10 000 férfi dolgozik, míg a nők tekintetében ez a szám alacsonyabb 6295. Arányuk 

a beosztástól függően változik. Magasabb pozíciókban a nők aránya alacsonyabb41. 

Megfigyelhető továbbá a nemek arányának jellegzetes különbsége az egyes 

tudományterületeken dolgozó kutatók között. A műszaki és a természettudományok 

esetében a legnagyobb a különbség. A tudományos fokozattal (doktori) és egyetemi 

kandidátusi címmel rendelkezők összesített csoportjában nagyobb különbség van a 

két nem között, és az egyes ágazatokban még nagyobb eltérés mutatkozik. 

Megállapítható tehát, hogy jellegzetes eltérés van a tudományos életben a nők és 

férfiak között, ami presztízs-, hatalmi és pénzügyi hátrányokat is jelent (Acsády, 

2014). 

Palasik Mária tette fel azt a kérdést42, hogy vajon mi történhet a doktori 

fokozat megszerzése után, hiszen az nem lehet, hogy a nők ezután elbutulnak. A 

kutatás, külföldi ösztöndíjak, kötelező számú cikkek megírása stb. sokszor lehetetlen 

feladat elé állítja a nőket, akiknek egyszerre kell megbirkózniuk a karrier, a 

                                                 
40  Az üvegplafon metaforát napjainkban felváltja a „labirintus” hasonlat. A nőknek állandó 
akadályokkal kell szembesülniük, ha felfelé haladnak a ranglétrán, ha egy nő át is lépi az üvegplafont, 
utána is nehézségekbe ütközik. Az akadályok többek közt előítéletek formájában jelennek meg (a 
férfiakat gyorsabban léptetik elő), emellett ellenállás van a női vezetőkkel szemben (nyomulósnak, 
önzőnek tartják őket), támadják a női vezetési stílust, illetve jelen vannak a családi élettel való 
összegegyeztetés problémái is (Fényes, 2010). 
41  Az egyetemi tanárok között a nők aránya 2014-ben mindössze 7,3% (férfiak aránya 19,2%) 
docensek 26,1%-a (a férfiak aránya 35,3), a tanársegédeknek pedig 22,3%-a nő (férfiak aránya 
13,9%), azaz lejjebb menve a ranglétrán egyre több nő van. Ezek az arányok az elmúlt években nem 
változtak (KSH, 2014). Legszembeötlőbb a nemek arányában a különbség a tudományos fokozattal 
rendelkezők között. 2014-ben a Magyar Tudományos Akadémia rendes és levelező tagjából (351 fő) 
6,8% nő, míg 93,2%-a férfi. MTA doktor (2757 fő) 14,8%-a nő, míg 85,2%-a férfi. A tudomány 
kandidátusa címmel (összesen 8987 fő) a nők 21,9%-a, a férfiak 78,1%-a rendelkezik (KSH, 2014). 
42 A kérdésfeltevés elhangzott 2010-ben a „ Nők a magyar tudományban” című könyv bemutatóján 
MTA. 
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gyerekvállalás miatt kiesett évek okozta hátránnyal és a család összeegyeztethetőség 

problémáival.  

Az oktatás fent felsorolt elemei is nagyban befolyásolják a nők munkaerő-

piaci helyzetét. A nők férfiakénál kedvezőtlenebb munkaerő-piaci pozíciója a 

munkába állásuk pillanatától egészen a foglalkoztatási életpálya befejezéséig 

jellemző. Patriarchális társadalomban élünk, az ebből következő munkamegosztás 

olyan hagyomány, amelynek jogosultságát alig vitatjuk. A nők munkaerő-piaci 

hátrányát leginkább a gyermekszülés és nevelés miatt történő kiesés esetében ismerik 

el és a társadalom is nagyjából csak erre korlátozza hátrányosságuk fogalmát. 

Társadalmi szinten azonban nem kérdés, hogy egy demokratikus társadalom az 

egyenlő esélyek mentén köteleződik el. A nők helyzete a munkaerőpiacon igen 

összetett kérdés, ezért egyrészt megvizsgálom a nők foglalkoztatottságát, másrészt a 

munkavállalás és gyermekvállalás közötti kapcsolatot, harmadrészt a részmunkaidős 

foglalkoztatottságot, továbbá a bérkülönbséget.  

Az Európai Unió 2010 és 2015 közötti időszakra vonatkozó  A Nők és férfiak 

közötti Társadalmi Egyenlőségre Vonatkozó Stratégiájában 43  - bár pozitívnak 

értékelik, hogy az oktatás és képzés területén egyre nagyobb számban vannak jelen a 

nők - számos területen további intézkedést tartanak szükségesnek. Ilyen 

problématerület például, hogy a nők a munkaerőpiacon az alulfizetett ágazatokban 

dolgoznak, a döntéshozó pozíciókban csekély a számuk, a gyermekes nők 

foglalkoztatási aránya alacsony, illetve a nők több fizetetlen (házi) munkát végeznek. 

A nők iskolai végzettsége és szakmai előmenetele között aránytalanságok 

tapasztalhatóak, melyek egyik kritikus pontja az oktatásból a munkaerőpiacra történő 

átmenet. 

Az Európai Unióban nincs jelentős mértékű eltérés a két nem foglalkoztatása között. 

A 15-64 éves korú nők száma uniós szinten is magasabb valamelyest a férfiakénál, 

de inkább az egyensúlyi helyzet a jellemző. A női munkaerő állomány változásának 

iránya azonban eltér Magyarországon a nemzetközi trendtől.  A 28 tagállam 

átlagában a munkavállalási korú nők száma folyamatosan emelkedett az elmúlt 

                                                 
43 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=URISERV:em0037&from=HU 
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évtizedben, ezzel szemben Magyarországon többé-kevésbé folyamatos csökkenés 

volt megfigyelhető ugyanezen időszak alatt (KSH, 2014)44.  

A nők munkaerő-piaci részvétele a férfiakénál általában alacsonyabb, ami azt 

mutatja, hogy a nők lényegesen nagyobb hányada marad távol a munkaerő-piactól, 

mint a férfiaké. A gazdaságilag inaktív nők korcsoportos megoszlásából kitűnik, 

hogy elsősorban a fiatalabb életkorban maradnak távol a munkaerő-piactól. A 30 és 

35 év közötti inaktív állomány több mint 80 %-át a nők teszik ki. A nők 

munkaerőpiacra történő későbbi belépése egyértelműen a gyermekvállalással 

hozható összefüggésbe. A munkahelyi kötelezettségek és a család/magánélet 

összeegyeztetését Magyarországon sokan még ma is ún. női kérdésnek tekintik, 

mialatt  a világ számos országában már felismerték, hogy a férfiak szerepe a családi 

kötelezettségekkel összefüggésben szintén nagyon lényeges. A nők munkaerő-piaci 

részvételének növekedése, és az idősödő népesség miatti demográfiai nyomás a 

munkahelyi és a családi kötelezettségek összehangolása minden tagállamban 

központi kérdés. A munka és a magánélet összeegyezetésének négy fő 

eszközcsoportja ismert: gyermekgondozási szolgáltatások, szülői szabadságok 

rendszere, rugalmas munkaszervezés, anyagi juttatások biztosítása. 

Számos kutató hívja fel arra a figyelmet, hogy azokban az országokban 

magasabb a születések száma, ahol a nők foglalkoztatási aránya is magas. 

Magyarország a konzervatív értékeket képviselő országok közé sorolható, amely azt 

is jelenti, hogy kevés gyermek születik. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a 

születések számát nagyban befolyásolja a minőségi gyermekellátásokat biztosító 

szolgáltatások megléte vagy éppen meg nem léte (Adsera, 2011). Továbbá a 

részmunkaidős foglalkoztatás is hat a gyermekvállalási kedvre. A gazdasági válság 

negatív foglalkoztatási hatásainak enyhítését célzó kormányzati intézkedések 

eredményeként a részmunkaidős foglalkoztatottak száma 2009-ben 17,3%-kal (31 

ezer fővel) nőtt Magyarországon. Így a részidőben foglalkoztatottak aránya 5,2% 

volt, ami még mindig jelentősen elmaradt a 18% körüli Európai Uniós átlagtól. 2010 

után azonban javuló tendencia figyelhető meg a részmunkaidős foglalkoztatás 

területén. A 15-64 éves, részmunkaidőben foglalkoztatott nők aránya 9,3%, míg az 
                                                 

44 15-64 éves nők foglalkoztatási rátája 2013-ban Magyarországon 52,8% volt, az EU-28 átlaga pedig 
58,8%.  2014-ben 55,9% volt a 15-64 éves nők foglalkoztatási rátája, ez közel 10%-os növekedés 
2013-hoz (52,6%) képest. 2015. április–június időszakban pedig az egy évvel korábbihoz képest a 15–
64 éves női foglalkoztatottak száma 2,7%-kal, 1 millió 906 ezer főre nőtt, foglalkoztatási rátájuk 2,1 
százalékponttal, 57,6%-ra javult (KSH, 2014:93). 
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EU-s átlag 32,7% volt 2013-ban. A részmunkaidős nők száma 2014-ben 162,3 ezer 

fő volt. Ez a női foglalkoztatottak 8,7%-a és az összes foglalkoztatott 4%-a (KSH 

(b), 2014). A részmunkaidős női foglalkoztatottak száma emelkedett 2010 óta, ez 

közel 22 ezer fős bővülést jelent45.  A részmunkaidős foglalkoztatottak között a 

nemzetközi trendnek megfelelően Magyarországon is több a nő, 2014-ben a 

részmunkaidőben a nők 8,6%-a, míg a férfiak 4,5%-a dolgozott (KSH (b), 2014). A 

korcsoportos megoszlás azt mutatja, hogy a legmagasabb arányban a fiatalok és az 

idősebb korosztályhoz tartozó nők dolgoznak részidőben. 65 év felett ez az arány 

Magyarországon és az Európai Unióban is meghaladja az 50 %-ot. Az EU-ban a 

részmunkaidőben dolgozó nők 17,3 %-a nem tud teljes munkaidős állást elvállalni 

beteg,- vagy idős családtag ápolása miatt, míg Magyarországon mindössze 2,6 % 

ezen esetek aránya. A gyermekfelügyelet is nagyobb szerepet játszik a 

részmunkaidős foglalkoztatás okai között az Unióban, mint hazánkban. Az EU-ban 

ez az ok a részidős foglalkoztatás közel 30 %-át magyarázza, míg nálunk csak  

14,2 %-ot. Összességében Magyarországon két fő tényező jelölhető meg a nők 

részidős foglalkoztatásának okaként. Az egyik a munkaerő-kereslet hiánya (30 %), 

illetve az egyéb, bővebben nem részletezett okok (32,6 %). Ezzel szemben európai 

szinten a gyermekfelügyelet képviseli a legmagasabb arányt (28,8%), majd ezt követi 

a teljes munkaidős állások hiánya (22,9%) (Eurostat). A munkaerő-felvétel és a 

bejárási költségek miatt a munkáltatók csak masszív állami támogatás mellett 

vállalkoznak részidős állások teremtésére. Ráadásul, ami kedvező a munkáltatónak – 

például az általában alacsonyabb órabér vagy az, hogy a részmunkaidős 

foglalkoztatásra nem vonatkoznak a munkahelyet védő szabályok, az a 

munkavállalót éppen hogy negatívan érinti. Tekintve az általános megélhetési 

gondokat, az alacsony kereseti lehetőség eleve gátat szab a részmunkaidő 

magyarországi népszerűségének, illetve alacsony munkaerő-piaci és otthoni 

státuszuk miatt kedvezőtlen helyzetbe hozza a nőket (Szikra, 2013). Bár a 

részmunkaidős munkavégzés terjedésének köszönhetően kevesebben szorulnak ki 

teljesen a munkaerőpiacról, nehéz részmunkaidősből teljes munkaidős állásba áttérni. 

                                                 
45   2014-ben mintegy 3 ezer munkavállaló után vették igénybe közel 140 millió Ft értékben a 
kisgyermekes anyák részmunkaidős foglalkoztatása utáni járulékkedvezményt. 2015-től pedig a 
részmunkaidőben dolgozó kisgyermekes szülők után ugyanúgy havi bruttó 100.000 Ft keresetösszegig 
vehető igénybe az adókedvezmény, mint a teljes munkaidősök esetében, és az idei évtől érvényesül az 
a változás is, hogy a három- vagy többgyermekes szülők után három helyett öt évre nő a kedvezmény 
időtartama. 2016-ban várhatóan 43 ezer kisgyermekes szülő után veszik igénybe a kedvezményt, a 
felhasznált összeg pedig 12,5 Mrd Ft-ra nő. 
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Általában véve kérdéses, hogy a részmunkaidős állások teljes idős állások helyett, 

vagy azok mellett jönnek-e létre (Köllő, 2012).   

 

A kisgyermekek számára biztosított intézményes ellátás elérhetősége 

alapvetően meghatározza a gyermek születését követő munkavállalás időzítését. 

Magyarországon a háromévesnél fiatalabb gyermekek számára a bölcsődék jelentik 

az elsődleges intézményes ellátási formát. 2014. január 1-től hatályba lépő GYED 

extra intézkedéscsomag segíteni próbálja a gyermeket vállaló családok és a munkába 

visszatérő édesanyák életét (munkavégzés lehetősége GYES/GYED mellett, testvér 

GYED/GYES, diplomás GYED). A KSH 2014. IV. negyedévében való felméréséből 

kiderült, hogy a gyermeknevelési ellátást igénybe vevő nők közül az elsöprő 

többségük (75 %-uk) azt tervezete, hogy a teljes ellátási időt (3 év) igénybe kívánja 

venni és a gyermekével kívánja tölteni. 38 ezer nő tervezte csupán a GYED időszak 

lejárta utáni (2 év utáni) visszatérést46. Még a GYED Extra bevezetése ellenére is 

csak 1,8 %-uk szándékozik ezen ellátási forma mellett munkába állni. Ez a 

diplomások körében a legmagasabb (16 %), mint ahogy a GYED Extra biztosította 

anyagi előnyökkel is döntő többségben ők élnek 47 . 2016. januártól további 

intézkedések segítik az anyákat: már a gyermek féléves kora után (a CSED 

lejártakor) is visszamehet a szülő dolgozni az ellátás mellett, így a szülők választási 

szabadsága még tovább szélesedik. 

A magyar munkaerőpiac rugalmatlanságából fakadóan a kisgyermekes nők 

sokszor hosszabb időre kiesnek a foglalkoztatásból, mint ahogyan azt a családok 

igényelnék. Ezért fontos, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak a részükre. 

Hiszen vannak, akik viszonylag gyorsan vissza kívánnak térni a gyermeknevelés 

mellett a munkába, ugyanakkor vannak olyanok is, akik kizárólag a gyermekük 

nevelésével kívánnak foglalkozni48. A család és munka összhangját támogatja az 

                                                 
46 Kisgyermeket nevelő nők és a munkaerőpiac. KSH, Statisztikai Tükör 2015. dec. 
47 Kisgyermeket nevelő nők és a munkaerőpiac. KSH, Statisztikai Tükör 2015. dec. 
48 Család és munka összeegyeztetése terén 2014 előtt a kisgyermekes anyáknak lényegében nem volt 
választási lehetőségük, vagy a családtámogatási ellátást vették igénybe, vagy – állásukba visszatérve – 
a munkabért. A 2014. január 1-től bevezetett GYED Extra ennek vetett véget: elért eredmények: a 
2014-ben bevezetett GYED Extra kedvezményeivel tavaly összesen 47 ezer szülő élhetett: ezen belül 
29 ezren tudtak munkát vállalni GYED vagy GYES mellett, 18 ezren kaptak egyszerre több ellátást. 
Az egyetemi/főiskolai tanulmányaik mellett gyermeket vállaló fiatal nők támogatása, 2014 első 
negyedévében 56-an, míg 2015 ugyanezen időszakában 451-en vették igénybe. 2014-ben összesen 
mintegy 400-an kaptak támogatást. Az intézkedés sikerét az is mutatja, hogy a 3 év alatti gyermeket 
nevelő 25-49 éves nők foglalkoztatási rátája a 2013. évi 12,8%-ról 2014-re 14,8%-ra emelkedett. 
2015. I. negyedévében pedig az e körbe tartozó kisgyermekes anyáknak már 16,4%-uk dolgozott, 
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óvodai és bölcsődei gyermekellátási kapacitások növelése, valamint a családi 

napközik fejlesztése is. A bölcsődei és családi napközi férőhelyek száma 25%-kal, 37 

ezerről 47 ezerre nőtt 2010-2014 között. 

bölcsődei és 
családi napközi 

férőhelyek 

száma növekedés 3 év alatti korosztályból 
résztvevő gyermekek 

2010. 37 ezer 100% 13,4% 
2014. 47 ezer 125% 16,5% 

Az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének tekintetében a nők bérelmaradása 

elsődlegesen nem annak tulajdonítható, hogy azonos munkáért nem azonos bért 

fizetnek a férfiaknak és a nőknek, hanem annak, hogy a két nemhez tartozók eltérő 

típusú munkát végeznek. Ennek egyik tényezője, hogy a nők ágazati-foglalkozás 

szerinti összetétele lényegesen eltér a férfiakétól, ahogyan ezt már említettem. Még 

mindig léteznek férfias és nőies munkakörök, illetve még mindig jellemzőek az 

alulfizetett elnőisedett szakmák (pl.: egészségügyi dolgozók, pedagógusok stb.). 

Továbbá a nők kereseti lemaradását nagyban befolyásolja a gyermekvállalás, illetve 

a gyermekvállalás következtében a munkaerőpiactól távol töltött idő. A visszatérési 

nehézségek mellett a bérveszteség is jelentős, a magasabb iskolai végzettségű és 

beosztású csoportoknál egyre nagyobbra nyílik a kereseti olló49. 

 

Bár a magyar társadalom a retorika szintjén egységesen és kiemelkedő módon 

családbarát - a fizetett munka és a családi élet harmonizálása még mindig főként női 

problémaként jelenik meg, ezzel párhuzamosan az otthon végzett házimunka és 

gondozó tevékenység, a „láthatatlan és fizetetlen munka” presztízse alacsony. 

Emellett problémának látom, hogy Magyarországon ma kizárólag családpolitika 

                                                                                                                                          
szemben a 2010 hasonló időszakában mért 12,6%-os értékkel. (2014. első három hónapjában 15,7%-
uk volt foglalkoztatott.) A GYED Extra sikere nyomán 2016. januártól további könnyítések segítik az 
anyákat: már a gyermek féléves kora után (azaz a CSED lejártakor) is visszamehet a szülő dolgozni az 
ellátás mellett, így a szülők választási szabadsága még tovább szélesedik. 
49 KSH Nők és férfiak Magyarországon, 2015 szerint: a nők nettó átlagkeresete a férfiak keresetének 
százalékában 2013-ban 85,3 % (fizikai munkakörben 78,5 %, szellemi munkakörben 69 %). 

7. táblázat: A bölcsődei és családi napközi férőhelyek számának alakulása 
Magyarországon (2010-2014) 

Forrás: A EMMI (2015) 
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létezik ezzel háttérbe szorítva a nőpolitikát. Továbbá nagyban befolyásolja a 

jelenlegi kialakult helyzetet, hogy a politikai döntéshozók nagy része férfi, azaz a 

nőket érintő kérdésekben majdhogynem kizárólag férfiak döntenek. 

A már említett éves Global Gender Gap felmérés szerint a nemek közötti 

egyenlőség Magyarországon a legkevésbé jelenik meg a politikai döntéshozatal 

szinterén. Ennek is számos oka van. A legfelső szintű politikai pozíciókban a nők 

aránya elenyésző, még a parlamenti képviselők esetében is stagnál vagy csökken. 

Magyarországon a nők 1918-ban kaptak választójogot, a férfiakénál jóval több 

megszorítással. Az életkori cenzus a nőknél 24 év – és nem 21, mint a férfiaknál – 

volt, a jog gyakorlását pedig esetükben írni-olvasni tudáshoz kötötték, amely a 

férfiakra természetesen nem vonatkozott. Az általános, a férfiakkal egyenlő 

feltételekkel szabályozott választójog a nőknél 1945-től érvényesül50.  

 

Magyarországon 1990 óta nem változott számottevően a női képviselők 

aránya, nagyjából 10% körül mozog51. Az 1995-ben az országok sorában elfoglalt 

43. helyről 1998-ban a 86., 2002-ben a 103., majd a jelenlegi 123-127. helyre 

csúsztunk le. Ez a trend akkor is, ha az Európai Unió országaival vagy térségünk 

országaival hasonlítjuk össze a magyarországi helyzetet (KSH zsebkönyv, 2011). A 

nemek szerint aránytalan politikai intézményrendszert a szakirodalom a „demokrácia 

deficitjeként” értékeli.  (Koncz, 2014).  A rendszerváltást követő ciklusokban a nők 

aránya a képviselők körében 7,3 és 11,1 százalék között mozgott. A ciklusok között 

megnyilvánuló ingadozások egyértelműen a hatalomra került pártok politikai 

irányvonala szerint alakulnak. A baloldali pártok nálunk és a világon mindenütt 

nagyobb esélyt adnak a nők számára a politikai döntéshozatali folyamatokban. Az 

MSZP kormányzás idején magasabb volt a nők aránya (9,1-11,1%), mint a Fidesz-

KDNP időszakban (8,3-9,5%). 

                                                 
50 Ekkor 11 nő került be a parlamentbe, arányuk 3,1 százalék volt, ami az utolsó szabad választáson – 
1947-re – négy százalékra kuszott fel. Ezután ez az arány – hullámzásokkal – 1980-ig 30 százalékra 
emelkedett. 1985-ben az egyéni körzetekben lehetővé vált a többes jelölt állítás – ismét alig 21 
százalékra esett vissza a női képviselők aránya. A rendszerváltás előtti időszakban törvényben 
rögzített női kvóta nem volt, csak politikai elvárások, illetve határozatok (mint a nőpolitikai 
határozat), amelyek megszabtak irányelveket bizonyos társadalmi vagy foglalkozási csoportok 
kívánatos arányáról a döntéshozatali mechanizmusokban. (Hámor, 2008: 35). 
51 A nők rendszerváltást követő kormányon belüli szerepvállaláshoz hasonló tendencia a nemzetközi 
porondon a nyolcvanas években volt jellemző. A fejlett piacgazdaságok többségében is még szerény 
volt a nők jelenléte a kormányokban, szerényebb, mint a parlamenti képviselők között. 1987-ben a 
miniszteri szinten a nők aránya 8,9% volt a fejlett országokban, 4,6% az akkori szocialista 
országokban. 
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A nemzetközi tapasztalatokkal megegyezően, az önkormányzati választások a 

nők számára nagyobb teret nyújtanak. Ez az összefüggés Koncz Katalin szerint a női 

foglalkoztatási piramis szerkezetével függ össze, miszerint a nagyobb presztízsű, 

jobban fizető állásokban a nők esélye a férfiakénál rosszabb, míg lefelé haladva a 

hierarchiában az arányuk emelkedő (Koncz, 2006). Hazai tapasztalatok szerint a nők 

nagyobb arányban indulnak helyi szinten a pozíciókért, mint az országos 

mandátumokért. Az önkormányzati képviselőjelöltek között a nők aránya több mint 

másfélszer nagyobb, mint az országgyűlési képviselőjelöltek között.  

  

4. ábra: A nők aránya az országgyűlési képviselők között, 1945-2014 

Forrás: Koncz, 2014:515 
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Államtitkárok 

Férfiak Nők Összesen Arány 

54 6 60 11% 

Helyettes államtitkárok 

Férfiak Nők Összesen Arány 

102 19 121 18% 

Minisztériumi középvezetők 

Férfiak Nők Összesen Arány 

1012 979 1991 49% 

Ugyanez a tendencia figyelhető meg az állami vezetők tekintetében. 

Magyarországon 2015-ben az államtitkárok száma 54 fő, - ebből 6 fő nő (11 %), a 

helyettes államtitkárok száma: 102 fő, - ebből 19 fő a nők száma (18 %), a 

minisztériumi középvezetők tekintetében pedig elmondható, hogy az 1991 vezetőből 

979 női vezető van (49%-os arány) 52 . Ezek az adatok az átlagosnál lényegesen 

magasabbak a versenyszféra (piaci szféra) adatainál. A Fővárosi Önkormányzat és a 

megyei önkormányzatok közgyűléseiben 5-19 % közötti a nők részaránya. A bírák 

65 %-a, az orvosok 54 %-a nő. 

A kormányhivatalokban, illetve járási hivatalokban foglalkoztatott női 

vezetők száma, illetve aránya a férfi vezetőkéhez képest a következőként alakul. A 

kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottaknál a nők aránya 10 %, a 
                                                 

52 2006-ban Magyarországon 15 államtitkár között 2 nő volt található, a 47 szakállamtitkár közül 
pedig 12 volt nő. Nem volt női államtitkár és szakállamtitkár a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztériumban, a Környezetvédelmi és a Vízügyi Minisztériumban, valamint az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztériumban. A legtöbb női felsővezető az Egészségügyi Minisztériumban és a 
Szociális és Munkaügyi Minisztériumban volt. 2013-ban a minisztériumi vezetők 46%-a férfi (66 fő) 
és 54%-a nő (77 fő) volt. Államtitkári szinten 16 százalékos volt a nők aránya, helyettes államtitkári 
szinten pedig 28 százalékos a női jelenlét. 2015-ben a Miniszterelnökségben 5 női helyettes 
államtitkár, a Belügyminisztériumban 3 női helyettes államtitkár található. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériumában 3 női államtitkár és 5 női helyettes államtitkár dolgozik. A Földművelésügyi 
Minisztériumban 2 női helyettes államtitkár található. A Honvédelmi Minisztériumban és az 
Igazságügyi Minisztériumban sincsen egyetlen egy női államtitkár és női helyettes államtitkár sem. A 
Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2 női helyettes államtitkár van, a Nemzetgazdasági 
Minisztériumban a közigazgatási államtitkár nő és egy női helyettes államtitkár található. A Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumban pedig csupán 2 női helyettes államtitkár dolgozik. A legtöbb női 
felsővezető tehát az Emberi Erőforrások Minisztériumában dolgozik, míg a Honvédelmi 
Minisztériumban és az Igazságügyi Minisztériumban egyetlen egy női felsővezető sincs. 

8. táblázat: Nők és férfiak száma a magyar közigazgatásban 2015-ben 

Forrás: Saját szerkesztés 
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kormányhivatalok főigazgatói között a nők aránya 52,6 %, a járási hivatalvezetőknél 

pedig a nők aránya 51,8 %. A nők hiánya a döntéshozatalban, vezető pozíciókban azt 

jelenti, hogy kevéssé vagy egyáltalán nem jelennek meg az igényeik a 

programokban, irányelvekben, pályázatokban.  

Ahogyan azt a második fejezetben már jeleztem, a rendszerigazolás és az 

SZDE elmélet jelenlétének igazolására a 2007. évi kvóta törvényjavaslatok körüli 

vitát szeretném felhozni 53 . Egy olyan kezdeményezésnél, amely a nők nagyobb 

arányú részvételét segíthette volna a politikai döntéshozatalban, maguk a női 

politikusok is leseperték az asztalról a lehetőséget.  Két szabad demokrata politikus, 

Sándor Klára és Magyar Bálint nyújtotta be az előterjesztéseket 54 . A 

törvényjavaslatok igen nagyratörőek voltak: az egyik a cipzár-rendszer bevezetését 

tette volna kötelezővé a parlamenti és az önkormányzati választási pártlisták 

összeállításánál, továbbá előírta volna, hogy az államtitkárok között mindkét nem 

legalább egyharmad arányban képviseltesse magát, a másik javaslat pedig legalább 

30%-ban határozta volna meg a női miniszterek arányát, így biztosítva a női 

politikusok kritikus arányát a kormányban. A törvényjavaslat hatalmas port kavart, 

annak idején rengeteg politikus nyilatkozott, többek között Dávid Ibolya55 az akkori 

MDF pártelnök is, aki szerint nem lenne jó megoldás a női kvóta bevezetése a 

parlamentben, mert a származás alapú pozitív diszkrimináció ugyanúgy veszélyes, 

mint a negatív56. Lévai Katalin57 volt MSZP-s EP képviselő kijelentette, nem akar 

„Kvótanő” lenni.  Szabóné Müller Tímea 58  akkori MSZP-s képviselő úgy 

nyilatkozott, hogy nem szeretne „vatta-nőket” a parlamentben, márpedig az 50 

százalék túl magas ahhoz, hogy kizárólag a rátermettek kerüljenek be. A Fideszen 

                                                 
53 lásd 4. számú melléklet 
54  I. T/3060.számú „Az Alkotmány módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség 
megteremtése érdekében”című törvényjavaslat, II. T/3066.számú „Az egyes törvények megteremtése 
érdekében”című törvényjavaslat, III. T/6205.számú „A választási eljárásról szóló 1997.évi C. törvény 
módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség megteremtése érdekében”című 
törvényjavaslat 
55 Dávid Ibolya 1999 óta az MDF elnöke, ötödik ciklusát tölti a parlamentben. 1998–2002 igazságügy-
miniszter; 
56  Az MDF elnöke nyílt levélben tizenegy pontban fogalmazta meg kifogásait a javaslatot 
kezdeményező Magyar Bálintnak. Legfőbb indokai: sztereotípiák erősítése, nők leértékelése, a szabad 
és egyenlő versenyt mesterséges keretekbe helyezve a demokrácia alapelveinek megsértése, 
„kvótalavina” elindítása, hiszen milyen alapon utasítjuk majd vissza különböző társadalmi csoportok 
arányos képviseletének követelését? 
57  Lévai Katalin 2003–2004 között esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter, 2004-től európai 
parlamenti képviselő. Az EP Jogi Bizottságának alelnöke, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottság tagja volt. 
58 Szabóné Müller Tímea volt MSZP képviselő 
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belül a kérdés nem okozott akkora megosztottságot. Sokat elárul Ékes Ilona 59 

hasonlata: a szavazás pillanata olyan történelmi pillanat, mint mikor a nők 

választójogot kaptak. A frakcióvezetés döntése értelmében a Fidesz-frakció tagjai az 

MSZP-hez hasonlóan lelkiismereti alapon szavazhattak. John Emese60 a „mindenki 

választhat, mindenki választható” elvet látta veszélyben forogni, továbbá szerinte a 

nőkkel szemben élő sztereotípiák további erősödését okozná a kvóta bevezetése. A 

KDNP-s Hoffman Rózsa nem látta alátámasztva azt az állítást, miszerint azért nem ül 

több nő a parlamentben, mert a férfiak elnyomják őket. Sőt, megkérdőjelezte azon 

feltételezést, hogy a társadalmi élet más területein megfigyelhető 

esélyegyenlőtlenség oka a parlamentbeli kis arányuk. Retorikájában megjelenik a 

nemi szerepek hagyományos felfogása. A nők „eredendő hajlamuk” miatt nem 

vágynak a politikába, legfőbb szerepük a család összetartása (Papp, 2008). A  női 

politikusok tehát jelentős mértékben ellenezték a kvóta, mint átmeneti eszköz 

bevezetését. Ugyanolyan érveket és kifogásokat hoztak fel ellene, mint a férfi 

politikusok nagy része. Ez azt jelenti, hogy a nők maguk is elfogadják az 

alulreprezentáltságukat a politikai döntéshozatalban. 

Magyarországon a rendszerváltás és az Európai Unióhoz való csatlakozás 

sem hozott átütő sikert a nők esélyeinek javulásában, a politikai szférában. A 

nőkérdés nem szerepel a közpolitika megoldandó feladatok listáján. Hathatós és 

erőteljes nyomásra nem számíthatunk az Európai Uniótól, illetve semmilyen 

következménye nincs, ha valamely irányelv vagy határozat nincsen betartva, 

betartatva. A belső társadalmi erők közül a női civil mozgalom tűnik az egyedüli 

megoldásnak abban, hogy a pártokban, kormányban tudatosítsa a nőpolitika komplex 

rendszer meglétének szükségességét. Az elemző fejezetben részletesebben is kitérek 

a női civil szerveződésekre, mint a közpolitika egyik fontos szereplőire. 

Az általam elemzett dokumentumokban a stratégiaalkotók kitérnek a nők 

egészségi állapotára is. Ahogyan ezt majd a későbbiekben kifejtem a nők egészségi 

állapota a munkaerőpiacon betöltött szerepük miatt fontos. A megélt életévek 

tekintetében bár a nők jobb helyzetben vannak, a pozitív életminőségben megélt évek 

                                                 
59 Ékes Ilona a Fidesz országos listáján szerzett mandátumot. Tagja volt az Országgyűlés Emberi jogi, 
kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának, valamint A nők és férfiak társadalmi esélyegyenlősége 
albizottságnak. 2000-ben a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének alapítója és mai napig elnöke. A 
Fidesz Női Tagozat alapító tagja. 
60 John Emese a Fővárosi Közgyűlés szabad demokrata frakcióvezetője volt. 
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tekintetében azonban a nők a helyzetüket sokkal negatívabban ítélik meg. Ezt 

frappánsan Kopp Máriáék úgy fogalmazták meg, hogy a nők többet szenvednek és 

tovább élnek (Kopp - Skrabski, 2009). 

A magyar népesség erőteljesen öregszik. 1986-1990-es évek átlagában 8,9 év 

volt a különbség a legmagasabb és a legalacsonyabb iskolai végzettségű férfiak 

várható élettartama között, ez a különbség 2004-re 16,5 évre nőtt. A nőknél korábban 

4 év volt a különbség ez később 10,2 évre nőtt az alacsonyabb végzettségűek 

hátrányára. A különbséget tekintve még aggasztóbb, hogy a 30 évesek hány 

százaléka éli meg a 65. életévét. A legalacsonyabb végzettségű férfiaknál 43% a 

nőknél 70%, a legmagasabb végzettségű férfiak 85%-a, a nők 91%-a éli meg a 65. 

életévet. (Kopp-Skrabski, 2009). A 2011-es népszámlálás adatai szerint a férfiak 

aránya fiatalabb korcsoportban magasabb és ez a fiatal felnőtt korban is megmarad, 

míg a 60 éven felüliek körében, mint már említettem, kitapintható a férfiak magas 

halálozási arányának a következménye, azaz a nők aránya 60-69 évesek körében 

több mint 10 százalékkal meghaladja a férfiakét. A 70-79 évesek között az arány 

kétharmad, míg a 80 évesek között ez az arány, már 80%-ék. Ez azt jelenti, hogy a 

kor és a családi állapot összevetése alapján minden nyolcadik nő 60 éven felüli és 

özvegy. Az egyre nagyobb társadalmi-gazdasági különbség, a krónikus stressz, a 

depresszió, dohányzás, az egészségtelen táplálkozás és a mozgás hiánya mind-mind 

befolyásoló tényező abban, hogy a férfiak rövidebb ideig élnek. 

 1990 2013 2020 2050 

20-35 évesek aránya 20,8% 20,1% 18,2% 16,4% 

65+ évesek aránya 15,7% 20,6% 23,6% 31,7% 

80+ évesek aránya 3,3% 5,5% 5,9% 9,9% 

 

 

9. táblázat: Az egyes női korcsoportok részaránya, illetve előre számított részaránya 
a teljes magyar női népességen belül 

Forrás: Kovács, 2014:212 
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A 9. számú táblázat szerint a társadalom öregedése egyre dinamikusabbá 

válik. Rövidesen meg fog jelenni a „kettős öregedés”, ami azt jelenti, hogy nem csak 

az idősek száma fog növekedni, hanem a nagyon idősek (80+) száma is jelentős 

mértékben megemelkedik.  

Abban is különbség van a nők és férfiak között, hogy hogyan viseli a 

betegségüket. Tény, hogy a nők több panaszról számolnak be, mint a férfiak: ez 

nagyrészt annak tudható be, hogy egészségtudatosabbak, többet tudnak a 

betegségekről, kevésbé ignorálják a betegség jeleit. A nők között a leggyakoribb 

betegségek a magas vérnyomás, a mozgásszervi panaszok, szív- és érrendszeri 

betegségek, mentális panaszok. A krónikus depresszió és a krónikus szorongás a nők 

nagy részét is sújtja. A csontritkulás előfordulása a nőknél négyszer nagyobb, mint a 

férfiaknál. Mivel a nők fokozottabban figyelnek az egészségükre és gyakrabban is 

járnak orvoshoz, így a prevenció rengeteget segíthet az egészségi állapotuk 

megőrzésében. A méhnyakrák és az emlőszűrés tekintetében hosszú évek óta több 

program is fut annak érdekében, hogy több nő vegyen részt a vizsgálatokon. Az 

emlőrák szűrésnél azonban hatalmasak a területi különbségek, így lényegében a 

részvétel attól függ, hogy van-e az adott területen megfelelő ellátás. Az adatok 

szerint 2002/2003-ban az „átszűrt” nők aránya 7,6%-ról 34,9%-ra emelkedett, 

2004/2005-ben 27,9%-ra, míg 2006/2007-ben 29,2%-ra tehető (Kovács, 2014). A 

nők egészségi állapota látható tehát, hogy fontos gazdasági kérdés is azon egyszerű 

okból, hogy a nők tovább élnek, így egyáltalán nem mindegy, hogy milyen 

állapotban, mekkora terhet róva ezzel az egészségügyre.  

 Annak ellenére, hogy a nők elleni erőszak egyre súlyosabb probléma 

hazánkban, még mindig nagyon kevés bántalmazás kerül a felszínre, aminek egyik 

következménye, hogy a bántalmazás különféle formái közül eddig csupán a családon 

belüli erőszak, valamint a nemi erőszak kérdéskörével kapcsolatban készültek 

felmérések. Bár a nők elleni erőszak, valamint a családon belüli erőszak áldozatai 

számára létezik intézményrendszer, de ahhoz sem elegendő köztudatformáló 

kampány, sem pedig széleskörű képzés nem kapcsolódik61 . A döntéshozók és a 

közvélemény szereti elbagatelizálni a nők bántalmazásával kapcsolatos problémákat 

és annak megoldására tett kísérleteket még úgy is, hogy a NaNe Egyesület több 

                                                 
61 Személyes interjú egy nőjogi aktivisával/ jogásszal. Időpontja: 2013.04.06. 
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évtizedes tapasztalatai alapján ma Magyarországon minden negyedik nő átéli az 

erőszak valamely formáját. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 

reprezentatív kutatása szerint Magyarországon a 15 éven felüli nők 28%-a, azaz 

közel 1 millió 300 ezer nő válik élete során a nők elleni fizikai és/vagy szexuális 

erőszak valamely formájának áldozatává. A kutatás eredményeit egyszerű 

extrapolációval a teljes népességre kiterjesztve feltételezhető, hogy a magyar nők 6 

százaléka, mintegy 270 ezer nő él jelenleg olyan párkapcsolatban, amelyben partnere 

fizikai és/vagy szexuális erőszakot követ el vele szemben62.A fentiek ismeretében 

különösen nagy lépésnek számított mikor 2013-ban az új Büntető Törvénykönyvben 

önálló büntetőjogi tényállásként jelent meg a (pár)kapcsolati erőszak 63 . A 

magánindítványt több nőket védő szervezet is kifogásolta, hiszen ez aktív részvételt 

kíván meg az áldozattól az eljárás megindításakor és lefolytatásakor egyaránt. Az 

ilyen esetekben (s különösen a szexuális erőszak eseteiben) történő feljelentési 

hajlandóság igen alacsony, mivel az egészségügyi szolgáltatók nem részesítik 

megfelelő támogatásban a női áldozatot, s megfelelő egészségügyi és igazságügyi 

szakértői vizsgálatot sem biztosítanak neki.  

Jelenleg 98 krízis férőhely létezik az országban, ezek számát jelentősen 

emelni szükséges. Éppen ezért a 2016. évi költségvetés 50%-kal nagyobb támogatást 

biztosít valamennyi krízisközpontnak, a Titkos Menedékház támogatását pedig közel 

100%-kal növeli meg. Emellett lehetőséget biztosít két új krízisközpont létrehozására 

is (EMMI, 2015). 

2014. márciusban Magyarország aláírásával csatlakozott az Európa Tanács 

2011-es Isztambuli (CAHVIO) Egyezményéhez. Az Európa Tanács 2010-es, 

CAHVIO (ún. Isztambuli) Egyezménye a Nők elleni és a kapcsolati erőszak 
                                                 

62 http://noierdek.hu/?p=29094 
63  212/A. § (1) Aki gyermekének szülője, továbbá az elkövetéskor vagy korábban vele közös 
háztartásban vagy egy lakásban élő hozzátartozója, volt házastársa, volt élettársa, gondnoka, 
gondnokoltja, gyámja vagy gyámoltja sérelmére rendszeresen 
a) az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartást tanúsít, 
b) a közös gazdálkodás körébe vagy közös vagyonba tartozó anyagi javakat von el és ezzel a sértettet 
súlyos nélkülözésnek tesz ki, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott személy sérelmére rendszeresen követ el 
a) a 164. § (2) bekezdése szerinti testi sértést vagy a 227. § (2) bekezdése szerinti becsületsértést, 
bűntett miatt három évig, 
b) a 164. § (3) és (4) bekezdése szerinti testi sértést, a 194. § (1) bekezdése szerinti személyi 
szabadság megsértését vagy kényszerítést, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(3) Kapcsolati erőszak elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van. 
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény csak magánindítványra büntethető. 
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megelőzéséről és felszámolásáról, a legátfogóbb nemzetközi egyezmény, amelynek 

célja, hogy felvegye a harcot az emberi jogok ilyen módon történő súlyos megsértése 

ellen. Célja az erőszakkal szembeni zéró tolerancia, és fontos előrelépést jelent 

Európa és az Európán kívüli világ biztonságosabbá tételében. Az egyezmény 

sarkalatos pontjai az erőszak megelőzése, az áldozatok védelme és az elkövetők 

felelősségre vonása. Célja az is, hogy változtasson az emberek érzésein és 

gondolkodásán, ezért a társadalom minden tagját, különösen pedig a férfiakat és a 

fiúkat arra szólítja fel, hogy változtassanak a viszonyulásukon. Lényegét tekintve, az 

egyezmény egy ismételt felhívás a férfiak és nők közötti egyenlőség erősítésére, 

mivel a nők elleni erőszak mélyen, a férfiak és nők közötti társadalmi 

egyenlőtlenségben gyökerezik, amelyet az eltűrés és az elutasítás kultúrája állandósít. 

Összefoglalóan elmondható tehát, hogy Magyarország mind a család 

fontossága tekintetében, mind a nemi szerepek tekintetében alapvetően tradicionális 

értékrendet képvisel. A nők munkába állása a 20. században felgyorsult, miközben a 

gyerekszám csökkent. A nőkre háruló kettős teher, azaz a gyermekek 

világrahozatala, ellátása, nevelése és emellett a kereső tevékenység folytatása 

természetszerűleg magában hordja az egyéni, családi, munkahelyi konfliktusok 

kialakulásának lehetőségét. A társadalmi, illetve demográfiai okok következtében a 

nőkre háruló feladatok nem hogy csökkeni, hanem a jövőben éppen ellenkezőleg, 

növekedni fognak. A jelenlegi helyzet szerint a nőknek a jelenleginél több gyermeket 

kellene vállalniuk és a jelenleginél nagyobb arányban kellene keresőtevékenységet is 

folytatniuk. A teljesség igénye nélkül néhány tényezőt (pl.: családszerkezeti 

változások, házasságok/válások száma, időfelhasználás, szegénységi kockázat) 

említek meg, amelyek nagyban meghatározzák a női szerepeket. 

Magyarországon a népességi előre számítások szerint a jelenlegi nőtöbblet 

tartósnak ígérkezik. 2020-ra 1000 férfira 1109 nő jut majd. A házasodási kedv évről-

évre csökken, ezzel párhuzamosan pedig nő az élettársi kapcsolatban élők száma. 

Jelentősen befolyásolja a házasságok számának csökkenését az újraházasodási 

szándék mérséklődése az elváltak körében. A házasságot kötők életkora 

folyamatosan kitolódik, míg régen átlagosan 20 évesen álltak az oltár elé, addig ma 

már a 40 év sem ritka. A válások száma évről-évre nő, 1978-től a megszűnő 

házasságok száma rendre meghaladja a megkötött házasságok számát. A 

családszerkezetben óriási változások történtek: az élettársi kapcsolatban élő szülők, 
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az egyszülős családok, a „mozaik családok” aránya növekedett meg. Növekszik 

azoknak az aránya is, akik nem vállalnak gyermeket, életük során nem lépnek szülői 

szerepbe. Bizonyos megközelítések azt is hangsúlyozzák, hogy folyamatosan 

emelkedik az egyes életszakaszokban a társ nélkül élők aránya, azaz életünknek 

egyre nagyobb részét éljük le pár nélkül. A fiatalabb generációknál a kései 

családalapítás (kapunyitási-pánik, mama-hotel), a törékenyebb párkapcsolatok, a 

gyermektelenek arányának növekedése, az idősebbeknél pedig a meghosszabbodó 

élettartam következtében egyre nagyobb az egyedülállók aránya. A párkapcsolati 

formák, tehát erőteljesen pluralizálódnak. A mai társadalmakban jellemző házasság 

nélküli együttéléseknek három típusát lehet megkülönböztetni: a házasságkötés 

alternatívájaként megjelenő élettársi kapcsolatot; az elő-házasságnak, a 

próbaházasságnak tekintett együttélési formát; a családalapítást halasztó 

életszakaszra jellemző együttélési formát, amely az egyedülálló életforma 

alternatívájának tekinthető (Harcsa-Monostori, 2014). Egyértelműen kitűnik tehát, 

hogy a klasszikus családforma eltűnt, helyette számos variáció létezik, amelyekben a 

nemi szerepek folyamatosan változnak, formálódnak.  

Az időfelhasználás szerkezetében is az utóbbi évtizedekben jelentős 

változások történtek. Míg a munkában töltött órák csökkentek, nőtt a szabadon 

felhasználható idő mennyisége. Azonban nem mindegy, hogy ezt a férfiak vagy a 

nők szemszögéből vizsgáljuk. A férfiak keresőtevékenységre fordított ideje 367 

percről 296 percre, a nők esetében 230-ról 163 percre csökkent. Ezzel párhuzamosan 

a korábbi évtizedek trendjével ellentétesen nőtt a nők háztartásra és a család 

ellátására fordított ideje (Valuch, 2009). Tehát még mindig a nő tölt több időt 

gyermekneveléssel és a háztartás vezetésével. 

Amennyiben a szegénységi kockázatokat nézzük, a gyermeküket egyedül 

nevelők körében a legmagasabb és rosszabbodó a szegénység kiterjedtsége és mivel 

jóval több nő nevel egyedül gyereket, így a nők nagyobb arányban vannak kitéve a 

szegénységi kockázatnak. Ehhez hasonló szegénységi kockázatot jelent a három- és 

többgyermekesek, valamint a 40–59 éves egyedülállók esetében figyelhetünk meg. A 

női háztartásfőkkel élők körében azokat veszélyezteti a szegénységbe kerülés, akik 

egyedül élő időseket (tehát 65 év feletti) látnak el. A nemzetközi áttekintések szerint 

a szegénység kockázatának nemek szerinti különbsége máshol sem mutat a hazaitól 

lényegesen eltérő mintát, szinte minden ország esetében igaz, hogy a nők körében 
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becsült szegénységi ráta magasabb (Eurostat, 2014)64. 2013-ban a nők 25,4%-a volt a 

szegénységi küszöbön vagy volt a társadalmi kirekesztéssel veszélyeztetve EU-s 

szinten, összehasonlítva a férfiak 23,6%-val. Portugália, Finnország és Dánia a 

legegyenlőbb országok Európában, míg a legnagyobb különbség Litvániában és 

Csehországban vannak. A családi állapot mellett az életkor tekintetében is léteznek 

különbségek. A férfiak 18-24 év között vannak a legnagyobb veszélyben, míg a 

nőknél a szegénység és a kirekesztődés minden életkorban jellemző (Eurostat, 2014). 

Megdöbbentő az Eurostat ezen megállapítása, miszerint a nőknek egész életükben 

nagyobb az esélyük arra, hogy szegényekké váljanak. 

Czibere Ibolya „A nők a mélyszegénységben” című könyvében az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottság ajánlását idézi, amely szerint felül kellene vizsgálni 

a szegénység fogalmát „mivel az csak a szegénység nyilvánvaló okait világítja meg, 

és alábecsüli a nők szegénységének mértékét, valamint ennek hatását. A 

meghatározás azt feltételezi, hogy a háztartásban meglévő források egyenlő 

mértékben kerülnek elosztásra a családon belül, azonban érvek szólnak amellett, 

hogy a szegénység egyéni tapasztalat, és azt – ha meg akarjuk érteni a nemek közt 

tekintetében fennálló különbségeket – az egyén szintjén kell vizsgálni.” (Czibere, 

2012:81) Azt is kiemeli, hogy világviszonylatban a feminizálódott szegénység és a 

nők elleni erőszak az a két tényező, amely a legjobban megnehezíti a nők helyzetét. 

A gyermeküket egyedül nevelő nők, illetve az özvegy, idős nők magas száma és a 

munka-magánélet nehéz összeegyeztetése mind-mind komoly szegénységi 

kockázatot jelent. Azt a kérdést is felteszi, hogy mitől egyedi a női szegénység. A 

válasza két részből áll. Egyrészt a nőknek kell biztosítaniuk a gyermekük számára 

szinte minden ellátást, másrészt hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. A 

gyermekellátások nagyon drágák, a részmunkaidős foglalkoztatás nem igazán 

elterjedt a hazánkban, állandó jelenség a gender pay gap, a nők gyakran az 

alulfizetett állásokat kapják meg és még mindig általánosan elfogadott a „férfi 

kenyérkereső” modell stb. Egyértelműen látszik tehát, hogy a nők olyan érzelmi (pl.: 

gyermek, idős szülő, beteg családtag stb.) és gazdasági terhekkel találják szemben 

magukat, amelyek megfelelő, akár kiegészítő jövedelmet, gyermekeknek szóló 

megfelelő minőségű ellátásokat/juttatásokat  és rugalmas munkaidőt igényelnének. A 

                                                 
64 Az Eurostat 2014-es vizsgálatában a következő célcsoportokat határozza meg, akiknek nagy 
esélyük van arra, hogy szegénységben éljenek: nők, gyerekek, fiatalok, egy szülős háztartások,  
alulképzett emberek, migránsok. 
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nők nagy részének két rossz választás között kell dönteniük. Vagy rosszabb munkát 

vállal, vagy többet dolgozik és a plusz jövedelmét a gyermekei ellátására költi, azaz 

bármelyiket is választja, mindkét lehetőség a szegénység fenntartását eredményezi 

(Czibere, 2012). 

Látható tehát, hogy számos területen még mindig jelentősek a különbségek a 

nők és férfiak között. A nők alacsony részvétele a politikai döntéshozatalban, a 

vertikális és horizontális szegregáció a munkaerőpiacon, az oktatás területén 

bemutatott eltérések. Azt a kérdést mindenképp érdemes feltennünk, hogy akarjuk-e 

egyáltalán a különbségeket csökkenteni, ahogyan ezt Kolosi Tamás is a 

tanulmányában feszegeti (1988). Nem is beszélve azokról, akik többszörös hátrányt 

szenvednek el. 

IV.4. A roma nők társadalmi helyzete 

Mi történik akkor, ha valaki roma is és nő is? Ebben az esetben az 

egyenlőtlenségi faktorok összeadódnak, illetve keresztezik egymást. A gender alapú 

és etnikai alapú diszkrimináció összefonódását, amely a roma nőket nagymértékben 

sújtja, esetükben a munkanélküliség, az alacsony iskolázottság, a tartós szegénység, a 

rossz egészségi állapot, a nem megfelelő lakhatási körülmények, alacsony társadalmi 

és gazdasági státuszuk, valamint az előítéletek és diszkriminatív eljárások együttesen 

és egymással kölcsönhatásban okozzák a többszörös (multiple v. interszekcionális) 

társadalmi kirekesztettségüket. „A roma nők többszörös (interszekcionális) 

társadalmi és gazdasági kirekesztettségét és a hozzájuk fűződő sztereotípiákat 

kizárólag tudatos, célzott és szakpolitikákon átívelő koherens intézkedéssorozattal 

lehet csökkenteni, amely lehetőséget ad a többszörösen diszkriminált csoportok, 

egyének társadalmi és gazdasági kiszolgáltatottságának a felszámolására” (Kóczé, 

2009:1). 

Ahogyan azt már többször leszögeztem, az iskolai végzettség nagyon fontos 

tényezője többek között a munkaerőpiacon való elhelyezkedésnek. Az általános 

iskolát el nem végzettek csoportjába a roma fiúk 21%-a, a roma lányok 17%-a 

tartozik (Statisztikai Tükör, 2015). A mai fiatal cigányleányok kitartását, szorgalmát, 

akaratát jelzi, hogy a 15–19 éves korosztályokban az alapfokú végzettséggel sem 

rendelkezők aránya alacsonyabb a fiúkénál, az e feletti életkorokban viszont 

mindenhol magasabb, gyakran a férfiakénak kétszerese a nyolc osztályt el sem 

végzett nők hányada. Itt is az érettséginél egyértelműen megfigyelhető a roma nők 
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képzés iránti magasabb igénye. A KSH adatai szerint a 40 év alatti korosztályoknál 

mindenhol magasabb az érettségivel rendelkező nők hányada, mint a hasonló 

éretkorú férfiak között (Statisztikai Tükör, 2015). Mindenképpen feltűnő a nőtöbblet 

a roma diplomások csoportjában. Míg a roma kötődésű nők körében a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők aránya 4,1% addig a férfiak körében csak 2,4%. Noha a 

nem roma diplomások között is több a nő, mint a férfi, a nők javára nem ekkora az 

eltérés mértéke (KSH, 2014:35). 

 
A már említett 1971-es cigánykutatás szerint a munkaképes roma férfiak 

85%-a dolgozott, míg a roma nők csak 30%-a volt foglalkoztatott. A nők 

foglalkoztatása azonban az évek során bővült és az évtized végére elérte az 50%-ot. 

A cigány nők alacsonyabb foglalkoztatottságának okai például a tradíciók, a magas 

gyermekszám, a gyermekellátó intézmények hiánya, az alacsony iskolai végzettség 

stb. Nagy eltérések fedezhetőek fel a cigány népesség és az országos népesség 

gazdasági aktivitása között is. Közel kétszer akkora a foglalkoztatottak aránya az 

egész országban, mint a cigány népességben. A nők körében különösen nagy a 

cigány és az országos foglalkoztatottság közötti különbség. Az össznépességben a 

nők foglalkoztatottságának az aránya a cigány nőkéhez képest 2,6-szor nagyobb. 

Valamint a cigány nőket saját népességükön belül is hátrány éri, fele akkora az 

esélyük a foglalkoztatottságra, mint a cigány férfiaknak (NCSSZI, 2013:29). A nők 

között figyelhető meg a legnagyobb különbség munkanélküliség tekintetében is. Egy 

cigány nőnek 3,4-szer akkora esélye van a munkanélküli státuszra, mint az országban 

a hasonló neműeknek (NCSSZI, 2013:29). 

Az egészségügy tekintetében a férfiak és nők közti különbségek mind a 

romák, mind pedig a nem romák esetében elenyészőek; ahol van különbség, ott 

jellemzően a nők nagyobb részvételi aktivitását találjuk (UNDP/World Bank/EC – 

FRA 2012). Sok esetben a részvételi aktivitást az is befolyásolja, hogy a vizsgálatra, 

szűrésre nem tud elmenni, mert nincs tudása róla, vagy nincs pénze rá, esetleg 

nagyon messze van az orvosi ellátás. 

 

A családi viszony szempontjából elmondható, hogy a cigány népesség 

körében az özvegyek aránya alacsonyabb, mint az össznépesség körében. Amíg a 

cigány népességnek a 9%-éka özvegy, addig az össznépességnek a 12%-éka az. A 

nemek közötti eltérés jellegzetesen különbözik a két populációban. A cigány nőknek 
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2,1-szer akkora esélye van arra, hogy özvegyekké legyenek, mint a cigány 

férfiaknak, amíg az össznépességben a nőknek 4,8-szor akkora esély van erre. Ennek 

az az oka, hogy a cigány népességnél nincsen olyan magas különbség a nemek között 

a halálozási mutatók tekintetében, mint az össznépességnél. 

A roma nők változó szerepére hívja fel a figyelmet Albert Fruzsina, Kóczé 

Angéla, Dávid Beáta és Havasi Éva. Tanulmányuk szerint a roma nők a 

nélkülözésben a legnagyobb terheket cipelik a hátukon, azaz ellátják a házimunkát, 

gyereket nevelnek és próbálják a család pénzügyeit intézni. A legrosszabb helyzetben 

a gyermeküket egyedül nevelő anyák állnak, 71%-uk szerint a család és a háztartás 

minden terhe rájuk hárul, ellentétben azokkal a szintén egyedülálló anyákkal, akik 

viszont más családtaggal, családtagokkal élnek egy fedél alatt (Albert et al, 

2010:235). Amíg a férfiak szerepválságba kerülnek a munkájuk elvesztése miatt, 

addig a nők gondozási szerepe tovább erősödik. A hátrányos helyzetű nőkre az is 

erőteljesen jellemző, hogy nem rendelkeznek azokkal a kapcsolatokkal, barátokkal, 

közösségi kapcsolatokkal, amelyek segítenének a társadalomba való beilleszkedésbe. 

A roma nők szerepváltozása azonban csak részben jelenti, hogy a szerepek 

felcserélődhetnek, sokszor inkább pluszterhek megjelenéséről van szó. A kutatók 

szerint a szerepek közeledése (összemosódás) figyelhető meg. A férfiak segítsége 

ellenére a roma nők mégis azt érzik, hogy terheik nőnek. A nők fokozott 

szerepvállalása a család életében, megélhetésben óriási fizikai és lelki teherrel jár 

(Albert et al, 2010:235). Bár a roma nők helyzetének kutatását sok esetben hátráltatja 

és nehezíti az etnikai adatok hiánya, mégis a fenti összefoglaló alapján egyértelműen 

kijelenthető, hogy az oktatásban jelenlevő többszörös hátrány leküzdése, a magasabb 

munkaerőpiaci részvétel, az egészségi állapot javítása, a családon belüli erőszak 

csökkentése, mind olyan tényező, amely a roma nők helyzetét is javítja. A kérdés az, 

hogy a közpolitika hogyan tudja és akarja az egyenlőtlenségi faktorok metszéspontja 

okozta hátrányokat csökkenteni vagy akár megszüntetni. 
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V. fejezet: Az interszekcionalitás, mint lehetséges egyenlőségpolitikai 
koncepció 

V.1. Interszekcionalitás – definíciós problémák 

Fontosnak tartom leszögezni, hogy az interszekcionalitásnak máig nem 

létezik egységes definíciója. Állításom igazolásaként a fogalom számos 

megközelítési módját mutatom be. Én magam az interszekcionalitásra, mint egy 

módszerre vagy látásmódra tekintek, amely segítségével, alkalmazásával 

tulajdonképpen a többszörös, halmozott diszkrimináció vizsgálata valósulhat meg. 

Crenshaw gondolatmenetét alapul véve az a véleményem, hogy a vizsgált 

egyenlőtlenségi faktorok (pl.: nem, életkor, etnicitás stb.) nem csak metszik egymást, 

illetve nem csak összeadódnak, hanem hatnak is egymásra. A keresztezés, metszés 

csak szimbolikus, hiszen a különböző kulturális, gazdasági stb. tényezők akarva 

akaratlanul hatnak egymásra, befolyásolják egymást. Ez az „összhatás” mutatkozik 

meg például a roma nők esetében, hiszen nem csak a külvilágból (pl.: nem roma 

férfiak, nem roma nők stb.), hanem a saját kultúrájukból is adódhat, eredhet a 

többszörös elnyomás.  

Az interszekcionalitás fogalmának definiálásakor az is nehézséget okozhat, 

hogy nem lehet szociológiai fogalomnak tekinteni. Számos feminista kutató 

foglalkozott és foglalkozik az egyenlőtlenségi dimenziók (főleg faj, osztály és 

gender) kapcsolatával, amelynek az interszekcionális társadalmi kirekesztettség 

(Crenshaw, 1989) mellett több elnevezése is ismert pl.: a dominancia mátrixa 

(Collins, 2000), komplex egyenlőtlenség (McCall, 2001). Mivel nem létezik egy 

egységes definíció, így erre a jelenségre mondja Kathy Davis, hogy az interszekció 

egy divatos elméleti szlogen (Davis, 2008). Emiatt az interszekciót egy nyitott 

koncepciónak tekinthetjük, amelyet sokrétű jelentéssel lehet megtölteni.   

Az Európai Unióban az interszekcionalitás egyértelműen az uniós politika 

konszenzus eredményeként értelmezhető. A fogalom fent említett nyitottsága 

lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy saját maguk értelmezzék annak tartalmát. 

Kantola és Nousiainen (2009) például azt hangsúlyozzák, hogy az új jogszabályok 

főleg az Európai Unióban az interszekcionalitást a diszkrimináció többszörös 

formájának értelmezik, azaz minél hátrányosabb helyzetű vagy, annál nagyobb az 
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esélyed, hogy a szűkösen rendelkezésre álló forrásokhoz juss. Yual-Davis (2006), 

Hancock (2007) pedig azon fáradoznak, hogy minél használhatóbbá váljon a kutatók 

számára az interszekcionális koncepció.   

A következő alfejezetben az egyenlőtlenségi dimenziók státuszát mutatom be 

az Európai Unión belül, azaz mit gondolnak maguk az Unió polgárai ezek 

megnyilvánulásairól, mely csoportokat tekintik a legveszélyeztetettebbeknek a 

diszkrimináció szempontjából. Továbbá szeretném az interszekcionalitást, mint 

módszert elővezetni azzal, hogy miért gondolják neves szakértők azt, hogy az 

egyenlőségi politikák, intézmények és intézkedések integrálása felé kellene a 

tagállamoknak elmozdulniuk.   

V.2. Egyenlőtlenségi dimenziók 

Bár az Európai Unió az egyik élharcosa a társadalmi nemek egyenlőségének 

elérésében, mégis új tendencia figyelhető meg: erőteljesen áthelyeződik a fókusz a 

túlsúlyban lévő társadalmi nemek egyenlőtlenségéről a többszörös vagy halmozott 

diszkrimináció irányába, gondoljunk csak a több mint három évtizedes jogalkotásra a 

nők és férfiak társadalmi egyenlősége területén, amelyet az Amszterdami Szerződés 

13. cikke követett, majd a Faji egyenlőség irányelvre [2000/43/EK], az Európai 

Bizottság „A sokszínűségért. A diszkrimináció ellen” nagyszabású kampányra, vagy 

akár „A személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra 

vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének 

alkalmazásáról”65 című Európa Unió Tanácsa irányelvére. Az Európai Unió osztja 

azt az álláspontot, hogy a különböző egyenlőtlenségeket nem lehet egyformának 

tekinteni és lehetetlen ugyanolyan intézkedésekkel kezelni azokat, ráadásul a 

különböző egyenlőtlenségek eltérő mértékű közpolitikai figyelmet is kapnak. Egyre 

növekszik azon szakértők és szervezetek száma, akik valamiféle „diversity 

mainstreaming” vagy „equal mainstreaming” megközelítés felé haladnának az anti-

diszkriminációs politikán belül66. Azzal egyidejűleg, hogy látják annak a veszélyét, 

                                                 
65 11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246 
66 UNHCR: Age, Gender and Diversity Approach Forrás: http://www.unhcr.org/500e570b9.html 
Hilda Romer Christensen: Mainstreaming Gender, Diversity and citizenship: Concepts and 
methodology  
Forrás: 
http://koensforskning.soc.ku.dk/projekter/femcit/Mainstreaming_Gender__Diversity_and_Citizenship
_Concepts_and_Methodologies.pdf 
Judith Squires: Evaluating Gender Mainstreaming in the Context of EU Diversity Strategies 
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hogy az egyenlőtlenségek hierarchiájában a társadalmi nemek témaköre háttérbe 

szorulhat, hacsaknem már veszített is. Ezt az állítást igazolja a 2012-es és 2015-ös 

EU Barométer felmérés is. A 2012-ben megkérdezett 26 622 európai uniós 

állampolgár szerint a „gender equality” erőteljesen vesztett a népszerűségből, alig 

van jelen a közpolitika látókörében (Eurobarométer, 2012). Az Amszterdami 

Szerződés „hatos fogatában” a társadalmi nem kategória az utolsó helyen áll. A 

megkérdezettek szerint az etnikai csoportok és fogyatékossággal élő emberek 

szenvednek el a legnagyobb mértékben diszkriminációt.  

 Ritkán Széles körben 

Etnikai eredetű 37% 56% 

Fogyatékosság 47% 46% 

Szexuális irányultság 39% 45% 

Kor (+55) 46% 45% 

Vallás 51% 39% 

Társadalmi nem 58% 31% 

Hasonló tendencia figyelhető meg három év leforgása után is. 2015-ben a 

válaszadók 64%-a gondolja úgy, hogy az Európai Unióban széles körben a 

legjellemzőbb az etnikai eredetű diszkrimináció, amely 2012-höz képest 8%-s 

növekedést mutat. A válaszadók több mint a fele szerint a szexuális orientáció a 

második legjellemzőbb területe a hátrányos megkülönböztetésnek. Az elmúlt három 

évben 12%-os emelkedés figyelhető meg e téren. A vallás esetében 11%-os, míg a 

fogyatékosság esetében 4%-os növekedés következett be. 2015-ben a válaszadók 

szerint a legkevésbé problémás terület a nemek társadalmi egyenlősége, bár 2012-

                                                                                                                                          
Forrás: http://ecpr.eu/filestore/paperproposal/7caef9fe-e3dd-42c7-bd5c-945351814e36.pdf 
Olena Hankivsky: Gender Mainstreaming Vs. Diversity Mainstreaming: A Preliminary Examination 
of the Role and Transformative Potential of Feminist Theory 
Forrás: 
https://www.researchgate.net/publication/231971449_Gender_Mainstreaming_Vs_Diversity_Mainstr
eaming_A_Preliminary_Examination_of_the_Role_and_Transformative_Potential_of_Feminist_Theo
ry 

10. táblázat: A diszkrimináció megnyilvánulásai a különböző csoportokban 2012-ben 

Forrás: Eurobarometer 393 (2012:9) 
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höz képest itt is növekedést (+6%) figyelhetünk meg. Az 55 év felettiek csoportja az 

egyetlen olyan egyenlőtlenségi dimenzió, ahol 2012-höz képest csökkenés történt (- 

4%). 

 Ritkán Széles körben 

Etnikai eredetű 29% 64% 

Fogyatékosság 42% 50% 

Szexuális irányultság 33% 58% 

Kor (+55) 46% 42% 

Vallás 41% 50% 

Társadalmi nem 18% 56% 

Az elmúlt néhány évben számos EU tagállam fáradozott azért, hogy 

megreformálja az esélyegyenlőségről szóló jogszabályait, intézményeit és a 

monitoring rendszerét. Céljuk, hogy egységes intézkedések szülessenek a nemek, faj 

és etnicitás, a vallás, a kor, a fogyatékosság és a szexuális orientáció területén 

megjelenő diszkrimináció ellen, ugyanis ezeket a területek szabályozás tekintetében 

külön kezelik (Verloo, 2006). Néhány tagállam már rendelkezik szakosodott 

esélyegyenlőségi intézménnyel, amelynek a feladata az ellenőrzés és a monitorozás. 

Többek között ez a reformhullám is hozzájárult ahhoz a vitához, amely az 

interszekcionalitásról szól. Számos szakértő (Kantola, Verloo, Walby, Mügge, 

Collins) gondolja úgy, hogy az esélyegyenlőségi jogszabályok, intézmények és 

policyk integrálása sokkal hatékonyabbá teheti a többszörös diszkrimináció elleni 

küzdelmet. Azonban szükséges megemlíteni, hogy amíg a gender politikák nagyrészt 

a fehér, középosztálybeli heteroszexuális nőknek szólnak, és alig foglalkoznak a 

többszörös diszkriminációt elszenvedő nőkkel, addig a többi esélyegyenlőségi 

területen szinte teljes mértékben ignorálják a gender kérdést. Pontosan ezért állítja 

Johanna Kantola feminista kutató azt, hogy az interszekcionalitás alkalmazásával 

jóval érthetőbbé válhat a marginalizáció és a kirekesztődés (Kantola, 2009).  

11. táblázat: A diszkrimináció megnyilvánulásai a különböző csoportokban 2015-ben 

Forrás: Eurobarometer 437 (2015:14) 
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V.3. Az inteszekcionalitás meghatározása 

Rengeteg álláspont van arra vonatkozóan, hogy minek is tekinthetjük az 

interszekcionalitást. Sokak szerint egy teória, mások koncepciónak vélik, egyesek 

szerint pedig egyfajta olvasási stratégia a feminista elemzés végzéséhez. Crenshaw 

gondolatmenetét számos kutató (Kantola, 2009; Verloo 2006; Yuval-Davis 2006; 

Kóczé, 2009; Balogh, 2009) továbbgondolta, továbbfejlesztette Amerikától Európán 

át egészen Kelet-Közép Európáig. Az idő előrehaladtával az interszekcionalitás 

koncepciója tovább finomodott. Az alfejezetben felsorolt feminista kutatók szerint az 

interszekcionalitás koncepciója egyfajta válasz arra az egyre gyakoribb jelenségre, 

amely már nem csak és kizárólagosan a gender elemzési kategóriát foglalja magában.  

A társadalom vizsgálatakor fontos annak megvitatása, hogy miként is 

fonódnak össze a nemek egyenlőségével, etnikummal, fajjal, osztállyal és 

szexualitással kapcsolatos kérdések.  Az interszekcionalitás Nina Lykke 

meghatározása szerint egy elemzési eszköz, amely alkalmas arra, hogy 

megvizsgáljuk a szociokulturális hierarchiák és a hatalmi különbségek egymásra 

hatását. A diszkurzív és intézményi úton kialakított szociokulturális kategóriákról 

van szó, úgymint a nemek egyenlősége, etnikum, faj, osztály, szexualitás, életkor, 

nemzetiség stb. (Lykke, 2003).  

Az új látásmód mellett természetesen kritikák is megfogalmazódtak. Például 

az additív interszekcionalitás esetében a szociális kategóriákat külön struktúraként 

egymással kölcsönhatásban lévő, de egymásra nem ható, kapcsolt egységként 

elemzik, kihagyva a szociális kategóriák dinamikus összeolvadásának jelenségét, a 

kompetitív interszekcionalitás esetében pedig a kategóriákat hierarchizálják. Lykke a 

feminista szocialistákat hozza fel példának, akik szerint „a tradicionális baloldali 

marxizmus elsőbbséget biztosított az osztály kérdésének minden más társadalmi 

kategória, például a nem vagy rassz felett” (Lykke; 2003:50). A feminista 

interszekcionális elméletekben mind a mai napig nincs egységes álláspont arra 

vonatkozóan, hogy mely kategóriákat kell feltétlenül szerepeltetni. A 

gender/etnicitás/osztály hármasának az EU jogrendszerében sincs azonos súlya, 

hiszen jelenleg az osztály kategóriát nem tekinti a diszkrimináció egyik területének.   

Az amerikai Ange-Maria Hancoc (Hancoc, 2007) gondolatmenetében három 

kategóriát különböztet meg: egységes (unitary), többszörös (multiple) és 
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interszekcionális megközelítést. Az egységes (unitary) megközelítés esetében egy 

adott időben egy egyenlőtlenségi faktort veszünk alapul, például a társadalmi nemet. 

Ez azt jelenti, hogy a döntések meghozatalakor, az intézkedések bevezetésekor 

kizárólag a nők és férfiak társadalmi egyenlőségére koncentrálunk. A többszörös 

(multiple) megközelítésnél egyszerre több egyenlőtlenségi faktorral foglalkozunk és 

egyenlőnek tartjuk a már előre determinált kapcsolatokat és azok egymáshoz való 

viszonyát. Az interszekcionális megközelítési módnál ez pont ellentétes. Hancoc 

szerint egy nyitott empirikus kérdésről beszélünk, mivel az egyenlőtlenségi faktorok 

kapcsolatai és egymáshoz való viszonyuk egy állandóan és dinamikusan változó 

folyamat, amelyet egyrészt individuális, másrészt intézményi tényezők is 

befolyásolnak. Továbbá Hancoc megjegyzi, hogy az additív és a többszörös 

megközelítés a marginalizált csoportokat inkább versenyre, sem mint koordinációra 

és kooperálásra buzdítja (Hancoc, 2007:67). 

Leslie McCall (McCall, 2005) amerikai szakértő szintén három 

kategóriatípust használ az interszekcionalitásról való gondolkodása során. Az „anti-

kategóriális” megközelítés szerint az egyenlőtlenség maga a kategorizálás 

következménye. Azaz ha megszüntetjük a kategorizálást, az megszünteti magát az 

egyenlőtlenséget is. Az „inter-kategórikus komplexitás” során a különböző 

társadalmi csoportok az egyenlőtlenséget alapul veszik. Sőt azt állítja, hogy a 

kategóriák kapcsolatban állnak egymással és hatnak egymásra. Maguk a kategóriák 

és egymáshoz való viszonyuk pedig állandóan változik. Az „intra-kategóriális 

komplexitás” pedig nem csak és kizárólag az egyenlőtlenségek határaival, hanem a 

„határátlépőkkel” is foglalkozik, azokkal a személyekkel, akik életük során hol ebbe, 

hol abba, vagy hol ezekbe, hol azokba a kategóriákba tartoznak.  

Lépinard az interszekcionalitás lényegét a következő pontokban határozta 

meg. Az interszekció legalább két egyenlőtlenségi dimenzió összefonódását jelenti, 

amelyek speciális jellemzőkkel új társadalmi kategóriává alakulnak. Az elnyomás 

megtapasztalása nem töredezett, az okokat nem lehet külön kezelni, mivel a 

különböző társadalmi kapcsolatok egymásba illeszkednek, nem pedig egymásra 

épülnek. Ezek az egymásba illeszkedő (összetett) tapasztalások a kiindulópontjai a 

speciális közpolitikai érdeklődésnek. Sok esetben a politikai/közpolitikai 

érdeklődések nem kapcsolódnak össze konkrét cselekedetekkel, ezért szükséges a 

politikai programok helyreállítása és átírása (Lépinard, 2014).       
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Angliában az interszekcionalitás az 1970-es évek végén került a közbeszédbe 

a bevándorló dolgozó nőknek köszönhetően. Judith Squires brit professzor 

munkáiban kiemeli, hogy a mainstreaming megközelítést leggyakrabban a genderre 

alkalmazzák, annak ellenére, hogy a többi esélyegyenlőség témakörében 

meghatározott csoportra is vonatkozhat. Jelenleg Európában csak a kor, faj és 

fogyatékosság terén beszélhetünk mainstream megközelítési módról, amely egyben 

azt is jelenti, hogy az EU a gender mainstreaming fókuszából elmozdult a többszörös 

egyenlőtlenség felé. Judith Squaries szerint az EU egyenlőségi politikáját és az 

interszekcionális kirekesztettség megszűnését több dolog tudja erősíteni. Egyrészt 

továbbra is biztosítani szükséges a formális anti-diszkriminációt és további 

erőfeszítéseket kell tenni a sokszínű/sokféleség politika elérésére. Ez úgy lehetséges, 

ha a gender mainstreaming fejlesztése mellett és az abból származó tapasztalatokat 

felhasználva elmozdulunk a diversity mainstreaming felé (Squires, 2009).  

Hazánkban számos nemzetközileg is elismert szakértő foglalkozott az 

interszekcionalitással, többek között Balogh Lídia, Kóczé Angéla, Krizsán Andrea, 

Zentai Violetta (Balogh, 2009; Kóczé, 2009; Krizsán, 2006; Zentai, 2012), 

politikusként pedig Járóka Lívia állt ki a többszörös diszkriminációt elszenvedett 

nőkért (2005, 2011, 2013). 

 

V.4. Az interszekcionalitás elmélete 

A feminista elmélet a nő másságának vizsgálatával, a férfi-nő közötti 

különbségek átgondolásával kezdődött. A nemi különbségek és a szerepek 

definiálásában a feminista elmélet két véglet között ingadozott: egyrészt a nő, mint 

aki biológiailag, természetszerűleg más, azaz különböző, másrészt a nő kategóriája, 

mint szociális konstrukció között. Akik egyfajta szakadásként tekintettek erre a két 

végletre, azok nem fogadták el, hogy ez nem a feminista elmélet krízise, hanem 

inkább annak a bizonyítéka, hogy a diszciplína nem monolitikus, hanem állandóan 

formálódik, hiszen a feminista elméletalkotók mindig a kor jellemzőit, kontextusát 

figyelembevéve alakították ki nézeteiket (Hübel, 2007). 

A feminista mozgalom első szakasza a 18. század végétől a 20. század 

közepig tartott. Ebben az időszakban a nők a választójogért küzdöttek, egyenjogú 
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bánásmódot követeltek az úgynevezett férfifoglalkozásokban, tehát egyértelműen az 

azonosság bizonyítása és kihangsúlyozása volt a cél. A feminsita kritikusok 

inkoherensnek tartották a modernitást a nők helyzetének, társadalmi szerepének 

kérdésében. Egy túlromantizált kép élt a nőkkel szemben, azaz nagyra becsülték őket 

és miközben egyenlőségről és autonómiáról volt szó, addig a nő tulajdonképpen az 

elnyomástól szenvedett (Hübel, 2007). 

A feminizmus második hulláma az 1960-as évek végén a társadalmi 

mozgalmakkal együtt bontakozott ki és a 80-as évek végéig tartott. Ez a korszak 

Simone de Beavoir „A második nem” (1949) című művével indult, amely óriási 

hatást gyakorolt a világra. Beavoir problematizálja a nemek társadalmi 

konstruáltságát, kimutatva, hogy a nők alárendelt helyzete történetileg alakult ki. 

Álláspontja szerint a patriarchális társadalom teszi a nőt alárendeltté: „…az ember 

nem születik nőnek, hanem azzá válik.” Ez lesz a későbbi szex/gender fogalmi 

megkülönböztetésének az alapja (Beavoir, 1949). Tulajdonképpen a hatvanas 

években jött el a feminista elméletalkotások ideje. A francia feminizmus képviselői, 

Héléne Cixous, Luce Irigaray és Julia Kristeva megpróbálták felhívni a figyelmet a 

nemiség kulturális sztereotípiáira és a társadalmi élet számtalan területén jelen lévő 

diszkriminatív gyakorlatokra. Hübel szerint a francia feminizmusnak kiemelkedő 

szerepe van a posztmodern diskurzusok között és jelentős szerepet töltött be a kor 

paradigmaváltásaiban.  

Fontos megemlíteni az akadémiai színteret is, ahol a hetvenes évekig a nők 

kizárólag a partvonalról tudták csak az akadémiai és a férfidiskurzust befolyásolni. 

Elindult egy változás, ezzel egy több évtizedes küzdelem vette kezdetét. Egyrészt 

szükséges volt meghatározni a diszciplína tárgyát, módszereit és státuszát. Másrészt 

a tudományok feminista kritikája mindig is ingoványos terület volt, hiszen senki sem 

bízott/bízik egy olyan diszciplínában, amely kezdetektől fogva valamivel/valakivel 

szembehelyezkedik (Hübel, 2007). Míg a feminizmus első hulláma az 

identitásorientált korszak volt, addig a második hullámban a feministák a 

különbözőséget hangsúlyozták. Felski ezért a különbségek feminizmusának nevezi 

ezt az időszakot (Felski, 1997). A feministák kénytelenek voltak felismerni, hogy a 

tudományos világban nem jut szóhoz minden nő, illetve, hogy csak a nyugati, fehér 

középosztálybeli nők határozzák meg a feminista diskurzust. Amennyiben ezen nem 

változtatnak, akkor tulajdonképpen ugyanazt a hibát követnék el, mint a 
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férfiközpontú diskurzusok. Ekkor vált fontossá a többszörös diszkrimináció, a 

színesbőrű, etnikai kisebbségekhez tartozó nők helyzete. Ebben a folyamatban sokan 

a feminista elmélet identitáskrízisét látták, pedig nem volt ez más, csak egyfajta 

nyitás a másság felé. A feminista kutatók látótere kiszélesedett. Már nem csak a 

biológiai és a társadalmi nemről értekeztek, elmélkedtek, hanem egyéb 

egyenlőtlenségi dimenziókat is beemeltek a kutatásaikba. Sokan a „feminista 

program” fellazítását látták ebben és nem annak a lehetőségét, hogy árnyaltabb képet 

kapjunk a nők helyzetéről (Hübel, 2007). 

A feminista mozgalom első hulláma az azonosságra való törekvést jelentette, 

a második már a különbségeket próbálta hangsúlyozni, ma pedig úgy tűnik, hogy 

egyszerre vannak jelen az egymással teljesen szemben álló elméletek. Ezért a 

harmadik hullámot a diverzitás feminizmusának is nevezik. A posztmodernben a 

nemi identitás határai fellazultak, ma a társadalmi nem kategóriája keresztezi a 

faj/etnicitás, az osztály identitás dimenziókat. 

 Az interszekcionalitás jó ideje úgy van beharangozva, mint a női 

tanulmányok egyik legfontosabb alkotóeleme, módszere.  Az interszekcionalitás 

mindig is heves vitákat váltott ki a feminista kutatók körében Amerikától egészen 

Európáig. Évek óta számtalan konferencia, tanulmánykötet, feminista folyóirat 

foglalkozik azzal, hogy bemutassa az interszekcionalitás elméletének komplexitását. 

Ma már szinte elképzelhetetlen, hogy bármilyen women’s studies program, projekt, 

tanulmány, kutatás kizárólag csak a nőkre fókuszáljon, mellőzve a nők közötti 

különbségek és sokszínűségek hangsúlyozását. Azok a tanulmányok, amelyek nem 

fektetnek kellő figyelmet a különbségekre, átgondolatlanok, céltalanok, politikailag 

irrevelánsok vagy egyszerűen csak abszurdak. 

Számos interszekcionális tanulmányban és kutatásban csak a faj, osztály és a 

társadalmi nem (gender) tardícionális triumvirátusa szerepel annak ellenére, hogy 

bármilyen más faktort is bele lehet venni az elemezni kívánt egyenlőtlenségi 

dimenziókba pl.: szexuális irányultság, kor, vallás stb. Az interszekcionalitás elméleti 

hátterének bemutatásakor tulajdonképpen pont azt vizsgáljuk és hangsúlyozzuk, 

hogy mennyire rugalmas és nyitott a fogalom, hiszen nem létezik egyetlen egy 

magyarázata. A tématerületem miatt Choo és Ferree által kreált három típust 

mutatom be, mivel abban tesznek különbséget, hogy mit vizsgálnak meg: csoportot, 
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folyamatot vagy rendszert. Az első megközelítés a többszörösen kirekesztett 

csoportokra fókuszál, a másik kettő az interszekció dinamikájának magyarázatára az 

adatok elemzésén keresztül. 

Bevonás-központú értelmezés (Inclusion-centered interpretations) 

Fontos mérföldköve volt az interszekció kialakulásában annak a 

kizárás/megkülönböztetés korai felfogásának a megcáfolása, miszerint minden nő 

fehér, minden fekete férfi (Hull at al, 1982). A „nőnek is van színe” állítást számos 

színesbőrű feminista hangoztatta (pl.: Crenshaw, Collins). Deborah King 

tanulmányában a többszörös kockázat (multiple-jeopardy) kifejezést használja, és azt 

állítja, hogy az egyenlőtlenségi kockázatok különállóak és egymástól függetlenül is 

hatásokat gyakorolnak az egyén státuszára, azonban az egymáshoz kapcsolódásuk 

egyértelműen felismerhető (King, 1988). Az elnyomás/megkülönböztetés okozóit 

nem lehet egymástól elkülönülten kezelni, mint például a nemet, a fajt vagy 

bármilyen más dimenziót, hiszen ezek egyidejűleg vannak jelen és 

összekapcsolódnak az ember életében. Az egyenlőtlenségi faktorok összeadódása 

pedig minőségileg befolyásolja az egyén életét. Ezért fontos, hogy olyan kutatások és 

vizsgálatok szülessenek, amelyek a többszörösen marginalizált csoportokra 

fókuszálnak. McCall intra-kategórikus megközelítésként definiálja ezt a vizsgálati 

módszert. Ekkor kifejezetten a célcsoportok különböző kirekesztésből adódó 

tapasztalatait, élményeit kategorizáljuk, ezáltal meghatározzuk magukat a 

csoportokat, majd ezeket vizsgáljuk az interszekció módszerével.  

Adia Harvey Wingfield (Jones at al, 2013) kutatásában azt vizsgálta meg, 

hogy milyen lehetőségei és tapasztalatai vannak egy kisebbséghez tartozó férfinak az 

egészségügyi áploló szakmában. Christine Williams előzőleg már kimutatta, hogy 

ebben az elnőiesedett szakmában hogyan szállnak fel a férfiak is az „üveg 

mozgólépcsőre”, ahelyett, hogy inkább áttörnék az üvegplafont. Wingfield a 

társadalmi nem egyenlőtlenségi dimenziójához hozzáadta még a „kisebbséghez 

tartozás” faktort és így mutatta be az előrehaladás, feljebbjutás nehézségeit. A 

bevonás központú megközelítéssel lehet megdönteni státuszkategóriáknak olyan 

egyszerű felfogását, miszerint az egyes csoportok között egymástól elkülönült 

különbözőségek vannak.  
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Kapcsolat/Folyamat-központú modell 

A kapcsolat/folyamat-központú modellt akkor érdemes alkalmaznia a 

kutatónak, amikor a változásokat különböző státuszok egybeesése idézi elő. McCall 

inter-kategórikusnak hívja ezt a módszert, azaz amikor magukra a kategóriákra 

fókuszálunk abból a célból, hogy azonosítani tudjuk a köztük lévő kapcsolatot. 

Például az ilyen tanulmányok segítségével kideríthetjük, hogy a büntetett előélet 

milyen óriási hátrányt jelent a munkalehetőségek terén a felvételi elbeszélgetés során 

a romák, illetve a nem romák között. Ebben az esetben a büntetett előélet kapcsolata 

az etnicitással interszekcionális kirekesztettséget kreál. Fontos azt is megérteni, hogy 

a büntetett előélet miért nyom kevesebbet a latba a fehér férfiaknál, mint a roma 

férfiaknál. A kapcsolat/folyamat-központú modellel kísérletet tehetünk arra, hogy 

láthatóbbá tegyük azokat a kategóriákat, amelyek alig észrevehetőek az adott 

szituációban. Továbbá arra is alkalmas, hogy magyarázatokat találjunk arra a 

jelenségre, hogy miért vagyunk hajlamosak a kategóriák megerősítésére ahelyett, 

hogy inkább lebontanánk és megszüntetnénk őket.  

Rendszer-központú modell  

Walby teljes interszekcionális modellnek (fully intersectional model) hívja a 

rendszer-központú megközelítést. Állítása szerint magukat a társadalmi 

intézményeket kell vizsgálni, elemezni, mivel „komplex” egyenlőtlenségeket 

termelnek (Walby, 2009). A gazdaság osztályokkal, a család társadalmi nemekkel, a 

nemzet etnicitásokkal van telítve, amelyeknek az a következménye, hogy minden 

egyes társadalmi intézményben a tényezők egyenlőtlenségekként jelenhetnek meg és 

adódhatnak össze. A politika és a közpolitika pedig a nemek megkülönböztetésével, 

a faj/etnicitás kérdésének nem megfelelő kezelésével és az osztálykülönbségekkel 

tulajdonképpen szisztematikusan és dinamikusan konstruálja a diszkriminációt. 

Fontos látni azt, hogy minden apró változtatásnak hatása lehet az egész rendszerre, 

ezért a teljes rendszer megértése és teljes körű elemzése szükséges. A 

disszertációban a rendszer-központú modellt használom. A stratégiák, akciótervek 

elemzésén túl megvizsgálom a stratégiaalkotás folyamatát, szereplőit, azaz a hazai 

közpolitika releváns színtereit.   
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 Mitől használható az interszekcionalitás? Miért jó, ha alkalmazzuk az 

interszekcionalitást? Kathy Davis az „Intersectionality as buzzword” című 

tanulmányában összegyűjti az interszekció sikerességének eszközeit, amelyek az 

alapvető kapcsolat, újszerűség, híd szerep. 

Alapvető kapcsolat 

A kilencvenes évek óta a nők közötti különbségek váltak a feminista 

elméletek vezető témájává. Ez főleg azzal magyarázható, hogy jelentőségteljes 

problémát, a kirekesztés hosszú és fájdalmas örökségét feszegeti a kortárs 

feminizmus. Az interszekcionalitás összehozza a feminista gondolkodás olyan fontos 

alkotóelemeit, amelyek sokáig külön utakat jártak be. Az első alkotóelem arra 

vállalkozik, hogy megértsük a faj, az osztály és a nem (triple jeopardy) hatását a nők 

identitására, tapasztalataira. A fehér, nyugati feminista elméletben főként a szegény 

nők marginalizálódására és a színesbőrű nők kirekesztésére vonatkozott.  

A második alkotóelem: a feminista elméleteket olyan posztmodern elméleti 

perspektívák inspirálták, amelyek az interszekcionalitásra úgy tekintenek, mint egy 

segítőtársa a kettős elnyomás demonstrálásához. A kritikai perspektívákat 

posztstrukturalista elméletek inspirálták, úgymint a posztkolonializmus teóriája, a 

diaszpóra tanulmányok vagy a queer-elmélet, amelyek statikusnak fogják fel az 

identitást. Az interszekcionalitás a posztmodern felfogásba illik bele, hiszen az 

identitásokat többszörösnek és cserélhetőnek gondolja. Az interszekcionalitás új 

létjogosultságot ad a feminista elmélet-alkotásnak és empirikus vizsgálatoknak. az 

interszekcionalitás lehetőséget nyújt a feminista kutatónak, hogy minden fajta 

identitásra, elméleti perspektívákra és politikai meggyőződésekre fókuszálhassanak. 

Új fordulat 

Annak ellenére, hogy az interszekcionalitás a feminista gondolkodás régi 

problémájával foglalkozik, mindezt újszerűen teszi. Újszerű kapcsolatot teremt a 

kritikai feminista elmélet, amely a nem, osztály, faj hatásait vizsgálja és a kritikai 

módszertan között, amelyet a posztmodern feminista elmélet inspirált. 

Összekapcsolja a kettőt, amelyre eddig még nem volt példa, mivel az elméleteknek 

különböző motivációi vannak. A posztmodern feminista elméleti szakembereket a 

modern filozófiai tradíciók lebontása inspirálja, míg a faj, az osztály és a gender 
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fontosságát hangsúlyozó szakembereket az aktuális feminista politika motiválja. 

Számos posztstrukturalista feminista gondolja úgy, hogy alapvetően a gender, a nemi 

különbségekből adódó diszkrimináció a fő probléma. Azt vizsgálják, hogy a 

társadalmi nem hogyan formálódik a többi kategória hatására, ahelyett, hogy 

feladnák ezt a látásmódot és arra törekednének, hogy arra koncentráljanak, hogy 

hogyan adódnak össze az egyenlőtlenségi dimenziók és milyen hatást gyakorolnak. 

Egyértelműen erős ellentét van a két irányzat között. A posztsrukturalista feministák 

azt állítják, hogy problémás és értelmetlen a faj/osztály/gender kategóriákat 

vizsgálni. A faj/osztály/gender fontosságát hangsúlyozó szakértők pedig azt 

kritizálják, hogy nem elég csak a genderrel foglalkozni, kihagyva pl. fekete nők 

problémáját. A posztmodern feminista elmélet és az osztály/faj/gender fontosságát 

hangsúlyozó elméletek között felmerülő összeférhetetlenségeken az 

interszekcionalitás képes felülkerekedni. Maga az interszekcioalitás ötlete, bár nem 

újdonság, viszont új és közös platformot tud biztosítani a feminista gondolkodók 

különböző elméletei számára. 

Generalisták és specialisták 

Az interszekció sikerének harmadik eleme, hogy képes áthidalni a 

generalisták (feminista kutatók) és a specialisták („teória”) közötti különbségeket. A 

generalistáknak, azaz az általános feminista kutatóknak általában benyomásaik 

vannak egy elméletről. Nem feltétlenül olvassák el és elemzik a szerzők eredeti 

műveit, inkább néhány közkedvelt koncepciót, klisét emelnek ki. Ezzel szemben a 

specialisták az elméletről minden fellelhető dolgot elolvasnak, környezetéről, 

használatáról, hátteréről részletekbe menőkig beleássák magukat. Azonban ha egy 

elmélet túl komplex és bonyolult, hidegen hagyja a generalistákat. Az interszekció 

azonban remekül képes ötvözni ezt a két típust. Megfelelő ez a koncepció a 

generalistáknak, akiknek segítséget nyújt a feminista elméleti vizsgálódásban, illetve 

az interszekció számos vonzerőt tartogat a specialisták számára. Az elméleti 

szakembereknek úgymond kincsesbányája az interszekcionalitás, hiszen lehet a 

célcsoportokat, a kialakult helyzetet, esetleg a forrásokat vagy magát a 

döntéshozatali mechanizmust vizsgálni.  

Ezzel a néhány ponttal tettem kísérletet arra, hogy bebizonyítsam, hogy egy 

nyitott és bizonytalannak tartott koncepció hogyan tud sikeres lenni a kortárs 
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feminista elméletekben. A népszerű és sikeres teóriák nem mindig tökéletesek. Az 

interszekcionalitás a felfedezés folyamatába való bevezetést jelenti, figyelmeztetve 

minket arra, hogy a világ sokkal komplikáltabb és ellentmondásosabb, mint arra 

gondolnánk vagy számítanánk. Nem létezik kőbe vésett szabály arra vonatkozóan, 

hogy hogyan kell feminista vizsgálatot, kutatást készíteni, azonban az interszekció 

elvárt és fontos hozzávalója egy jó feminista elméletnek. Az interszekcionalitás 

alkalmas arra, hogy egy nagyon specifikus problémát vizsgáljunk meg annak 

veszélye nélkül, hogy homogenizálnánk vagy stigmatizálnánk a speciális csoportokat 

(Hoogte-Kingma, 2010). Az interszekció komplexitásra bátorít, kreativitásra 

stimulál, óv az elhamarkodott következtetések megtételétől és arra sarkallja a 

kutatókat, hogy új kérdéseket tegyenek fel és ismeretlen területeket fedezzenek fel. 

 

V.5. Az interszekcionalitás alkalmazása a szociológiai kutatásokban 

Mire érdemes figyelemmel lennünk az interszekcionalitás alkalmazásakor? 

Elsősorban érdemes a többszörös diszkrimináció okozóit külön-külön 

megvizsgálni. Abban az esetben, amikor minden egyes megkülönböztetést előidéző 

tulajdonságot, folyamatot megértettünk, akkor tudunk igazán adekvát intézkedéseket 

meghozni a többszörös (interszekcionális) társadalmi kirekesztettséget elszenvedők 

részére (Walby, 2009). 

Másodsorban fontos, hogy a vizsgálódásunkkor elkerüljük az egyes 

egyenlőtlenségi faktorok aránytalan, esetleges „túl-vizsgálatát”, miközben a többit 

mellőzük vagy háttérbe szorítjuk. Az általam felkutatott irodalmakban is jellemzően 

a gender és az etnicitás kapott nagy szerepet, mellőzve például az osztály kategóriát. 

Verloo, mint interszekcionális teoretikus szakember megállapítja, hogy bár az 

európai közpolitikák elismerik a többrétű és interszekcionális diszkrimináció 

létezését „…a társadalmi osztályok, annak ellenére, hogy a legnyilvánvalóbb példáit 

jelentik a nagyfokú egyenlőtlenséggel jellemzett társadalmi kategóriáknak, nem 

kerültek napirendre az európai esélyegyenlőségi diskurzusokban.” (Verloo; 

2006:216).  

Továbbá az interszekcionalitás vizsgálatakor hajlamosak vagyunk csak és 

kizárólag a hátrányos helyzetű csoportra fókuszálni. Ennek az egy fókuszú 



 

131 
 

megközelítésnek az a hátránya, hogy számos olyan hatalommal bíró egyén és 

közösség esik ki a látókörből, akiknek/amiknek komoly hatásuk, befolyásuk van és 

lehet a folyamatokra.  Az összefüggések, a logikai kapcsolatok megértéshez több 

szempontra van szükség (Walby, 2009). 

A különböző konstrukciók, problémák, egyenlőtlenség több szemszögből 

történő vizsgálata sokkal árnyaltabbá teheti a képet. Az összefüggések, 

összekapcsolódások jobb megértéséhez a csoportok, projektek, intézkedések 

elemzése mind-mind szükséges. A csoportoknak, együttműködéseknek más-más a 

prioritásuk, így más módon és más mértékben használják fel az erőforrásaikat. Ez 

sok esetben versenyhez vezethet, amelyek már-már sokszor fontosabbak az 

együttműködéseknél is. A vizsgálódásoknál tehát érdemes szem előtt tartani azt is, 

hogy kik alkotják azt a közösséget, hiszen az összefonódások, egyenlőtlenségek 

kialakulásakor ez is nagyon fontos (Walby, 2009). 

Az interszekcionalitás módszerének használhatóságát két szociológiai kutatás 

példáján keresztül szeretném bemutatni. A 2009-es vizsgálat során a kutatók arra 

voltak kiváncsiak, hogy mely tudományos folyóiratokat tekinthetik 

interszekcionálisnak. 2014-ben pedig a kisebbséghez tartozó francia és kanadai női 

civil szervezeteket elemezték. Azért említem meg ezt a két példát, mert a saját 

kutatásomhoz szorosan illeszkednek, mivel az első esetében dokumentumelemzésről 

van szó, a másodikban pedig közpolitika vizsgálatáról.    

2009-ben Katherine Castiello Jones, Joya Misra és K. McCurely azt szerették 

volna megtudni, hogy 18 db vezető nemzetközi szociológiai folyóiratban, újságban 

milyen mértékben és milyen módon jelenik meg az interszekcionalitás, azaz melyiket 

lehet interszekcionálisnak nevezni. Először mindegyik cikket kódolták aszerint, hogy 

elméleti, módszertani vagy empirikus írásról van-e szó. Azok a cikkek is kaptak egy 

kódot, amelyekről maguk a szerzők állították azt, hogy interszekcionális módszerrel 

íródtak (self-defined intersectional). Ezután minden cikknek adtak a tématerületet 

megjelenítő kódot is: faj/etnicitás, osztály, társadalmi nem, szexuális irányultság, 

kor, fogyatékosság, nemzetiség/állampolgárság és egyéb státusz. Végül a cikkeket 

aszerint is kódolták, hogy milyen kategóriába tartoznak: bevonás központú, 

kapcsolat/folyamat központú, rendszer központú. A dokumentumelemzést követően 

a következő megállapításokra jutottak a szerzők. A Gender and Society című 
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folyóiratban jelent meg 2009-ben a legtöbb interszekcionális cikk/tanulmány (69%). 

Az Ethnic and Racial Studies-ban minden harmadik írás készült az 

interszekcionalitás valamely módszerével, míg a Journal of Marriage and Family 

kiadványban minden negyedik cikk tartozott ebbe a kategóriába. Arra a kérdésre, 

hogy milyen típusú kutatások születtek azt a választ kapták, hogy a legtöbb elemzés 

(77%) empirikus módszerrel készült. Melyek voltak a legnépszerűbb területek 2009-

ben? 65%-ban a szexuális irányultság, 37%-ban a társadalmi nem, 24%-ban a 

migránsok és 24%-ban a családok. A kutatók kiemelték egyrészt, hogy az ilyen 

típusú elemzés felhívja a figyelmet arra, hogy mely területek a láthatóak és melyek a 

kevésbé kutatottak. Másrészt felelősségteljes közpolitikai döntések elvileg csak úgy 

hozhatóak, ha tudatában vagyunk az aktuális helyzetnek (Jones-Misra-McCurely, 

2013).   

Éléonore Lépinard 2014-ben ötven kanadai és francia nők jogaiért küzdő civil 

szervezet aktivistáival készített személyes interjút. A kutatásával azt kívánta 

megmutatni, hogy az interszekcionalitás az egyik, de nem az egyetlen a repertoárból, 

amelyet a női jogi civil szervezetek használhatnak a társadalmi összefüggések, a 

politikai és közpolitikai helyzet vizsgálatára. A női csoport heterogenitása nem új 

tématerület a nőmozgalom számára. Az 1970-es években a női szervezetek azzal a 

megállapítással találták szemben magukat, hogy speciális szükségletei vannak a 

többszörös hátrányt elszenvedőknek. A felismerés, hogy a kisebbséghez tartozó 

nőknek más igényei vannak, azt a problémát is felvetette, hogy hogyan lehet a 

szervezetek elkülönülését megszüntetni, azaz a kisebbséghez tartozó női 

szervezeteket a többségi (mainstream) női mozgalomba beépíteni vagy egyfajta 

koalíciót kiépíteni. A legtöbb kutatás kimerült abban, hogy felsorolta a kisebbségi 

nők igényeit és megválaszolta azt a kérdést, hogy a szükségleteiket figyelembe 

veszik-e vagy sem. Arra azonban, hogy ki határozza meg, hogy melyek a kisebbségi 

női csoportok politikai prioritásai, igényei és elvárásai, egyáltalán nem fektettek 

kellő hangsúlyt. Jóval kevesebb figyelmet kapott az is, hogy akár a kisebbségi nőkkel 

foglalkozó vagy akár a mainstream női szervezetek hogyan tudják alkalmazni az 

interszekcionalitást. 

Lépinard a szervezeteket először két kategóriába sorolta az identitásuk és a 

funkcióik szerint. Első lépcsőben tehát megvizsgálta a szervezetek identitását. 

Különbséget tett aszerint, hogy a szervezetek magukat képviselik-e, azaz mint egy 



 

133 
 

vagy több etnikai csoportot, illetve a csoportképviselet mellett egyes nőket is 

segítenek-e. Ezt a verziót nevezi Lépinard „dual axes”, azaz „kétdimenziós” 

szervezeteknek. Azokat a szervezeteket, amelyeknek nem célja a speciális célcsoport 

igényeinek képviselete, hanem a társadalmi nem fontosságát hangsúlyozzák, ezeket 

hívja a szerző „single axis”, azaz „egydimenziós” szervezeteknek. A második 

lépcsőben meghatározta a szervezetek funkcióit. Itt is két típust különböztetett meg. 

Vannak olyan szervezetek, amelyek képviselettel/támogatással, és vannak olyanok, 

amelyek szolgáltatás nyújtásával foglalkoznak. A kategorizálást követően négy 

szerepkört lehet elkülöníteni a női szervezeteknél, kettő ezek közül szorosan 

kapcsolódik magához az interszekcionalitás definíciójához. 

Interszekcionális felismerés 

A szervezetek aktivistái egyetértenek abban, hogy a többszörösen hátrányos 

helyzetű nőknek speciális segítségre van szükségük. Azok a szervezetek, akiknek a 

tagjai maguk is valamely kisebbséghez tartoznak, úgy gondolják, hogy sokkal 

könnyebb, gördülékenyebb az együttműködés, ha a kliens azt látja, hogy nincs 

egyedül a problémájával, hiszen számtalan esetben kell például a mélyen berögzült 

előítéleteket lebontani. Ehhez illeszkedik Hoogte és Kingma meglátása is, akik 

hasonló tapasztalatról számoltak be. Fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy a 

kisebbséghez tartozó nők gyakran nem érzik magukat eléggé biztonságban ahhoz, 

hogy megosszák a problémáikat a szervezetek munkatársaival, mivel egyenlőtlen a 

kapcsolatuk, amely a kulturális és faji diszkriminációból eredetezhető (Hoogte-

Kingma, 2010). 

Interszekcionális együttérzés 

  Az ehhez az irányzathoz tartozó szervezetek azt gondolják, hogy az 

egyenlőtlenségi dimenziók különbözőképpen hatnak a kisebbséghez tartozó nőkre. 

Ide azokat a szervezeteket sorolja a szerző, amelyek fontosnak tartják a kisebbségi 

nők politikai prioritásainak, igényeinek beemelését a nőmozgalomba. A szervezet 

tagjai közvetlenül nem tartoznak egyetlen kisebbséghez sem, azonban hitvallásuknak 

tartják az adott csoport érdekeinek képviseletét. 
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A következő két szerepkör, bár nem illeszkedik szorosan az 

interszekcionalitás elméleti keretébe, azonban hozzájárul az interszekcionalitásról 

való gondolkodáshoz, elmélkedéshez. 

A társadalmi nem (gender) elsődlegessége 

A nőket számtalan dolog miatt lehet diszkriminálni pl.: fogyatékosság, kor, 

szexuális irányultság, vallás stb. Azok a szervezetek, akik a „társadalmi nem 

elsődlegessége” kategóriába tartoznak, teljes mértékben tisztában vannak a 

különböző egyenlőtlenségi faktorok hatásaival, azonban úgy gondolják, hogy 

mindennek a kiindulópontja a társadalmi nem, azaz a nők elnyomása.  

Az egyén elfogadásának fontossága 

Ezt a szerepkört általában a szolgáltatást nyújtó szervezetek látják el. Az 

ezeknél a szervezeteknél tevékenykedő aktivisták teljes mértékben tiszteletben 

tartják a nők sokszínűségét, a kulturális, a vallási stb. különbségeket. Elfogadják az 

egyén döntését, támogatják, segítik őket. Nem kérdőjelezik meg a politikai 

prioritásokat, nem tesznek kísérletet a rendszer megváltoztatására. Csak és kizárólag 

az egyénre koncentrálnak. 

Lépinard vizsgálatának eredménye, hogy azt szemlélteti, hogy milyen 

hatalmas különbségek vannak a kanadai és a francia női szervezetek között. 

Kanadában például sokkal fontosabbnak tartják a kulturális különbségeket és az 

etnikai identitás tiszteletben tartását. Franciaországban azok a szervezetek vannak 

többségben, amelyek a társadalmi nem elsődlegességét preferálják. A kutatással 

egyértelműen kimutatható, hogy mely szervezetek milyen támogatásokat igényelnek 

és kapnak. A tanulmánnyal a szerző azt is szerette volna szemléltetni, hogy mennyire 

különböző jelentése és értelmezése lehet az interszekcionalitásnak elméleti 

(akadémiai) és gyakorlati szinten, hiszen a gyarkorlatban például két olyan szerepkör 

is beazonosításra került a kutatásában, amelyek szervesen nem tartoznak bele az 

interszekcionalitás akadémiai definíciójába, de mégis fontos összetevői a 

közpolitikának.    

A bemutatott elméleti megközelítések és kategóriák közül a disszertációmban 

a rendszer-központú modellt alkalmaztam. Az interszekcionalitás rendszer-központú 

modelljét kapcsoltam össze Cornelia Woll és Sophie Jacquot „használat” elemzési 
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keretével, azaz a hazai közpolitikát az interszekcionalitás szemüvegén vizsgáltam 

meg.  

V.6. Esélyegyenlőségi politika, többszörös diszkrimináció. Mitől több az 
interszekcionalitás? 

Az Európai Unió esélyegyenlőségi politikája is vertikális megközelítésen 

alapul, vagyis külön - külön (jogszabályok, ajánlások stb.) kezeli az 1997-es 

Amszterdami szerződésben meghatározott területeken fellépő egyenlőtlenségeket: 

nem, faji hovatartozás, nemzetiség, vallási vagy világnézeti meggyőződés, 

fogyatékosság, szexuális irányultság, illetve a kor esetében. A probléma ezzel a 

megközelítési móddal az, hogy az egyes társadalmi problémák elemzésekor a 

faktorokat külön-külön, egymástól izoláltan vizsgálja, és nem fektet kellő hangsúlyt 

ezek metszéspontjaira. Az Európai Unió már számos irányelvet fogadott el az 

egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség témakörében, illetve a nyelvezetében létezik a 

többszörös diszkrimináció fogalma. A gond azonban az, hogy teljes mértékben 

mellőzik az interszekcionalitás módszer alkalmazását, tehát párhuzamosan, egymás 

mellett vizsgálják a faktorokat, kategóriákat, meg sem kíséreli a kapcsolódási pontok 

megtalálását, kiemelését. Az anti-diszkriminációs politikák gyakran a rasszizmus és a 

szexizmus ellen küzdenek, nem integrálva a megoldásokba a társadalmi 

kirekesztődés problémájának megvizsgálását, amely a szegénység és ezzel 

kapcsolatosan az etnicitás, társadalmi nem és más egyenlőtlenségi faktorok 

bevonását is maga után vonná. 

A többszörös diszkrimináció beazonosítása és kezelése egyszerűnek tűnhet a 

törvényhozók és a döntéshozók számára, hiszen az egyenlőtlenségi faktorokat 

azonosként kategorizálják be, a problémát egységesen anti-diszkriminációs 

megközelítéssel kívánják kezelni. A tény azonban az, hogy a kategóriák 

különbözőek, és eltérő kezelési módokat igényelnek. A nemek társadalmi 

egyenlőségének eszközétől, a gender mainstreamingtől, és a többszörös 

diszkrimináció felismerésétől haladunk a sokkal szofisztikáltabb interszekcionalitás 

megközelítése felé, hiszen az nem csak egymás mellé állítja a hátrányokat, hanem azt 

is megvizsgálja, hogy ezek hogyan keresztezik egymást és hogyan hatnak egymásra 

különböző kontextusokban. 
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A többszörös diszkriminációnak nincs egységesen elfogadott definíciója és 

nem kapcsolódik hozzá egységes szabályozás. Tardos Katalin az alábbi 

meghatározásokat használja a három fogalomra. Többszörös diszkrimináció: több 

esetben egyszerre egy, de eltérő okok miatt érte diszkrimináció. Halmozott 

diszkrimináció: egyszerre több ok miatt érte diszkrimináció az egyént, amelyeknek a 

hatása összeadódik. Ezzel ellentétben az interszekcionális diszkrimináció: egyszerre 

több ok miatt érte diszkrimináció, és az okok együtt fejtik ki hatásukat (Tardos, 

2014). 

A tagállamok különböző jogrendszerei más-más alapokon kezelik a 

diszkriminációt (Kegye, 2012). Jelenleg nincsenek sem jogi, sem pedig szakpolitikai 

eszközök például a többszörös diszkriminációt elszenvedő nők helyzetének javítása 

érdekében. A legtöbb európai országnak az a célja, hogy egységesítse a 

diszkrimináció felszámolásával kapcsolatos intézkedéseit, amelyek eddig, legalábbis 

a törvénykezés szintjén különálló fejezetek voltak pl.: gender, etnicitás, vallási 

hovatartozás, kor, fogyatékosság, szexuális orientáció. Az esélyegyenlőségi 

jogszabályok, intézmények és közpolitikák egységesítésével hatékonyabbá válhat a 

többszörös diszkrimináció elleni küzdelem. A politikusok, döntéshozók mellett 

érdemes az aktivistákra, szakértőkre is figyelemmel lenni, hogy állást foglaljanak 

abban, hogy mit nyerhetünk, és mit veszíthetünk, ha egységesen vagy külön kezeljük 

az esélyegyenlőségi politikákat (Verloo, 2006). 

A többszörös diszkrimináció esetében az ember több szempontból is 

hátrányos megkülönböztetésben részesül, azonban ebben a felfogásban a 

kategóriákat úgy kezelik, mintha azoknak előre kijelölt kapcsolatai lennének 

egymáshoz és ezek az egyenlőtlenségi faktorok minden közös kapcsolódást 

mellőzve, párhuzamosan futnának egymás mellett. Az elnyomott csoportok 

tulajdonképpen versengenek a „legelnyomottabb címért” (Opression Olympics) 

azért, hogy megkapják a pénzügyi és politikai támogatást. Tehát ez a megközelítés is 

versenyt generál az elnyomott csoportok között (Hancoc, 2007:68). 

Az EU a többszörös diszkriminációt szembeállítja az interszekcionalitással. A 

többszörös diszkrimináció meghatározásakor azt feltételezzük, hogy az 

egyenlőtlenség okozói azonosak, azonos következményekkel járnak és a megoldás az 

anti-diszkriminációs megközelítés és annak eszközrendszere. Az interszekcionalitás 
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szerint az egyenlőtlenség okozói különbözőek és különböző megoldásokat 

igényelnek.  

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság és az MTA Társadalomtudományi 

Kutatóközpont Szociológiai Intézet által közösen végzett kutatásukban a 

személyesen megélt diszkriminációs tapasztalatokat is elemezték. Az egész életútra 

vonatkozóan megkérdezték a kutatás résztvevőit, hogy tapasztaltak-e 

diszkriminációt, és ha igen, milyen védett tulajdonságok miatt. A diszkriminációt 

személyesen megtapasztalók aránya egyötödről egyharmadra nőtt az egész 

népességen belül 2010 és 2013 között. A diszkrimináltak csoportján belül azonban 

többségben voltak a halmozott diszkrimináció által érintettek, akik több, de legalább 

két védett tulajdonságra vezették vissza hátrányos megkülönböztetésük okát. A 

férfiakhoz képest a nőknél jellemzőbb volt a halmozott diszkrimináció (28,1 és 16,3 

százalék), de a legmagasabb értéket a fogyatékossággal élőknél és a romák 

csoportjánál tapasztaltuk (45,1, illetve 59,8 százalék). (Tardos, 2015:15). 

 2010 2013 Férfi Nő Roma Fogya-
tékos 

Nem érte eddig 
diszkrimináció 

65,4 65,6 71,4 60,6 36,3 47,3 

Csak egy védett 
tulajdonsága 
miatt érte 
diszkrimináció 

12,5 11,8 12,3 11,4 3,9 7,5 

Több védett 
tulajdonsága 
miatt érte 
diszkrimináció 

22,1 22,6 16,3 28,1 59,8 45,1 

Összesen: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

A halmozott diszkrimináció jelenségének jobb megértése érdekében a kutatók 

kíváncsiak voltak arra is, hogy a nők különböző interszekcionális csoportjai milyen 

12. táblázat: A halmozott diszkriminációt elszenvedők aránya nem, roma származás 
és fogyatékosság szerint (%) 

Forrás: Tardos, 2015:18 
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arányban tapasztaltak eddigi életük során halmozott diszkriminációt. A fiatal 

gyermekes nőknél 27,2 százalék, az idősebb 55 év feletti nőknél 33,5 százalék, a 

fogyatékos nőknél 50,1 százalék, és végül a roma nőknél volt a legmagasabb érték 

78,0 százalék a halmozott diszkriminációt tapasztalók aránya. Ezek az értékek 

egyértelműen mutatják, hogy az interszekcionális megközelítésnek van 

légjogosultsága, és hogy érdemes a társadalmi hátrányoknak és egyenlőtlenségeknek 

ezzel az aspektusával is foglalkozni (Tardos, 2015:16). 

 2013 Fér-
fiak 

Nők Fiatal 
gyer-
mekes 

nők 

Idős 
nők 

Fo-
gya-
tékos 
nők 

Roma 
nők 

Nem érte eddig 
diszkrimináció 

65,6 71,4 60,6 66,2 54,9 44,6 22,0 

Csak egy védett 
tulajdonság 
miatt érte 
diszkrimináció 

11,8 12,3 11,4 6,6 11,6 5,3 0,0 

Több védett 
tulajdonság 
miatt érte 
diszkrimináció 

22,6 16,3 28,1 27,2 33,5 50,1 78,0 

Összesen: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

A társadalmi nemekkel kapcsolatos nemzetközi tanulmányokban, 

elemzésekben tehát a kutatók előszeretettel használják az interszekcionalitás 

koncepcióját. Azonban mint láthattuk, jelentős különbség van abban, hogy hogyan 

vélekednek erről az amerikai, európai kutatók, milyen megközelítési módot 

választanak a munkájuk során (Acker 2000; Collins 1998; Lykke 2004; Verloo 

2006). Úgy tűnik, hogy a legnagyobb dilemmát az okozza, hogy az 

interszekcionalitás, mint koncepció alkalmazása milyen mértékben történik a 

társadalmi nemek egyenlőségi politikájában, mivel az interszekcionalitás csak egy 

lehetőség a sok közül, amellyel a többszörös diszkrimináció okozóinak kölcsönös 

összefüggéseit lehet vizsgálni. 

 

13. táblázat: A halmozott diszkriminációt elszenvedők aránya interszekcionális 
csoportok szerint (%) 

Forrás: Tardos, 2015:18 
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VI. fejezet: A kutatás módszertani kérdései 

VI.1. A kutatás elméleti háttere 

Az európai integrációval kapcsolatos nézőpontokat hosszú ideje az Európai 

Unió sui generis rendszerével összefüggő elméleti, módszertani és normatív 

állásfoglalások határozzák meg és ösztönzik. A kutatások korai, főként 

neofunkcionalista szemléletű szakaszában az Európai Közösség céljait és működését 

összemérhetőnek tartották a világ más részein létrejött szervezetetekkel. Többek 

között Joseph Nye67 és Earnst Haas68 elemzéseik tekintetében úgy alkalmazták az 

összehasonlító és történeti nézőpontot, hogy az európai integrációt nem tartották 

„egyedi” jelenségnek. Az Európai Közösség fejlődése azonban komoly kérdéseket 

vetett fel a kutatók körében: az európai integráció tudományos kutatásait szükséges-e 

elkülönülten végezni a többi regionális integrációtól, illetve a tanulmányok során 

alkalmazott tudományterületektől (Kaiser, 2003). Moravcsik szerint a probléma 

lényegét úgy lehet megközelíteni, hogy amennyiben az Európai Közösséget/Európai 

Uniót egyedi, sui generis képződménynek tartjuk, lehet-e az elemzésekből általános 

következtetéseket levonni, illetve, mely elméletek és metodológiák alkalmasak a 

folyamatok leírására (Moravcsik, 1997).  

Az általánosíthatóság és összehasonlíthatóság szkeptikusai, ahogyan Kaiser 

írja, „a neofunkcionalizmus és a történeti institucionalizmus soraiból kerültek ki, 

azonban a kutatók nagy része egyenesen kívánatossá tette az összehasonlítást más 

nemzetközi szervezetekkel és belpolitikai struktúrákkal” (Kaiser, 2003:7). Az elmúlt 

években született integrációs kutatások középpontjában az európai szintű 

intézmények, a politikacsinálás és a közpolitikák eredményességeinek kérdései 

álltak. A kutatások eleinte „bottom-up” irányúak voltak, azaz ebből a nézőpontból az 

európai kormányzás (governance) a függő változó, a nemzeti belpolitika pedig a 

magyarázó tényező. A kilencvenes évek közepétől az integrációs kutatások „top 

down” irányú elmozdulása figyelhető meg. Az európai kormányzás és 

politikacsinálás ebben az összefüggésben magyarázó tényezőnek, a tagállamok 

belpolitikájának folyamatossága vagy változásai pedig függő változónak tekinthetők. 

                                                 
67 politikatudományok professzora. 
68 Német-amerikai politikatudományok professzora, aki számos művet írt a nemzetközi kapcsolatok 
elméleti megközelítéséről. 
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Az új „governance” trend tehát elsősorban arra kíváncsi, milyen hatással van az 

integráció a tagállamok belső struktúráira, politikai és társadalmi folyamataira. „A 

governance megközelítés közé tartozik az europanizáció is, amely olyan kétoldalú, 

interaktív folyamat, amely kifejezi az európai intézmények, normák, szabályok 

tagállamokra gyakorolt hatásait, az előidézett változások adaptációinak mértékét és 

irányát, a válaszok és visszacsatolások közösségi szinten is érzékelhető megoldásait” 

(Kaiser, 2003:124).  

A tagállamok politikai rendszereinek kutatásai jellemzően hosszú ideig az 

integrációtól leválasztva történtek, Hix – Goetz szerint többek között az integrációs 

hatást empirikusan igazolható tanulmányok kis száma miatt (Hix-Goetz, 2000:1). A 

kutatók (Radaelli, 2010; Dunlop, 2010; Yanow, 2014), ezért ma is számos 

módszerrel elemzik az aktuális közpolitikákat, koncepciókat, kereteket. Az 

angolszász irodalomban az egyik legkiemelkedőbb kutató, Dvora Yanow pédául a 

komparatív elemzésen túlhaladva az interpretív analízis előnyeit ismerteti a 

tanulmányában (Yanow, 2014). Az interpertív elemzés az 1970 és 1980-as években 

jelent meg először Amerikában, amikor a kutatók észlelték az addigi elemzési 

módszerek korlátait. A kizárólag analitikus fókuszú vizsgálatok mellett a policy 

folyamatok interpretív elemzése lehetőséget biztosít arra, hogy ne csak arra a 

kérdésre kapjuk meg a választ, hogy mit jelent a policy, hanem arra is, hogy hogyan 

kell azt érteni és értelmezni azt. A „mit” mellett a „hogyan” kap hangsúlyt. 

Természetesen számos mód van arra, hogy magyarázó kutatást készítsünk, ezért 

Yanow egy ernyőnek, egy összefoglalásnak tekinti az interpretív kutatást, amely 

felöleli számos más analitikus módszer perspektíváját. Az értelmezési keretet 

spirálként lehet felfogni, amelynek bármelyik pontján be lehet kapcsolódni és el lehet 

kezdeni a vizsgálódást. Az elsődleges tudásunk által megszerzett „tudásdarabokat” 

kiegészíthetjük megfigyelésekkel, tapasztalatokkal. A komparatív elemzés elsődleges 

célja annak megvizsgálása, hogy mi hasonló és mi különböző. Ezt egy stabilabb, 

előre meghatározott keretnek tekinthetjük, míg ezzel szemben az interpretív 

elemzésben a kutató szabadkezet kap. 

Dunlop és Radaelli a policy tanulás módszerét hangsúlyozzák.  A két szerző 

azt állítja, hogy a közpolitikák vizsgálatánál azt is érdemes megvizsgálni, hogy a 

szereplők, a döntéshozók, szakértők, civilek milyen tanulási folyamatokon mennek 

át. Hogyan változik a fókusz, hogyan változik a hozzáállás a szereplők körében 
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(Dunlop – Radaelli, 2010). Noha az interpretív és a policy tanulás módszerek is 

fontos dolgokra világítanak rá, az elemzésem elkészítéséhez kiindulópontként 

Cornelia Woll és Sophie Jacquot elméleti keretét használtam, ugyanis állításuk 

szerint egy kutatás alapját képezheti az Európai Unióban történő akciók vizsgálata 

(lásd. VII.2.  alfejezet). 

Az általam kiválasztott nyolc dokumentumot dokumentumelemzéssel, félig 

strukturált interjúkkal és szakértői megfigyelések segítségével fogom elemezni. A 

dokumentumelemzés a kvalitatív kutatási technikák alapvető módszere, amely széles 

körben alkalmazható. Egyrészt másodlagos kutatás esetén önálló módszerként mások 

által létrehozott dokumentumok (pl.: stratégiák, fejlesztési dokumentumok stb.) 

vizsgálatára, másrészt elsődleges kvalitatív kutatás során a kutató által előállított 

dokumentumok (pl.: interjúk, megfigyelési naplók stb.) elemzésére. A 

dokumentumelemzés esetén a szövegeket, szövegcsoportokat (korpusz) valamilyen, 

általában a nyelvi közegen kívül elhelyezkedő entitás, információ, adatsor 

közvetítőjeként vizsgáljuk. „A szöveg valamely társadalmi helyzet, kulturális 

kontextus, lélektani állapot, mentalitás dokumentuma” (Havasréti, 2006:94). A 

dokumentumelemzés lényege a dokumentumokban található összefüggések feltárása. 

Azaz a strukturálatlan szövegből „kiemeljük” és strukturált formába rendezzük a 

kutatás szempontjából fontos információkat. A dokumentumelemzés szükségszerűen 

retrospektív kutatási módszer, mivel korábban elkészült dokumentumok vizsgálatára 

épül (Mayer, 2011). 

A kutatás célja szerint a dokumentumelemzés során leíró és oksági 

eredményeket egyaránt fel lehet tárni. Egy szöveg elemeit három csoportba 

sorolhatjuk: tények, befolyásoló tényezők, következmények. A tényekhez azokat a 

fogalmakat, dolgokat, eseményeket soroljuk, amelyeket az elemzés középpontjába 

helyeztünk, vagyis amiről a kutatás szól. A feltáró jellegű kutatás központi célja e 

tények jellegének és típusainak meghatározása és leírása. A befolyásoló tényezők 

azok a dolgok és események, amelyek a tények jellegét meghatározzák. A 

következmények a tények által kiváltott hatások. Az ide sorolt dolgok és események 

közös jellemzője, hogy azért jöttek létre, mert a kutatás középpontjában álló tények a 

kutatás során megismert módon léteznek (Mayer, 2011). 
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A dokumentumelemzés technikája az úgynevezett mikroelemzés, amikor a 

szöveget tulajdonképpen bekezdésről bekezdésre feldolgozzuk. Mivel a 

dokumentumelemzés csak az explicit módon megjelenő tartalmak vizsgálatára 

vállalkozik, a kutatásom tekintetében a dokumentumelemzés nem volt teljes körűen 

megfelelő az ok-okozati összefüggések feltárására, így félig strukturált egyéni 

interjúk feldolgozásával, továbbá szakértői megfigyeléssel egészítettem ki a 

vizsgálódásomat. A félig strukturált interjúk alkalmasak voltak arra, hogy a 

megkérdezett egyének szubjektív tapasztalatait és az azokhoz fűződő élményeiket és 

érzéseiket rögzítsem. Az interjúkat interjúvázlat mentén készítettem, amelyen az 

érinteni kívánt tématerületek szerepeltek. A kérdések nyitottak, átalakíthatóak, 

átfogalmazhatóak, sorrendjük megváltoztatható volt. Több esetben is előfordult, 

hogy új kérdések merültek fel. 

VI.2. A kutatás tárgya 

Az elemzésemben arra keresem a választ, hogy hogyan nem tud gyökeret 

verni az interszekcionalitás a stratégiai dokumentumokban, a közpolitikai 

gondolkodásban és mi ennek az oka. Hogyan használjuk az Európai Unió adta 

lehetőségeket? Ezt három dimenzió mentén teszem meg: a közpolitikai keretek 

meghatározásánál, a közpolitikai döntések, stratégiák elkészítésénél és a közpolitikai 

intézkedések egyeztetésénél, kommunikálásánál. Majd tovább szűkítem az 

interszekcionalitással, amelyre, mint esélyegyenlőségi koncepcióra tekintek.  

Két alapkérdést fogalmazok meg, amelyek megválaszolásával kívánom 

megérteni a vizsgált folyamatot:  

I. Kérdés: Hol jelenik meg, és hol nem jelenik meg az elemzett 

intézményekben, működési folyamatokban, szövegekben az 

interszekcionalitás? Mi ennek az oka?  

 
II. Kérdés: Van-e számottevő különbség az általam választott három nagy 

terület (roma, gender, fejlesztéspolitika) között?  

 

A stratégiai dokumentumelemzés során ágazati területeket - jelen esetben 

gender, roma és fejlesztéspolitika – hasonlítok össze. Az elemzésemben tehát a 

„hogyan” kérdésre koncentrálok, problémának és feszültségnek pedig magát az 
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esélyegyenlőtlenséget tartom. A keretelemzésemben az etnicitás és gender, mint 

egyenlőtlenségi faktorok összefonódásának hiányát vizsgálom meg. 

VI.3. A kutatás elméleti kerete 

VI.3.a. Rendszer-központú modell 

Az interszekcionalitás elméletei közül a rendszer-központú modellt 

alkalmazom, mely szerint magukat a társadalmi intézményeket kell vizsgálni, 

elemezni, mivel azok „komplex” egyenlőtlenségeket termelnek. A stratégiákban és 

egyéb releváns dokumentumokban a nemek megkülönböztetésével, a faj/etnicitás 

kérdésének nem megfelelő kezelésével tulajdonképpen szisztematikusan és 

dinamikusan konstruálja a diszkriminációt. A rendszer-központú modell szerint 

minden apró változtatásnak hatása lehet az egész rendszerre, ezért a teljes rendszer 

megértése és teljes körű elemzése szükséges. Éppen ezért a stratégiák, akciótervek 

elemzésén túl megvizsgálom a stratégiaalkotás folyamatát, szereplőit, azaz a hazai 

közpolitika releváns színtereit és aktorait.   

VI.3.b. A „használat” modell 

Az Európai Unió a forrásaival/támogatásaival a változás generátorává válhat 

a nemzeti közpolitikai szereplők számára. Különösen fontossá vált, hogy megértsük, 

milyen hajtóerők állnak az egyes stratégiák hátterében és lássuk azt, hogy az aktorok 

nem passzív szereplői, hanem aktív résztvevői a folyamatoknak. Tisztázni szükséges, 

hogy az egyéni tevékenységek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, hogyan 

befolyásolják az intézményi változásokat, hiszen mind EU szinten, mind pedig 

nemzeti szinten a szereplők alakítják ki, formálják a játékszabályokat. Szükséges 

megérteni a változásokat, amelyek akár sokrétű interakciók eredményei is lehetnek. 

A két szerző „Európa használatát” úgy definiálja, mint azt a társadalmi gyakorlatot, 

amely úgy tekint az EU-ra, mint a lehetőségek tárházára, legyenek azok akár 

intézményiek, ideológiaiak, politikaiak vagy éppen szervezetiek. 

„Európa használata” a politikai folyamatok motorja – állítja Woll és Jacquot 

(2010). Az „Európai Unió rendszerének használata” elemzéséhez azonban szükséges 

megértenünk egy új teoretikus modellt. A „használat” fogalma kihangsúlyozza, hogy 

a szereplők hogyan alkalmazzák, interpretálják, vagy éppen ignorálják az európai 

dinamikát. Az ő hozzáállásuk, szakértelmük, elköteleződésük ezért központi 
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jelentőségű abban, hogy a nemzeti politikai rendszer reagál-e a nemzetek feletti 

politikákra (vice versa) és ha igen, azt hogyan teszi. Az EU szempontjából három 

különböző metszetet különböztetünk meg, ezek a használat, az erőforrás és a 

kényszer. Azaz az EU egyrészt a lehetőségek tárháza, másrészt komoly forrásokkal 

rendelkezik, harmadrészt, ha nem is erőteljesen, de kényszerítő hatással bír. A 

források és a kényszerek szükséges feltételek, de nem elegendő tényezők a stratégiai 

keretek meghatározása tekintetében. A legoptimálisabb helyzet az, ha mind a három 

elem egy időben van jelen. 

Funkcionalitás alapján a „használatnak” három típusát különíthetjük el: 

kognitív használat, stratégiai használat és legitimáló használat. A kognitív, 

megismerő, észlelésen alapuló használat a politikai témák, összefüggések 

megismerése és megmagyarázása, amelyet olyan szinten kell művelnünk, hogy ez a 

tudás akár a meggyőzés mechanizmusává válhasson. A stratégiai használat az a 

törekvés, hogy tisztán és egyértelműen definiáljuk a célokat, hiszen ez is szükséges 

ahhoz, hogy befolyásolni lehessen a döntéshozatalt. Az aktorok döntik el, hogy 

mekkora teret adnak, biztosítanak, használnak a „manőverezésre”, milyen koalíciókat 

és együttműködéseket építenek ki. A legitimáló használatról akkor beszélhetünk, 

amikor a politikai döntéseket kommunikálni és igazolni szükséges. Ekkor általában a 

szereplők az EU imidzsét használják arra, hogy a saját törekvéseinek hangot adjanak 

pl.: az EU kritériumai, az EU elvárásai, hogy az egyenlő bánásmód és 

esélyegyenlőség elve nemzeti szinten is megjelenjenek a döntéshozatalban stb. 

Ezeket általában az aktorok úgy és akkor használják, amikor a saját döntéseiket 

szeretnék igazolni. 

A három típus a közpolitika klasszikus ciklusai esetében elkülönülhet, de ez 

egyáltalán nem szükségszerű. A kognitív használatkor tulajdonképpen a kereteket 

határozzuk meg és alkalmazzuk azokat. A stratégiai használatkor magáról a 

döntéshozatalról és egyéb közpolitikai folyamatokról beszélünk. A legitimáló, 

igazoló használatkor a tevékenységeinket, a döntéseinket igazoljuk, illetve a 

közvéleményt tájékoztatjuk. A három használat mögött három motiváció rejlik. A 

hatás logikája az maga a megismerés; a pozíció logikája, hogy a szereplők 

megpróbálnak úgy helyezkedni, hogy a legjobb pozícióba kerüljenek; az igazolás 

logikája esetében a szereplők megpróbálják megszerezni a többi aktor támogatását. 

Fontos leszögeznünk azt, hogy a három használat nem minden esetben határolódik el 
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élesen egymástól. A szereplők, azaz a közigazgatásban dolgozók vagy akár a civil 

szervezetek képviselői átléphetik a határvonalakat például aszerint, hogy milyen célt 

közvetítenek vagy éppen milyen ellenállással találják szemben magukat. 

A használat tanulmányozása felfedi azt, hogy a határvonalak újradefiniálása 

kellett – legyen az akár földrajzi, szektorális vagy éppen a magán- és a köz között 

meghúzódó – ahhoz, hogy az aktorok újraértelmezzék a szerepüket a 

politikai/közpolitikai játékban, meghatározzák az érdekeket és cselekedjenek. Tehát 

ez a változás volt szükséges ahhoz, hogy a kognitív, stratégiai és legitimáló használat 

egyáltalán megjelenhessen és a vizsgálódás tárgyává válhasson.  

A „használat” elmélet segítségével azt vizsgálom a kutatásomban, hogy 

azoknak az aktív aktoroknak, akik meggyőznek, mozgósítanak, vagy éppen 

pozícionálnak, milyen szerepük van az interszekcionalitás megvalósításában. 
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 Használt elemek Szereplők fajtái Tevékenység 

Közpolitikai 
intézkedések 
előkészítése, 

keretek 
meghatározása 

(Kognitív 
használat) 

ötletek 
szakértelem 
benyomások 
felmérések, 

statisztikai adatok 
nemzetközi 

összehasonlítások, 
felmérések 

képviselők 
képviselői 
koalíciók 

közpolitikai 
hálózatok 
szakértők 

civil szervezetek 
képviselői 

 
intézményi keretek 

meghatározása 
jogszabályok 

meghatározása 
 

Közpolitikai 
döntések 

meghozatala, 
intézkedések 
bevezetése, 
stratégiák 

megalkotása 
(Stratégiai 
használat) 

intézmények 
jogi források 

pénzügyi források 
politikai források 

hivatalnokok 
döntéshozók 

szakértők 
civil szervezetek 

képviselői 

döntések 
meghozatala 

sratégiák 
elkészítése 

intézkedések 
bevezetése 

Közpolitikai 
intézkedések 
egyeztetése, 

véleményezése, 
kommunikálása 

(Legitimáló 
használat) 

köz politikusok 
lobbisták 

civil szervezetek 
szakértők 
érdeklődő 

állampolgárok 
 

kommunikáció 
tanácskozás 

érdekegyeztetés 
társadalmasítás 
véleményezés 

képzés, 
köztudatformálás 

A „használat” fogalmának bevezetése, mint eszköz alkalmas arra, hogy 

megvizsgáljuk az interakciók hatásait az EU-ban és helyi szinten. A kutatásom 

megtervezésénél abból az előfeltételezésből indultam ki, hogy ami ma 

Magyarországon esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód területén történt és történik, 

annak a gyökere elsősorban az Európai Uniós csatlakozásunkhoz köthető. 

VI.4. Mintavétel, adatgyűjtési módszer 

A disszertációban vizsgált időszak a 2000-es évek elejével indul és 2014-ig 

tart. Az időkeret-választásomat több dolog is indokolja. Egyrészt a hazai 

közpolitikában ebben az időben kezdett az esélyegyenlőség kérdésköre kibontakozni, 

másrészt lezajlott az EU-s források egy csonka (2004-2006) és egy teljes időszakra 

14. táblázat: A használat megjelenési formái 

Forrás: saját szerkesztés 
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(2007-2013) vonatkozó tervezése. Ezt a másfél évtizedet Magyarországon az 

esélyegyenlőség szempontjából konfliktusokkal és mozgásokkal teli időszaknak lehet 

tekinteni.  

A dokumentumok kiválasztásánál az volt az elsődleges szempontom, hogy 

azokat az alapvető fontosságú hazai és nemzetközi szövegeket elemezzem, amelyek 

befolyásolhatják, támogathatják a nők, roma nők esélyegyenlőségét, társadalmi 

felzárkózását. 

 Tématerület Elemzett dokumentum címe 

1. Roma Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) 
2011 

2. Roma Roma Integráció Évtizede Program Stratégiája és 
Intézkedési Terve (RIÉP) 

2007 
3. Nők Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő 

Stratégia (NFTES) 
2010 

4. Nők CEDAW Egyezmény 1982 

5. Fejlesztéspolitika Humán Erőforrás Operatív Programot (HEFOP) 
2004-2006 

6. Fejlesztéspolitika Társadalmi Megújulás Operatív Programot (TÁMOP) 
2007-2013 

7. Fejlesztéspolitika Gazdaságfejlesztési Operatív Programot (GOP) 
2004-2007 

8. Fejlesztéspolitika Gazdaság és Versenyképesség Operatív Programot 
(GVOP)69 
2007-2013 

 

                                                 
69  HEFOP célja a foglalkoztatás növelése, a munkanélküliség csökkentése és a hátrányos 
helyzetűcsoportok munkaerőpiacra való belépésének támogatása volt. A GVOP a gazdaság általános 
erősítése mellett a társadalmi kohézióerősítését kívánta elérni. A TÁMOP 2007-2013-ig futott. A 
gazdaság fellendítéséhez szükséges feltételeket biztosította, többek között aktívabb álláskeresést, 
diszkriminációcsökkentését, egészségesebb munkaerőt, egész életen át tartótanulás elősegítését, a 
társadalmi összetartozás erősítését és az esélyegyenlőség támogatását. A GOP a magyar gazdaság  
tartós növekedését volt hivatott szolgálni. 

15. táblázat: Elemzett dokumentumok listája tématerületek szerint 

Forrás: saját szerkesztés 
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Roma témakörben kihagyhatatlan a RIÉP Stratégia. Számos szakértő és civil 

képviselő gondolja azt, hogy igen nagy lendületet adott a hazai romapolitikának. 

Ebben a dokumentumban került világosan megfogalmazásra, hogy a romák helyzete 

komplex kérdés és négy fő területen kell a helyzetüket javítani. A RIÉP Stratégia 

ezek mellett tartalmaz a gender mainstreamingre vonatkozó rövid bekezdést is70. Az 

NTFS szintén fontos dokumentum, amelynek megléte Európai Uniós elvárás is71. A 

tagállamokra vonatkozó roma stratégiai keret meghatározásában és a 

leegyeztetésében Magyarországnak döntő szerepe volt, hiszen ennek kivitelezése 

pont a magyar soros elnökség idejére esett (2011 első féléve).  

A hazai gender, gender mainstreaming kérdésében hatalmas előrelépést 

jelentett a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Stratégia megszületése, 

mivel 2009-ig Magyarországon nem létezett gender stratégia. A CEDAW 

Egyezményen  kívül szinte semmilyen olyan hazai dokumentumot nem lehet találni, 

amely arra ösztönözné a döntéshozókat, stratégiaalkotókat, hogy a társadalmi nem 

kérdésével foglalkozzanak.  

Fontosnak tartom azt, hogy az etnikai és nemek közötti egyenlőség kérdéseit 

a fejlesztéspolitikában is megvizsgáljam. Abban a fejlesztéspolitikában, amely 

Magyarországon a 2000-es évek elején formálódott és formálódik még ma is (hiszen 

jelenleg is folyik például az Emberi Erőforrások Operatív Program tervezése 2014-

2020 időszakra vonatkozóan). Az operatív programok közül a vizsgált téma 

szempontjából a legrelevánsabb a TÁMOP, HEFOP, GOP, GVOP. Választásomat 

azzal indoklom, hogy ezen a két területen tud, vagy éppenséggel tudna az 

esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megjelenni.  

Az ok-okozati összefüggések jobb megértése céljából egyéni félig strukturált 

interjút tíz hazai szakértővel készítettem. Az általam vizsgált területekről olyan 

személyeket választottam ki, akik maguk is részesei voltak a stratégiaalkotásnak, a 

hazai fejlesztéspolitika kialakításának. A megbeszéléseket interjúvázlat alapján 

                                                 
70  2012-ben a RIÉP Stratégia a 49/2012. (VI. 19.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede 
Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat módosításáról szóló kormány 
határozattal az NTFS Stratégiába olvadt, így ma már nem beszélhetünk külön RIÉP Stratégiáról. 
71 Az Európai Bizottság 2011. április 5-én elfogadta a nemzeti roma integrációs stratégiák 2020-ig 
szóló uniós keretrendszerére vonatkozó javaslatát, amely iránymutatásul szolgál a tagállamoknak saját 
roma integrációs stratégiáinak elkészítéséhez, és kijelöli a tagállami beavatkozások fő területeit 
(oktatás, foglalkoztatás, lakhatás, egészségügy). 
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bonyolítottuk le. Az interjúkon elhangzott válaszokat, összefüggéseket és 

magyarázatokat az elemzés szövegében dolgoztam fel, külön interjúelemzést nem 

végeztem. A megkérdezettek mindegyike egyetértett azzal, hogy az 

interszekcionalitásnak fontos szerepet kellene kapnia, azonban az eddigi 

tapasztalataik és a rendszer működéséből kifolyólag szinte lehetetlennek tartják, 

hogy a közeljövőben ez a fogalom bevezetésre vagy egyáltalán értelmezésre kerülne 

a magyar közpolitikában.  
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 Tématerület Interjúalany titulusa Interjú 

időpontja 

1. Nők jogász, nőjogi aktivista 2013.04.06. 

2. Nők NEFMI Nők és Férfiak Társadalmi 
Egyenlősége Osztály kollégája 

2013.11.25. 

3. Nők női érdekvédelmi szervezet vezető 
tisztségviselője 

2012.02.28. 

4. Fejlesztéspolitika a volt Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség Humán Erőforrás 

Programok Irányító Hatóságának 
munkatársa 

2013.03.05. 

5. Fejlesztéspolitika a volt Nemzeti Fejlesztési 
Ügynöksége Humán Erőforrás 

Programok Irányító Hatóságának 
munkatársa  

2013.04.07. 

6. Fejlesztéspolitika-
startégiaalkotás 

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium, Közigazgatás-

fejlesztési és Stratégiai Tervezési 
Főosztály, főosztályvezetője 

2013.12.06. 

7. Fejlesztéspolitika a volt Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség Humán Erőforrás 
Programok Irányító Hatóság 
tervezésért felelős igazgatója 

2013.12.20. 

8. Stratégiaalkotás Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium, Közigazgatás-

fejlesztési és Stratégiai Tervezési 
Főosztály munkatársa 

2013.12.09. 

9. Roma EMMI Szociális és Társadalmi 
Felzárkózási Stratégiai és 

Koordinációs Osztály vezetője 

2012.12.12. 
2013.04.05. 
2014.02.03 

10. Roma/nők ENSZ kisebbségügyi különleges 
jelentéstevője 

2014.05.06. 

A kutatásom során szakértői megfigyeléseket is végeztem, mivel több, mint 

tíz éve dolgozom a hazai közigazgatásban. Részese és alakítója voltam és vagyok 

több stratégiai dokumentumnak, így közvetlen közelből tudtam megvizsgálni az 

általam feltett kérdéseket. 

 

16. táblázat: Egyéni félig strukturált interjúk tématerületei és alanyai 

Forrás: saját szerkesztés 
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VI.5. Adatfeldolgozás 

A kutatásom két részből áll. Elsőként az általam kiválasztott nyolc 

dokumentumot elemezem abból a célból, hogy kiderítsem, hol jelenik meg, és hol 

nem jelenik meg az interszekcionalitás, mindezt a rendszer-központú modell 

segítségével teszem (lásd VI.3.a. fejezet). A második kutatási szakaszban pedig arra 

vagyok kiváncsi, hogy mi az oka annak, hogy az intreszekcionalitás jelenléte a hazai 

közpolitikában igen ritka. Az okokat a használat módszerével kívánom kideríteni 

(lásd VI. 3.b. fejezet).  

A dokumentumelemzés során tehát elsőként azt vizsgálom meg, hogy hol 

jelenik meg a roma, a nő vagy a roma nő, mint célcsoport, azaz nyílt kódokként 

fogom alkalmazni a három csoportot. Továbbá azt is megnézem, hogy mi lehet a 

referenciája ezeknek a megjelenéseknek a szövegben. Referencia alatt azt értem, 

hogy egy szakértő, nemzetközi kötelezettség/előírás vagy esetleg egy döntéshozó 

volt e az oka annak, hogy a dokumentumokban megjelenik a két célcsoport akár 

külön, akár összefonódva. Majd azt is megjelöltem a stratégiákban, operatív 

programokban, hogy hol kellene megjelennie a két egyenlőtlenségi dimenzió 

összefonódásának, azaz az interszekcionalitásnak. Ezt követően összesítettem az 

eredményeket. Egyértelműen kirajzolódott az elemzett dokumentumok kutatási 

szempontból releváns dimenziói, ahol a roma/nő/roma nő megjelennek: általános 

helyzetkép, foglalkoztatás, oktatás, egészség, nők elleni erőszak, gender 

mainstreaming, többszörös diszkrimináció, gazdaság, szegénység, adatok nemi 

bontásban, horizontális esélyegyenlőségi célok (lásd VII.1. fejezet) 

Az okok meghatározása céljából tehát a használat modell segítségével 

vizsgálom meg a hazai közpolitikát: a keretek meghatározását és alkalmazását, a 

döntéshozatal folyamatát, illetve a döntéseinket igazolását és a közvélemény 

tájékoztatását. E két elemzési fázis segítségével az aktuális helyzetre vonatkozó 

magyarázatok megtalálására van mód. Továbbá érthetővé válik, hogy a romák és a 

nők aktuális társadalmi helyzetén (lásd IV. fejezet) hogyan és mivel lehetne/kellene 

változtatni.   
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VI.6. Interszekcionalitás a kutatásban 

Az elemzésemkor fontosnak tartottam az általam választott két nagy 

társadalmi egyenlőtlenségi rendszer (gender, etnicitás), illetve a fejlesztés 

bemutatását, majd azokra a közpolitikai reakciókra térek ki, amelyeket jelenleg 

válaszul adunk a feltárt problémákra Magyarországon. A dokumentumelemzés során 

számos egyenlőtlenségi faktor összefonódását lehet vizsgálni pl.: osztály, 

fogyatékosság, szexuális orientáció, vallás stb. Disszertációmban az 

interszekcionalitás szempontjából két területet választok, a társadalmi nemet és az 

etnicitást, erre a kettőre helyezem a hangsúlyt. Mivel a fejlesztéspolitika az európai 

uniós irányelvek egyfajta közvetítője, így mindenképpen fontosnak tartottam, hogy a 

társadalmi nem, illetve az etnicitás területe mellett a fejlesztéspolitika rendszerének 

egy kis szeletét is megvizsgáljam.  A gender/etnicitás/fejlesztés területe egyszerre 

nagyon sok dologban különböznek (pl.: intézményi rendszer, stratégiák stb.) 

ugyanakkor sokban meg is egyeznek (döntéshozók hozzáállása, intézkedések 

meghozatala stb.). Ezeket a rendszereket hasonlítom össze a 17. számú táblázatban. 
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Szociális kategóriák 
jellemzői 

Társadalmi nem Etnicitás Fejlesztés 

EU-s szinten mikor 
kezdenek el foglalkozni a 

tématerülettel? 

Közösség 
megalakulásakor 

(1957) 

2000-es év elején. Strukturális Alapok 
2000-től 

Hazai szinten mikor 
kezdenek el foglalkozni a 

tématerülettel? 

EU csatlakozás 2004 60-as évek, a 90-es 
évektől stratégiák 

születtek 

EU csatlakozást 
megelőzően 1998-

ban 

társadalmi jelenség társadalmi 

mozgalom 

társadalmi mozgalom társadalmi 

mozgalom 

intézményi 
mechanizmusok 

elenyésző, 
csökkenő, állandóan 

változó 

növekvő, egyre több, 
állandóan változó 

állandóan változó 

törvényi szintű jogszabályi 
hátter 

2003. évi CXXV. tv 2003. évi CXXV. tv 1260/1999 EK 

rendelete 

intézményrendszer 
 

EMMI 
Család- és 

népesedéspolitikáért 
felelős helyettes 

államtitkár 
Egyenlő Bánásmód 

Hatóság 

EMMI 
Társadalmi 

Felzárkózásért Felelős 
Helyettes 

Államtitkárság 
Országos Roma 
Önkormányzat 

Egyenlő Bánásmód 
Hatóság 

Gazdasági 
Minisztérium, 

Nemzeti Fejlesztési 
Hivatal, Nemzeti 

Fejlesztési 
Ügynökség, 

Irányító Hatóságok, 
Minisztériumok 

tanácsok Nők és Férfiak 
Társadalmi 

Egyenlősége Tanács  
(4 éve nem 
működik) 

Társadalmi Felzárkózási 
és Cigányügyi 

Tárcaközi Bizottság 
(TFCTB) Roma 

Koordinációs Tanács 
(ROK-T) 

ebben az esetben 
Monitoring 
Bizottságok 

célok esélyegyenlőség: 
többszörös 

diszkrimináció 

esélyegyenlőség: 
asszimiláció vs. 

multikultúra 

horizontális 
esélyegyenlőség 
megvalósítása 

  

17. táblázat: Politikai és szakmapolitikai tevékenységek összehasonlítása, 
kapcsolódva a társadalmi kategóriához 
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Szociális kategóriák 
jellemzői 

Társadalmi nem Etnicitás Fejlesztés 

igények/követelések újraelosztás 
(egyenlő bér, 

egyenlőtlenség a 
munkaerőpiacon) és 

elismertség 

újraelosztás és 
elismertség (pl. 

kulturális különbségek) 

a fejlesztési 
források méltányos 

és hatékony 
elosztása 

politikai stratégiák küzdelem az 
egyenlő 

bánásmódért, 
esélyegyenlőségért 

küzdelem az egyenlő 
bánásmódért, a 

társadalmi 
felzárkózásért 

EU konform 
kohéziós politika 

politikai intézkedések, 
hosszútávú stratégiák 

Nők és Férfiak 
Társadalmi 

Egyenlőségét 
Elősegítő Stratégia 

CEDAW 

Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási Stratágia, 

Keretmegállapodás 
(ORÖ–Kormány), RIÉP 

Stratégia 

operatív programok 

Az elemzéshez a táblázatban használt dimenziókat hívom segítségül. Hiszen 

az, hogy hogyan jelenik meg az interszekcionalitás, mik lehetnek ennek az okai, 

hogyan használjuk az EU adta lehetőségeket, hogyan formálódik a közpolitika, kik a 

szereplői, mind-mind fontos eleme annak, hogy megkapjuk a választ a két 

kérdésünkre.  

 

Az általam kiválasztott nyolc dokumentum együttes vizsgálatára teszek 

kísérletet (Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, RIÉP Stratégia, RIÉP 

Intézkedési Terv, Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Stratégia, 

CEDAW Egyezmény, TÁMOP, HEFOP, GOP, GVOP). A kutatásom első 

szakaszában első lépésként tehát azt vizsgáltam meg a dokumentumokban, hogy hol 

jelennek meg a nők és/vagy roma nők. A szövegekben tizenegy ilyen, a kutatás 

szempontjából releváns dimenziót találtam (Általános helyzetkép, Foglalkoztatás, 

Oktatás, Egészség, Nők elleni erőszak, Gender mainstreaming, Többszörös 

diszkrimináció, Gazdaság, Szegénység, Adatok nemi bontásban, Horizontális 

esélyegyenlőségi célok). Második lépésben megjelöltem azokat a szövegrészeket a 

dokumentumokban, ahol nincsen szó az általam vizsgált célcsoportokról, pedig 

szükséges lenne. A harmadik lépésben pedig azt emeltem ki, hogy mik szolgálnak a 

megjelenés referenciájául.  

A 18. számú táblázat segítségével foglalom össze tehát, hogy mely dimenziók 

során jelennek meg a nők és/vagy a roma nők, mint célcsoportok. Ahol szerepelnek, 

Forrás: saját szerkesztés 
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ott a (+) jelet használtam, ahol nem szerepelnek, ott pedig a (-) jelet. A megjelenés 

erősségét is értékelem. Az erős, gyenge és közepes állítás kategóriákat használom. 

Erős állításnak tartom azt, ahol a nők és/vagy roma nők megjelenése jól 

alátámasztott, szakszerű a megfogalmazás és a szövegrész logikusan felépített. 

Közepesnek vélem azt a megjelenési formát, ahol bár megemlítik az általam vizsgált 

célcsoportokat, azonban az nincsen kellőképpen alátámasztva. Gyenge állítás pedig 

az, ahol jól érzékelhető, hogy a vizsgált célcsoportokat csupán megjegyzik a szerzők. 

A dokumentumelemzéssel az volt a célom, hogy kiderítsem, hol és milyen 

formában jelenik, vagy éppen nem jelenik meg az interszekcionalitás és mi ennek az 

oka. Az interszekcionalitás vizsgálatához a rendszer központú modellt hívtam 

segítségül. Azaz a dokumentumok teljes egészét megvizsgáltam és próbáltam az ok-

okozati összefüggésekre is figyelemmel lenni. 
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Tématerület NTFS RIÉP NFTES CEDAW HEFOP TÁMOP GOP GVOP 
 N R N R N R N R N R N R N R N R 
Általános helyzetkép - + - + + + + + - - - - - - - - 
Foglalkoztatás + + + + + + + + + - + - + - + - 
Oktatás - + - + + + + + + - + - - - - - 
Egészség - + - + + + + + - - - - - - - - 
Nők elleni erőszak - + - - + - + - - - - - - - - - 
Gender mainstreaming - - + - + - + - + - + - + - + - 
Többszörös diszkrimináció - + - - + + + + - - - - - - - - 
Gazdaság - - - - + + + + - - - - - - - - 
Szegénység + - - - + + + + - - - - - - - - 
Adatok nemi bontásban - - - - + + + + + - + - + - + - 
Horizontális esélyegyenlőségi célok - - - - - - - - + - + - + - + - 

 

18. táblázat: Dimenziók az interszekcionalitás megjelenési „sűrűsége” szerint 

Forrás: saját szerkesztés 
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VII. fejezet: Az interszekcionalitás megjelenési formái a hazai 
közpolitikában  

VII.1. Dokumentumelemzés 

Általános helyzetkép 

 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (továbbiakban: NTFS) 

helyzetelemzése (4.2. A roma nők helyzete) kutatásokat és tényeket alapul véve ad 

képet a roma nők mai helyzetéről. Egy-egy beavatkozási területbe foglalt alpontok72 

külön kitérnek a roma nők sajátosságaira, illetve az ezekre vonatkozó intézkedési 

tervekre (pl.: a közbiztonság fejezet külön tárgyalja a prostitúció- és 

emberkereskedelem témakörét, mint a nőkre sokkal nagyobb veszélyt jelentő 

helyzetet). Mivel a Stratégia helyzetelemzése megállapítja, hogy a motivációhiány és 

tradicionális családmodellből fakadó hátrányok okán nagyobb az esélye az 

alulképzettség kialakulásának a roma lányok esetében, így külön figyelmet kell 

fordítani a roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentésére. A foglalkoztatás 

tekintetében megjelenik a Stratégiában, hogy olyan hiányszakmák felkutatása is 

szükséges, amelyekben kimondottan a nők tudnak munkát vállalni a szükséges 

képesítést megszerezve. Az egészségügyi szűrések kapcsán a hátrányos helyzetben 

lévő nők magas, egészségkárosító abortusz száma miatt is hangsúlyos a 

szemléletformálás. A Stratégia a roma nőket a helyi szintű megvalósításba kívánja 

bevonni.  

A roma nők általános helyzetének igen részletes leírása a szakértőknek 

köszönhető a NTFS-ben. Erős állításként lehet ezt értékelni, hiszen a fent említettek 

szerint a foglalkoztatás, oktatás, egészségügy, nők elleni erőszak területein jellemző 

a roma nők hátrányos helyzete, azaz a dokumentum próbál komplex helyzetképet 

adni. A Stratégia fő célkitűzése a szegénység csökkentése, amelyet egyfelől a roma 

nők foglalkoztatásával kívánják elérni. A felzárkózás zálogát az elsődleges 

munkaerőpiacra történő eljuttatásukban látja a kormány. Az EU Roma 

Keretstratégiája is említést tesz a roma nők alacsonyabb foglalkoztatottságáról, 

illetve annak fontosságáról, hogy az egészségügyben kiemelt célcsoportként 

                                                 
72 A roma lányok/nők hátrányai az oktatásban; A roma nők és a foglalkoztatáshoz való hozzáférés; Az 
alacsony iskolázottság, foglalkoztatottság és a roma nők gyermekvállalásának kapcsolata; A roma nők 
egészségi állapota; Roma nők elleni jogsértések és erőszak 
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szükséges őket kezelni. A RIÉP által finanszírozott 2012-es Civil társadalmi jelentés 

szerint „A Stratégia a helyzetelemzésben széleskörűen, árnyaltan és 

összefüggéseiben mutatja be a magyarországi roma nők problémáit és számos 

releváns beavatkozási területet is azonosít, az indikátoroknál azonban már csak 

korlátozottan jelenik meg a nemi szempont.” (RIÉP, 2012:40). Tehát maguk a 

szakértők is erős állításként értékelik az NTFS általános helyzetkép bemutatását. 

 

A RIÉP Stratégia Tervében „A romák magyarországi helyzete” című 

fejezetben (1.1) a roma nőket egyedül a „Foglalkoztatás” címszó alatt említették 

meg, figyelmen kívül hagyva az oktatást, egészségügyet és lakhatást. Ezt 

egyértelműen gyenge állításnak tekintem. 

 

A CEDAW 20. ülésén az alábbi 25. számú Általános ajánlás hangzott el az 

Egyezmény tárgya és célkitűzése címszó alatt. „A nők bizonyos csoportjait, amellett, 

hogy az ellenük, mint nők ellen irányuló megkülönböztetés áldozataivá válnak, a 

megkülönböztetés további alapokon – pl. faji, etnikai vagy vallási hovatartozás, 

fogyatékosság, életkor, osztály, kaszt vagy más tényezők – nyugvó számtalan 

formája sújthatja. Az ilyen megkülönböztetés érintheti elsődlegesen a nők ezen 

csoportjait, illetve eltérő mértékben vagy más módon érintheti őket, mint a férfiakat. 

A részes államoknak külön átmeneti speciális intézkedéseket kell tenniük a nőkkel 

szembeni megkülönböztetés említett számtalan formájának és az ezek által 

halmozottan kifejtett kedvezőtlen hatásoknak a felszámolására.”73 Bár a CEDAW 

jelentésben a roma nők helyzetének leírása egészen hosszú részt tesz ki, azonban 

nagyon kevés konkrét program és megoldási lehetőség szerepel a dokumentumban, 

annak ellenére, hogy a CEDAW Bizottság mélységesen aggasztónak tartja, hogy az 

etnikai kisebbségekhez tartozók, például a roma nők, valamint a fogyatékossággal 

élő nők többszörös diszkriminációt és kirekesztést szenvednek el, mivel hiányoznak 

az átfogó cselekvési tervek 

Bár a terv az volt, hogy a NFTES-ben legyen egy külön fejezet a roma 

nőkről, amelyet Kóczé Angéla meg is írt, azonban ezt a verziót az akkori 

döntéshozók elvetették arra hivatkozva, hogy Magyarország már rendelkezik RIÉP 

Stratégiával, így semmi szükség, hogy az NFTES-ben külön egységként is 

                                                 
73 CEDAW 
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megjelenjen a roma nő. Így az általános helyzetképnél csak utalásokat találhatunk a 

roma nőkre, például a foglalkoztatás és egészség témakörénél.74 

Az NTFS-ben és a RIÉP Stratégiában csak a roma nők szerepelnek, míg a 

NFTES-ben és a CEDAW-ban a nők is és a roma nők is, azaz megjelenik az 

interszekcionalitás. Az operatív programokban azonban az általános helyzetkép alatt 

sem a nők, sem pedig a romák nem szerepelnek. 

Foglalkoztatás 

 

A stratégiák és operatív programok a nők/roma nők helyzetbehozását, 

helyzetük javulását kivétel nélkül a munkaerőpiacra történő beemelésükben látják. A 

döntéshozók a nőknek/roma nőknek aktív szerepet szánnak, azaz ők maguk is 

vegyenek részt a helyzetük jobbításában. Ezért ez a dimenzió kivétel nélkül minden 

dokumentumban megjelenik. 

 

A roma nők alacsony foglalkoztatottsága konkrétan egy esetben jelenik meg a 

felzárkózási stratégiában, mégpedig a 2000 roma nő képzése és foglalkoztatása 

program formájában 75 . Az országos projekt indulása alkalmából rendezett 

sajtótájékoztatón maga Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere is kiemelte, 

hogy a nők azok, akikben esélyt látnak a roma integráció területén, akik a 

családokban egyébként is „az élet motorjai” 76 . A RIÉP civil jelentés szerint a 

program mind tartalmában, mind a hozzárendelt források tekintetében lefedi az 

Intézkedési Tervben meghatározott, egyetlen, kifejezetten roma nőkre vonatkozó 

pontot. Noha a programtól kifejezetten pozitív hatásokat várnak a közvetlen 

célcsoportot és a tágabb társadalmi környezetet illetően is, „…problematikus, hogy 

nem mutatkozik szándék más – jobban fizetett, nagyobb mobilitási lehetőségeket 
                                                 

74 A NEFMI Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Osztály kollégájával történt személyes interjún 
elhangzottak alapján készült el a női stratégia értékelése. A kolléga feladata volt a stratégia 
koordinálása. Interjú  időpontja: 2013.11.25. 
75 A Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság dolgozta ki a Nő az Esély című TÁMOP 
5.3.1/B-1 projektet. A program elsősorban roma nők képzésével és a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó intézményekben történő foglalkoztatásuk elősegítésével próbál 
hozzájárulni a társadalmi felzárkózáshoz. (A program során megvalósuló képzések: kisgyermek-
gondozó, nevelő, szociális gondozó és ápoló, óvodai dajka, gyermek- és ifjúsági felügyelő, szociális 
asszisztens, ápolási asszisztens).  Ezt a célzott, kiemelt programot az ORÖ Keretmegállapodás is 
tartalmazza, ezért kerülhetett be a dokumentumba. Sajnos az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy 
bár a képzési elem teljes mértékben megvalósult, azonban a roma nők foglalkoztatása alig.  
76 Forrás: MTI – Emberi Erőforrások Minisztériuma, „Ezer roma nő kaphat szakképzést, majd munkát 
a szociális ellátórendszerben” („Nő az esély!”), 2012. október 5. 
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biztosító – területek megnyitására a roma nők előtt” (RIÉP, 2012:41). Véleményem 

szerint ezért ez a program közepesnek értékelhető, hiszen bár megjelenik a roma nők 

foglakoztatásának igénye, a Stratégia ezt elég korlátozott formában jeleníti meg. 

Állításomat a RIÉP civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási 

Stratégia megvalósításáról Magyarországon 2012-ben című tanulmány is 

alátámasztja. Továbbá az NTFS bár megemlíti azt, hogy a már működő munkáltatói 

járulékkedvezményt biztosító programok fenntartásával és továbbfejlesztésével elő 

kell segíteni a gyesről, gyedről visszatérő nők - kiemelten a roma származásúak – 

foglalkoztatását (8.3.1), illetve, hogy a hiányszakmák megállapításakor a roma nők 

számára is megszerezhető szakmák kijelölésére is fegyelmet kell fordítani (8.3.2), 

azonban ezekre vonatkozóan konkrét megoldási javaslatokat, programokat már nem 

találunk az Intézkedési Tervben. 

 A „Foglalkoztatás területére vonatkozó feladatok” fejezet Kemény István 

kutatását veszi alapul77. A mutatóknál kiemelném az elsődleges munkaerőpiacon 

foglalkoztatott, korábban tartós álláskeresők száma (ezen belül nők és férfiak 

foglalkoztatottsági aránya) kategóriát, mivel ez egy fontos lépés afelé, hogy a 

romákat nem lehet homogén csoportként kezelni. Emellett szintén a mutatóknál a 

stratégiaalkotók az úgynevezett segítő szakmákon belül, azaz a szociális és 

egészségügyi ellátórendszerben, intézményhálózatban képzettséget szerzett, illetve 

foglalkoztatott roma nők számára kíváncsiak. Ebben az esetben konzervatív 

gondolkodásmóddal találkozhatunk, hiszen a roma nőket összekapcsolja a 

gondoskodással. 

 

A RIÉP Stratégiai Tervében az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközöknél 

(III.1. e és f pont) a stratégiaalkotók szerint elő kell segíteni a gyesről, gyedről 

visszatérő nők (köztük roma nők) foglalkoztatását (pl. rugalmas foglalkoztatási 

formák és szakképzés kialakítása, az ezekhez történő hozzáférés elősegítése). 

Továbbá a roma nők foglalkoztatottsági arányának növelése érdekében a kiegyenlítő 

intézkedések (pozitív diszkrimináció), illetve speciális munkáltatói támogatási 

rendszer kiépítése szükséges. Az Intézkedési Tervében a foglalkoztatással, 

vállalkozásfejlesztéssel összefüggő feladatok fejezetben szintén mérsékelten van 

                                                 
77  „A roma nők foglalkoztatottsági arányának növelése érdekében a kiegyenlítő intézkedések 
gyakorlatának alkalmazása, illetve speciális munkáltatói támogatási rendszer kiépítése, különös 
tekintettel a szociális, oktatási és egészségügyi rendszerekben.” (RIÉP Stratégia) 
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kiemelve az, hogy a foglalkoztatási és vállalkozásfejlesztési programok tervezésénél 

elő kell segíteni a kisgyermekes anyák részvételét (II.9.). A RIÉP értékelését 

elkészítő Kurt Lewin Alapítvány munkatársai megállapították a „foglalkoztatási 

programokról, hogy nagyobb fejlődés a hatásukra nem következett be” (Kurt Lewin 

Alapítvány, 2010:30). Tehát még az általános foglalkoztatási programok is 

elenyészőek, nemhogy a roma nőket megcélzó projektek.  

Referenciául szolgálhat, hogy az EU munka-magánélet jobb 

összeegyeztethetőségére78 figyelmet fordít, ennek köszönhetően kerülhetett bele ez a 

rész az Intézkedési Tervbe.  

Fontos megjegyezni, hogy a hazai RIÉP Stratégia alkotásakor a gender 

szempont alig kapott hangsúlyt. Ez két dolognak tudható be. Egyrészt az akkori 

nemek esélyegyenlőségével foglalkozó szervezeti egység vezetője nem tartotta ezt 

fontos feladatnak, nem élt azzal a lehetőséggel, hogy ebben a stratégiában a gender 

és az etnicitás együtt jelenjen meg, így a konkrétan a nőket érintő intézkedések nagy 

részét az akkori Roma Integrációs Főosztály munkatársai írták meg, akik viszont 

nem rendelkeztek erre vonatkozóan kellő tudással. Ennek következtében külön 

intézkedések csak és kizárólag ott kerültek megfogalmazásra a roma nők számára a 

RIÉP hazai dokumentumaiban, ahol a romák problémáin belül relevánsnak látták a 

kiegészítő intézkedések meghozatalát azok a minisztériumi dolgozók, akiknek 

alapvetően nem a gender volt a szakterületük (Pl.: a képzésnél legyen megoldva, 

hogy a gyerekek ellátásban részesülnek addig, amíg az anyák képzésben vesznek 

részt) 

A roma nők alacsony foglalkoztatottságára az NFTES és a CEDAW 

Bizottság is felhívja a figyelmet, mivel az Európai Unió is és a többségi társadalom is 

a romák legnagyobb problémájának az alacsony foglalkoztatottságot tartják. A 

CEDAW Bizottság a magyar jelentés kapcsán aggodalmát fejezte ki, hogy a roma 

nők korlátozottan jutnak csak a munkalehetőségekhez (CEDAW, 2013:12). Erős 

állításnak értékelem ezt, hiszen leszögezi a roma nők alacsony foglalkoztatottságát, 

                                                 
78  A 2002-ben kitűzött barcelonai célok között a gyermekgondozási szolgáltatások fejlesztése 
pozitívan befolyásolhatná a munka-magánélet jobb összeegyeztethetőségét. A tagállamok a célok 
elérésével (a 3 éven aluli gyermekek ellátásához valóhozzáférésének 33%-ra való bővítése, míg a 3 
évnél idősebb, de még nem iskolaköteles gyermekek ellátásához való hozzáférésének 90%-os 
növelése) a női foglalkoztatottság előtt álló egyik legnagyobb akadályt csökkentenék (Európai 
Bizottság, 2013). 
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amelyet adatokkal is alátámaszt, illetve magát az összefüggést is kifejti: az alacsony 

iskolai végzettség, a korai gyermekvállalás és a nemi alapú diszkrimináció mind 

hozzájárulhat ahhoz, hogy a roma nők foglalkoztatási rátája alacsonyabb. A CEDAW 

árnyékjelentést készítők szerint „valamennyi intézkedés hátterében a 

foglalkoztatásban fennálló nemi egyenlőtlenségek elleplezésének, a „tradicionális 

család” támogatásának, a nők gondozási tevékenységekben való kiemelt 

szerepvállalása erősítésének szándéka látszik meghúzódni” (Női Érdek, 2013:7). 

 

Az NFTE Stratégiában az I. prioritásban emelik ki a szerzők azt, hogy a roma 

és a nem roma nők közötti esélyegyenlőség csökkentése a cél a foglalkoztatás 

területén, illetve, hogy a mikro-hitelezési programok elérhetőek legyenek a 

többszörösen hátrányos helyzetű nők részére. Azt gondolom, hogy a roma nők 

foglakoztatása nagyobb szerepet is kaphatott volna ebben a Stratégiában, ha 

nemzetközi szinten akár az EWL vagy a CEDAW Bizottság is fontosnak tartja ezt. 

 

Az „Integrált Iránymutatások a növekedésért és a foglalkoztatásért (2005-

2008)” két dokumentumot, az „Átfogó Gazdaságpolitikai Iránymutatások” c. 

bizottsági ajánlást, és a „Foglalkoztatáspolitikai Iránymutatások” c. tanácsi 

határozatot foglalja magába. Célja, hogy világos stratégiai irányt jelöljön ki a makro- 

és mikro-gazdaság, illetve a foglalkoztatás területén az Unió és a tagállamok 

számára. Az Integrált Iránymutatások jelentik az Európai Tanács által elhatározott 

prioritások nemzeti szintű végrehajtásának szilárd és koherens keretét, a lisszaboni 

stratégia konkrét lépésekre való leképeződését 79 . A „Kézikönyv az Operatív 

Programok elkészítéséhez a 2007-2013 közötti programozási időszakra” című 

dokumentumban a célkitűzés fejezetben a nők foglalkoztatásban való részvételének 

növelését célzó intézkedések fontosságára hívja fel a figyelmet annak érdekében, 

hogy csökkentsék a nemek alapján történő szegregációt a munkaerőpiacon (a 

fizetésekben való különbséget is csökkentve). A HEFOP-TÁMOP-GVOP-GOP-ban 

legerőteljesebben a nők foglalkoztatási helyzetének javítása jelenik meg. A roma 

                                                 
79  A dokumentum 16-os pontja az alábbiakat mondja ki: „A teljes foglalkoztatásra, a munka 
minőségének és termelékenységének javítására, és a társadalmi és területi kohézió erősítésére irányuló 
foglalkoztatási politikák végrehajtása. Ennek eszközei: A teljes foglalkoztatás eléréséhez, a 
munkanélküliség és az inaktivitás csökkentéséhez elengedhetetlen a munkahelyek vonzerejének, a 
munka minőségének és a munka termelékenységének emelése.” 
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nőkről külön nem tesznek említést az operatív programok, a romákat homogén 

csoportként kezelik.  

A HEFOP vezetői összefoglalójában, a prioritási területek felsorolásában, a 

munkaerő speciális csoportjainak jellemzéseinél és néhány intézkedésnél erős 

állításként jelenik meg a nők munka-erőpiaci részvételének előmozdítása, a 

reintegráció elősegítése, a foglalkoztathatóság javítása, a szociális szolgáltatások 

bővítése, képzés, tanácsadás, vállalkozóvá válás támogatása és a gondozási 

szolgáltatások nyújtása. A dokumentum szerint a gyermekgondozási szolgáltatások 

hiánya is gátolja a nők foglalkoztatásban való aktívabb részvételének. Ezzel a 

meglátással azonban az a probléma, hogy a gyermekgondozást és az idősek, betegek 

ellátását csak és kizárólag a nők feladatává, kötelezettségévé teszik a 

programalkotók.  

A nők foglalkoztatási helyzetének javítása egyrészt a Nemzeti Fejlesztési 

Terv egyik fő prioritása, másrészt Európai Uniós elvárás is, hiszen gazdasági fejlődés 

egyik legfontosabb eleme a foglalkoztatás növelése. A HEFOP időközi értékelésében 

a szerzők megállapítják, hogy a „horizontális szempontokat a programok nem 

kezelik prioritásként, a megvalósítás során standard megoldások azonosíthatóak 

csupán. Konkrét horizontális szempontként a nők magasabb számban való bevonása 

jelenik meg, amely a számszerűsíthető indikátorokon keresztül is tetten érhető” 

(Megakom, 2008:160). 

A TÁMOP-ban, bár a munkaerő-piaci aktivizálásnál, a foglalkoztatás 

javításánál több alkalommal is megjelennek a romák, azonban a roma nők soha. A 

romákat homogén csoportként kezelik. A munkaerő-piaci szempontból hátrányos 

helyzetű csoportok jellemzésénél a program készítői a nőkre szintén homogén 

csoportként tekintenek. A munkaerő-piaci aktivizálás, megelőzés, képzés 

alfejezetben erős állítás formában kijelentik, hogy a nemek esélyegyenlősége 

tekintetében kettős megközelítést fognak alkalmazni. „Egyrészt horizontális 

szempontnak tekintjük, azaz minden intézkedés tekintetében vizsgálni fogjuk, és 

figyelembe fogjuk venni. Másrészt támogatni fogunk olyan intézkedéseket is, amelyek 

közvetlenül a nők és férfiak esélyegyenlőségének előmozdítására irányulnak.” 

Referenciaként szolgálnak az EU által meghatározott védett csoportok. Itt is tetten 

érhető az a mögöttes gondolat, hogy gazdasági fejlődés csak a foglalkoztatás 

növelésével érhető el. 
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A GOP-ban a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok 

felsorolásánál a romákat, nőket és a megváltozott munkaképességű és 

fogyatékossággal élő embereket emelik ki, úgy, hogy minden csoportot homogén 

csoportként kezelnek. A referencia a 1083/2006 általános rendelet IV. fejezet 16. 

cikke. A GOP-ban a nők csoportjának megjelentetése szintén EU-s elvárás. 

Az interszekcionalitás, azaz a gender és a roma egyenlőtlenségi faktorok 

összefonódása az operatív programokon kívül minden más vizsgált stratégiában 

megtalálható. Az operatív programok csak és kizárólag nőkről írnak, néhány esetben 

romákról, de a két csoport között nincs kapcsolat. 

 

Oktatás 

 

A foglalkoztatás mellett a hátrányos helyzet leküzdésének másik fontos 

eszközeként oktatás dimenzióját emeli ki minden stratégiaalkotó. A hátrányok 

újratermelődését többek között a tanulással, átképzéssel és továbbképzéssel lehet 

megszüntetni. Így ez a dimenzió az NTFS, a RIÉP és a NFTE Stratégiában, a 

HEFOP-ban és a TÁMOP-ban is megjelenik. 

A NTFS-ben a beavatkozási területek és eszközök címszó alatt (8.2.2.) a 

stratégiaalkotók részletesen írnak a roma nők iskolai karrierjéhez szükséges 

lépésekről. Ilyen a tankötelezettség teljes körű teljesítése, az iskolázottsági szint 

emelése. Ennek a résznek referenciájául a lemorzsolódás megakadályozásával 

foglalkozó tanácsi ajánlás szolgált (ET 7951/2011). Az ajánlás is rávilágít arra, hogy 

az oktatásban bejárható utak rugalmassága és az azok közötti átjárhatóság 

biztosításával, illetve a tanuló szükségleteihez való jobb alkalmazkodással 

csökkenthető a lemorzsolódás, beleértve a nemi szerepekből adódó korai 

iskolaelhagyást is. Ennek kezelése kiemelt feladat, tekintettel a roma nők különösen 

egyenlőtlen esélyeire. A civil értékelésben a szakértők kiemelik azt, hogy a roma 

nők/roma lányok hátrányos helyzetben vannak az oktatás területén (RIÉP, 2012:41). 

Szintén ebben a fejezetben a tárcaegyeztetés során a stratégia alkotásával megbízott 

kollégák hívták fel a figyelmet arra, hogy szükséges a roma nők kiemelése a 

szakképzésen belül, hiszen a hiányszakmák körében kifejezetten csak férfiak által 

betölthető munkakörök állnak rendelkezésre. Ezt erős állításnak vélem, mert 

részletesen foglalkozik a stratégia a roma nők oktatási helyzetével. 
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A RIÉP Intézkedési Tervében gyenge állításként - hiszen csak a 

kisgyermekes anyákról szól a kitétel - a középiskolai lemorzsolódás kezelésénél 

kiemelt figyelmet kell fordítani a kisgyermekes anyák szempontjaira. Az állításomat 

alátámasztja a Decade Watch80 2005-2006 értékelés is, amelyben többek között az 

oktatási programokat is vizsgálták. Az oktatási etapnál nem tartották fontosnak a 

roma nők/roma lányok iskolai előmenetelének vizsgálatát.  „Magyarországon szintén 

vannak programok a romák általános-, középiskolai és felsőoktatásban való 

részvételének segítésére” (RIÉP, 2006:39). Sőt a CEDAW Bizottság az 

országjelentés értékelésénél külön kiemelte, hogy annak ellenére, hogy a Bizottság 

nyugtázza a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervét, aggályosnak tartja, 

hogy nem áll rendelkezésre információ a roma lányok helyzetéről az oktatásban 

(CEDAW, 2013). 

A roma nők/lányok alacsony arányú részvétele az oktatási rendszerben, 

illetve a korai iskolai lemorzsolódásuk problémája az NFTE Stratégiában, illetve a 

CEDAW jelentésben is erőteljesen jelenik meg a szakértők, kutatók által. A roma 

lányok korai iskolai lemorzsolódását, a korai szüléssel és a gyermek általi status 

emelkedéssel magyarázza a Stratégia. A CEDAW jelentés azonban csak említést tesz 

a roma nők hátrányos helyzetéről az iskolarendszerben, nincs kifejtve a kérdéskör, 

illetve semmilyen program, jó példa nincs azokhoz hozzárendelve, pedig a roma nők 

nagyobb arányú foglalkoztatásának egyik kulcseleme a megfelelő képzettség, iskolai 

végzettség, így ezt csak gyenge állításnak értékelem. A CEDAW Bizottság bátorítja 

Magyarországot, hogy még több célzott program szóljon a roma lányoknak 

(CEDAW, 2013). 

Az oktatás témaköre csak és kifejezetten a HEFOP-ban és a TÁMOP-ban 

jelenik meg. A HEFOP-ban a 3.5 intézkedés alatt, azaz a felnőttképzés rendszerének 

fejlesztésében erős állítás formájában a nők képzéshez való hozzáférésének 

támogatása szerepel, emellett a TÁMOP-ban a 3.2.1 képzéshez való hozzáférés 

segítése fejezetben szintén erős kijelentésként a szakértők a következőket foglalták 

össze: átfogó tanulási programokkal (nemtől, kortól, lakóhelytől és élethelyzettől 

függetlenül), emellett pedig célzott programokkal kívánják a hátrányos helyzetűeket 

segíteni. Referenciául az EU által meghatározott védett csoportok szolgáltak. 

                                                 
80 Roma Aktivisták értékelése a Roma Integráció Évtizede Program előrehaladásáról 2005-2006 
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Továbbá „A horizontális szempontok beépülése az oktatásba, kutatásba és 

menedzsmentbe” című (3.4.5.) fejezetben, bár kiemelik a nők esélyegyenlőségének 

javítását a felsőoktatási intézményirányításban való nagyobb arányú részvételükkel a 

tudományos pályára kerülésük érdekében, azonban ez érezhetően csak egy odavetett 

mondat. Ennél jóval árnyaltabb a kép, még akkor is, ha a dokumentumnak terjedelmi 

korlátai vannak. Az EU- csatlakozásból eredő jogszabályi kötelezettségeknek való 

megfelelés érdekében a felsőoktatási intézményeknél szükséges a belső szabályzatok, 

eljárásrendek átalakítása, illetve a kapcsolódó képzések támogatása. Ezt is kiemeli az 

anyag.  

Az interszekcionalitás kizárólag a NFTES-ben és a CEDAW-ban van jelen, 

míg a NTFS-ben és a RIÉP-ben roma nőkről van szó, míg a HEFOP-ban és a 

TÁMOP-ban csak a nőkről.  

Egészség 

 

Az egészség tématerület két dolog miatt fontos a nők/roma nők 

szempontjából. Egyrészt cél a munkaerő-piacon elsődlegesen egészséges 

munkavállalók foglalkoztatása, másrészt a nők egészségét gyakran a 

családalapítással kötik össze. 

 

A roma nők egészségi állapotának javítása szintén mind a három stratégiában, 

a felzárkózási, a RIÉP és az NFTE Stratégiában is jelen van. Az NTFS 

dokumentumban a beavatkozási területek, eszközök (8.4) fejezetben bár kiemelik a 

roma nőket, de a roma nő „csak” mint anya van jelen. Az NTFS alkotói szerint 

kiemelt célcsoport a roma nők köre, hiszen őket a tudatos családtervezés, korai 

terhesség, felkészülés az egészséges terhesség témájú kampányokkal kell 

megcélozni. A civil jelentésben a szakértők fontosnak tartották megemlíteni, hogy 

nemi szempontú indikátornak tekinthetőek a fiatalkori terhességek arányára vonatozó 

adatok is (RIÉP, 2012:43). A stratégia alkotói tehát egyéb más szerepben nem 

tartották fontosnak a roma nők megemlítését itt, az egészségügy tématerületen belül, 

így ezt közepes állításnak értékelem. Ennek pedig egyik oka az lehet, hogy a 

szüléssel kapcsolatos adatok azt igazolják, hogy az anya egészségét szükséges és 

fontos fejleszteni.  
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A RIÉP Stratégia ennél általánosabb formában nyilatkozik a roma nőkről az 

egészségügy területére vonatkozó feladatok, mutatók címszó alatt (V.). Egyrészt a 

roma nők hozzáférésének biztosítását emelik ki a legfontosabb egészségügyi 

prevenciós szolgáltatásokon belül, másrészt a szűréseken részt vettek számát nemi 

bontásban. A roma nők egészségét részletesebben is ki lehetett volna emelni, így ezt 

közepes állításnak értékelem. A referenciát Babusik Ferenc kutatása adta a romák 

egészségi állapotáról. Annak pedig, hogy a roma nők külön nevesítésre kerültek az 

lehet az oka, hogy a munkaerőpiacon alapvetően egészséges munkaerőre van 

szükség.  

 

A roma nők egészségi állapotának javítása az NFTE Stratégiában is és a 

CEDAW jelentésben is szerepel. Mind a két dokumentum esetében a szakértők 

hozzáértésének köszönhető, hogy minden lehetséges elem megjelenik pl.: szervezett 

népegészségügyi szűréseken való részvételt ösztönző programok szervezése, továbbá 

az egyenlő hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű nők részére, illetve célzott 

prevenciós programokkal kívánják a roma nők jobb egészségi állapotát elősegíteni 

(1.5). A roma nők foglalkoztatottságának növelése csak egészséges munkavállalók 

körében lehetséges. A referenciát a CEDAW 1999. évi huszadik ülésén elhangzott 

24. pontja szolgáltatja81. Határozott állításként van jelen a szövegben, jól látszik, 

hogy átgondolt és alátámasztott. 

Az interszekcionalitás az NFTES-ben és a CEDAW-ban jelenik meg. A 

RIÉP-ben és a NTFS-ben csak roma nőkről tesznek említést, míg az operatív 

programokban maga az egészség dimenziója sem jelenik meg. 

Nők elleni erőszak 

 

A nők elleni erőszak tématerület legfőképpen a jogalkotás szintjén jelent meg 

a közpolitikában, mégsem lehet beszámolni komoly sikerekről. Alig állnak 

rendelkezésre adatok, nagyon kevés érzékenyítő tréningen vesznek részt azok a 

                                                 
81 „6. ajánlás Noha a férfiak és nők közötti biológiai különbségek az egészségi állapotuk közötti 
különbséghez vezethetnek, vannak a férfiak és a nők egészségi állapotát meghatározó társadalmi 
tényezők is, amelyek hatása nők és nők között is eltérő lehet. Ezért különleges figyelmet kell szentelni 
a kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó nők egészséggel kapcsolatos igényeinek 
és jogainak. Ilyen csoportokat alkotnak a migráns nők, a menekült és az országon belül máshová 
telepített nők, a leánygyermekek és az idős nők, a prostituált nők, a bennszülött nők és a testi vagy 
szellemi fogyatékos nők.” CEDAW 1999. 
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szakemberek, akik valamilyen szinten érintkeznek bántalmazott nőkkel (pl.: rendőr, 

orvos, ápló, bíró stb.). Eleve nagyon kevés eset lát napvilágot. Évek óta komoly 

szakmai vita folyik a jogszabályalkotók és a civil szervezetek képviselői között a 

tekintetben, hogy mi a legmegfelelőbb formája és tartalma a szabályozásnak.  

A roma nőket az emberkereskedelem, prostitúció problématerület 

tekintetében az NTFS-ben egyrészt a beavatkozási területeknél (8.6.4), eszközöknél, 

illetve az Intézkedési Tervnél említik meg a stratégiaalkotók (VI.11.). Ezeket 

azonban gyenge állításnak értékelem, hasonlóan a CEDAW árnyékjelentésben 

foglaltakhoz. „Bár az NTFS elismeri, hogy a roma nők különösen kiszolgáltatottak 

az emberkereskedelemnek, ez a dokumentum sem tesz említést olyan tervezett 

programokról, amelyek az emberkereskedelem megelőzését, illetve az ellene való 

fellépést szolgálnák, sem pedig olyan szolgáltatásokról, amelyek a szexuális 

kizsákmányolás célját szolgáló emberkereskedelem áldozatává vált vagy 

prostitúcióra kényszerített nőknek, köztük roma nőknek és lányoknak szólnak” (Női 

Érdek, 2013:4). Az emberkereskedelem/prostitúció visszaszorítását célzott 

programokkal lehet csak elérni, melyeknek referenciája a 2011/36/EU irányelv. Az 

NTFS szerint tehát szükségesek a programok, mégis csak és kizárólag a VI. fejezet 

11. pontja szorgalmaz célzott rendőri cselekvést az uzsorakölcsönök, az 

emberkereskedelem és a kényszerprostitúció visszaszorítására. Azonban ehhez az 

intézkedéshez sem rendeltek határidőt, illetve költségvetést. 

 

Sem a RIÉP Stratégia, sem pedig a Stratégia Intézkedési Terve nem említi 

meg a roma nők elleni erőszak tématerületét. A stratégiaalkotók nem tartották 

fontosnak kiemelni a bántalmazást. 

 

Az NFTE Stratégiában a nők elleni erőszak címszó alatt egyrészt igen 

részletes leírást kapunk a hazai helyzetről, másrészt a stratégiai irányok és célok 

alfejezetben is átfogó felsorolást adnak arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedések 

szükségesek (rendőrök képzése, menedékek/krízisellátók bővítése stb.). Ez 

egyértelműen a fejezetrész megírására felkért szakértők, civil szervezetek 

képviselőinek érdeme, akik több tíz éve foglalkoznak ezzel a témával. Azonban ez a 

rész nem tér ki a roma nőkre. Ennek pedig az az oka, hogy az akkori Nők és Férfiak 

Társadalmi Egyenlősége Osztály vezetője határozottan elutasította annak lehetőségét, 
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hogy az emberkereskedelem, bántalmazás etnikai problémának legyen beállítva 

annak ellenére, hogy például az ERRC kutatása szerint „az emberkereskedelem 

aránytalanul nagymértékben érinti a roma nőket Magyarországon” (Női Érdek, 

2013:4). Közepes állításnak vélem ezért ezt annak ellenére, hogy részletes 

tájékoztatást kapunk a nők bántalmazásának témaköréről, hiszen a roma nők 

kimaradnak ebből. 

 

Bár a CEDAW Bizottság aggodalmának adott hangot, hogy a roma nők és 

lányok erőszak áldozatai, az országjelentés nem tér ki rájuk. A bántalmazásról, nők 

elleni erőszakról általánosságban olvashatunk, megismerhetjük az 

intézményrendszert és a jogszabályi hátteret, említést sem téve a roma nőkről. 

Szintén közepes erősségnek értékelem ezt a szövegrészt. 

 

A nők elleni dimenzióban nem találtam interszekcionalitást. Vagy csak roma 

nőkről esik szó (NTFS), vagy csak a nőkről (NFTES, CEDAW) vagy maga a 

dimenzió sem jelenik meg (RIÉP, OP-k). 

 

Gender mainstreaming 

 

A gender mainstreaming (továbbiakban: GEM) fogalommal a hazai 

közpolitika nem sok mindent tud kezdeni. A gender szakértők és a nőmozgalom 

képviselői hiába hangsúlyozzák a GEM, mint eszköz használatának fontosságát, a 

döntéshozók nem hajlandóak figyelmet fordítani annak megvizsgálására, hogy a 

döntéseik meghozatala milyen befolyással bír a nőkre és a férfiakra. Pedig a nők és 

férfiak társadalmi egyenlősége megteremtésének legkorszerűbb állami stratégiája a 

GEM, amelynek célja, hogy az állam tevékenyen mozdítsa elő a nemek társadalmi 

egyenlőségének megvalósulását, és beépítse ezt a szempontot az állami közpolitikák 

és intézmények működésébe. 

 

A GEM a RIÉP Stratégiában a Stratégiai Terv megalkotásánál került 

kiemelésre (1.3.1.): „a nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy 

prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken 
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keresztül kívánja megvalósítani.” Továbbá a Terms of reference 82  is kifejezett 

hangsúlyt fektet a GEM-re. Az egyenlő bánásmód elve a RIÉP Intézkedési Tervben 

erős állításként jelenik meg azáltal, hogy kiemelt figyelemmel kell lenni a roma 

nőket képviselő szervezetekre.   

 

Annak ellenére, hogy a RIÉP-ben szerepel a GEM fogalom, az NTFS egy 

szóval sem említi meg azt. A felzárkózási stratégiában a roma nőkön kívül (pedig 

nem roma stratégiáról van szó) a nők csoportjával alig foglalkozik, nem fektet arra 

hangsúlyt, hogy az egyes döntéseknél, intézkedések meghozatalakor figyelemmel 

legyenek annak hatására a nőkre és férfiakra.  

 

Az NFTE Stratégia 6. prioritása szól a gender mainstreamingről. A szakértők 

próbálták megtalálni a kifejezés legjobbnak vélt magyar megfelelőjét. Így a 

Stratégiában nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség politikájaként van 

megfogalmazva. Közepes erősségűnek tartom ezt a részt, annak ellenére, hogy 

átfogóan kezeli a tématerületet, azaz megemlíti a képzést, az intézményrendszert, a 

nemekre érzékeny költségvetést, a nemekre bontott adatgyűjtést, figyelmen kívül 

hagyva azonban a roma, illetve a többszörösen diszkriminált nőket.  

 

A HEFOP-ban a nők és férfiak esélyegyenlősége című fejezetben a nőket 

homogén csoportként említik a foglalkoztatás, vertikális-horizontális szegregáció, 

bérek, kisgyermekes anyák helyzetének javítása és gyermekgondozás tekintetében. 

Csak ezen területek mentén jelennek meg a nők, különbséget nem téve pl.: a 

többszörösen diszkriminált nők között, így ezt csak és kizárólag gyenge állításként 

lehet értékelni. A kijelentés háttere egyértelműen a Nemzeti Fejlesztési Tervben 

foglaltak.  

A TÁMOP-ban a további ESZA-specifikus rendelkezések az 

„Esélyegyenlőség érvényesítésére” című részben a program írói kiemelték, hogy a 

Bíráló Bizottságban vegyenek részt női szervezetek, illetve a gender szempontok 

mindenhol érvényesüljenek. Egyértelműen az EU nyomása az indoka annak, hogy ez 

a passzus bekerült a dokumentumba. 

 

                                                 
82 Decade of Roma Inclusion 2005-2015 terms of Reference 
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A GVOP-ban a horizontális területeken belül a nemek közötti 

esélyegyenlőség alfejezetben számos területet érintenek a szakértők pl.: 

munkaerőpiac, munka-magánélet, nők keresete, a nők alulreprezentáltsága a K+F 

területén. Egyértelműen az EU kötelezettségeinek való megfelelés igénye az indoka 

annak, hogy ez a passzus bekerült a dokumentumba. 

 

Referenciául szolgál még a European Social Policy Agenda83, amely többek 

között kiemeli a nemek közötti egyenlőség fontosságát, továbbá az, hogy a 

Strukturális Alapokból finanszírozott programoknál kiemelt figyelmet kell fordítani a 

gender mainstreamingre84.  

A horizontális elvek fejezetben a gender mainstreaming kifejtése található, 

melynek szerepeltetése egyértelműen az EU-s kötelezettségnek köszönhető. Az 

operatív programokban nők és romák léteznek. Állításomat igazolja a Hétfa 

Kutatóintézet által 2012-ben elkészített „Roma integrációt szolgáló EU-s fejlesztések 

értékelése” című értékelési zárójelentés is, amely a romákat homogén csoportként 

kezeli, pl.: Azokon a területeken, ahol a szakágazati politikák nem, vagy alig 

járulnak hozzá a roma integrációhoz, a fejlesztéspolitikának ösztönözni kell, és ki 

kell kényszeríteni ezekben a politikákban is a horizontális, esélyegyenlőségi, a romák 

felzárkózását szolgáló szempontok érvényesítését (Hétfa, 2012). Szó sincs nőkről, 

férfiakról, roma nőkről, roma férfiakról. 

Ebben a dimenzióban sem található interszekcionalitás, annak ellenére, hogy 

maga a GEM az NTSF-en kívül mindegyik dokumentumban szerepel. 

 
                                                 

83 2000-ben, Nizzában fogadták el, a dokumentum hat szociálpolitikai prioritást jelölt meg a 2000-
2005 évekre: 1. teljes foglalkoztatás és a foglalkoztatás minőségének emelése, 2. új, rugalmasabb és 
biztosabb munkakörnyezet kialakítása, 3. szegénység, társadalmi kirekesztettség és diszkrimináció 
elleni harc 4. a szociális modell modernizációja, 5. nemek közötti egyenlőség, 6. a bővítés és az EU 
külkapcsolatainak szociális aspektusai. Ezek célja a szociális védelmi rendszer erősítése és 
modernizációja, valamint az aktív jóléti állam megteremtése volt. A „The structural fund and their 
coordination with the cohesion fund guidelines for programmes in the period 200-2006 dokumentum 
két horizontális célt emel ki. A fenntartható fejlődést és az egyenlő esélyek biztosítását. 
84 Az Európai Parlament és a Tanács 1999. július 12-i 1784/1999/EK rendeletet az Európai Szociális 
Alapról szintén leszögezi, hogy a tagállamok és a Bizottság is biztosítja, hogy az alap felhasználása 
során figyelemmel lesz a nemek esélyegyenlőségére pl.: „(e) egyedi intézkedések, hogy javítsák a nők 
belépését a munkaerőpiacra és az ottani részvételüket, beleértve a szakmai előmeneteli lehetőségüket, 
hozzáférésüket az új munkalehetőségekhez, és hogy vállalkozást hozzanak létre, továbbá egyedi 
intézkedések, hogy csökkentsék a munkaerőpiacon a nemen alapuló vertikális és horizontális 
elkülönülést.” 
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Többszörös diszkrimináció 

 

A többszörös diszkrimináció megjelenése a különböző stratégiákban azért 

lehet fontos, mert akár a következő lépcsőfokot jelentheti az interszekcionális 

társadalmi kirekesztettség megértésében. 

 

A többszörös diszkrimináció a következőképpen van megfogalmazva az 

NTFS-ben:  „A roma nőkkel szembeni nemi alapú diszkrimináció, származási alapú 

diszkriminációval is tetéződik. Bizonyos problématerületeken rendkívül jellemző a 

roma nők szinte kizárólagos jelenléte, ezért ezekben az esetekben koncentrált 

beavatkozásokra van szükség.” (NTFS, 2011:25) Bár a Stratégia a többszörös 

diszkriminációt szeretné hangsúlyozni, ezt nem átfogóan teszi meg pl.: nem fejti ki, 

hogy melyek azok a bizonyos problématerületek. Ezért ezt csak közepes állításnak 

tudom értékelni.  

 

A Női Érdek árnyékjelentése szerint „…a nőkkel szembeni többszörös 

diszkrimináció ez idáig nem kapott megfelelő figyelmet a jogi és közpolitikai 

intézkedések során. A roma nők továbbra is többszörös, nemi és etnikai alapú 

diszkriminációt szenvednek el. Akadályokba ütköznek az oktatáshoz, az 

egészségügyi ellátáshoz és a megfelelő lakhatáshoz való hozzáférésben, a 

foglalkoztatásban, továbbá az adminisztratív úton és intézményeken keresztül történő 

igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésben. Mindezek ellenére az NTFS-ben az 

indikátorok – vagyis az előrehaladás mérésére szolgáló eszközök – tárgyalásánál már 

csak korlátozottan jelenik meg a nemi szempont” (Női Érdek, 2013:11). A RIÉP civil 

jelentésében is hasonló ajánlást olvashatunk: „A roma nőket célzó közpolitikai 

intézkedéseknek figyelembe kell venniük a roma nők többszörösen hátrányos 

helyzetét, valamint az interszekcionalitás jelenségét, amely kérdéseket érzékenyen 

kell kezelni.” (RIÉP, 2012:160) 

 

A többszörös diszkrimináció, mint problématerület a Nők és Férfiak 

Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégiában is megjelenik, ez pedig 

kizárólag a stratégia írásában résztvevő szakértőknek 85  , illetve a nemzetközi 

                                                 
85 Dr. Frey Mária, Dr. Ilonszki Gabriella, Juhász Borbála, Dr. Kopp Mária, Kóczé Angéla, Dr. Soltész 
Anikó, Dr. Spronz Júlia, Dr. Tausz Katalin, Dr. Thun Éva, Wirth Judit 
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szakirodalomban foglaltaknak (mint például Kimberle Crenshaw tanulmányai vagy 

EuroBarometer) köszönhető. A többszörös diszkrimináció fogalmának 

elmagyarázásával az olvasónak egyértelművé válik, hogy miért is nehezebb a roma 

nők sorsa. Továbbá a NFTE Stratégia megemlíti, hogy a jövőbeni eredmények 

mutatóinál különös figyelmet kell szentelni a többszörös diszkrimináció áldozataivá 

váló nőkre. Kevesebb hangsúllyal, de megjegyzik a roma nők interszekcionális 

kirekesztettségét a foglalkoztatás, egészségügy, oktatás területén, kihagyva pl.: a 

családot, a lakhatást és a nők elleni erőszakot. Azonban ennyire részletesen sehol 

nincs összefoglalva a többszörös diszkrimináció, így egyértelműen erős állításként 

értékelem ezt a részt. 

 

A CEDAW Bizottság kiemelten kezeli a többszörös diszkriminációt és azon 

belül is a roma nők és bevándorló nők helyzetét, pl.: a Bizottság mélységesen 

aggasztónak tartja, hogy az etnikai kisebbségekhez tartozó, például a roma nők, 

valamint a fogyatékossággal élő nők többszörös diszkriminációt és kirekesztést 

szenvednek el, mivel hiányzik egy átfogó cselekvési terv, amely a jogaik védelmét és 

lakhatási körülményeik javítását célozná (CEDAW, 2013). 

 

A többszörös diszkriminációnak véleményem szerint az operatív 

programokban már meg kellene jelennie, erre azonban még utalásokat sem találunk, 

hasonlóan a RIÉP Stratégiához. Interszekcionalitás az NFTES-ben és a CEDAW-ban 

jelenik meg. 

 

Gazdaság 

 

A gazdaság, csak úgy, mint a foglalkoztatás fontos eleme a nők 

helyzetbehozásának, hogy a nők maguk is aktív szereplők lehessenek a helyzetük 

jobbításában. A gazdaságban, a munka-erőpiacon való részvétel nem csupán 

magasabb jövedelemhez juttathatja az embert (mérsékelve a szegénységet), hanem 

emberi kapcsolatok alakulhatnak ki, hatékonyabb résztvevőjévé válhatunk az 

információáradatnak, erősödhet a társadalmi részvétel, ami csökkenteni képes a 

társadalmi kirekesztődés kockázatát. 

 



 

174 
 

 A roma nők gazdasági függetlensége és a roma női vállalkozások generálása 

mind a NFTE Stratégiában, mind pedig a CEDAW jelentésben szerepel. Az NFTE 

Stratégiában a gazdasági függetlenség fejezeten belül a többszörösen hátrányos 

helyzetű nők nehéz helyzetét, illetve az alacsony vállalkozási hajlandóságot emelték 

ki a szakértők. A CEDAW jelentésben és az NFTE Stratégiában is megoldási 

javaslatként van a szövegbe foglalva a mikro-hitelezési programok elérhetővé tétele 

a többszörösen hátrányos helyzetű nők számára. A gazdasági függetlenség és a női 

vállalkozások generálása egyrészt Roadmap prioritás, másrészt az EU egyértelmű 

elvárása a magasabb arányú női foglalkoztatottság, melynek egyik eszköze lehet a 

női vállalkozások számának növelése. Ezért ezt erős állításnak vélem, mert részletes 

és alátámasztott, külön kiemelve a többszörösen hátrányos helyzetű nőket. 

 

A nőket és/vagy roma nőket a felzárkózási stratégia, a RIÉP Stratégia és az 

operatív programok sem tekintik gazdasági szereplőnek, ennek megfelelően 

interszekcionalitást csak a női stratégiában és a CEDAW-ban találtam. 

 

Szegénység 

 

Kimberle Crenshaw a munkássága elején (V.1.b. fejezet),  kizárólag a gender 

és az etnicitás kapcsolatát vizsgálta, mellőzve az osztály kategóriát. A 2000-ben írt 

tanulmányában viszont már a gender/etnicitás mellé beveszi az osztály kategóriát is. 

Magyari Vincze Enikő kutató is azt hangsúlyozza, hogy a roma nők helyzetének 

vizsgálatakor a faj/etnicitás, társadalmi nem és osztály kategóriák együttes 

figyelembe vételének automatikusnak kellene lenniük, hiszen, ha egy is kimarad, az 

már pontatlanságot okozhat (Magyari, 2014).  

 

Az NTFS csak általános célként fogalmazza meg a nők és nem a roma nők 

szegénységi kockázatainak csökkentését, így ezt csak gyenge állításként értékelem. 

Ahogyan az árnyékjelentés szerzői is írják, a szegénységi kockázatnak kitett 

csoportok, mint például a közel 90%-ban egyedülálló anyák által fenntartott 

egyszülős családok, a vidéki, a roma és az időskorú nők problémáit a kormányzat 

szociális intézkedései szinte teljes mértékben figyelmen kívül hagyták. Nem 

történtek lépések e csoportok jövedelmi hátrányainak csökkentésére, ahogy arra sem, 
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hogy az egyenlőtlenségek csökkentésének célját figyelembe vegyék az intézkedések 

tervezése során (Női Érdek, 2013:8). 

 

A nők szegénységi kockázatának csökkentése az NFTE Stratégiában erős 

állításként jelenik meg, hiszen a stratégia irányoknál és céloknál kiemeli a gyermeket 

vállaló fiatal roma nők életminőségének javításának az ösztönzését és a roma és nem 

roma nők közötti esélyegyenlőség csökkentését az oktatás, az egészségügy és a 

foglalkoztatás területén. A szegénység csökkentése Roadmap prioritás, tehát 

legfőképp ez szolgált referenciául86.  

A CEDAW kiemelt figyelmet fordít a nők/roma nők szegénységének 

megszűntetésére. A CEDAW Egyezmény kiemeli, hogy a szegénység által sújtott 

helyzetekben a nők jutnak hozzá a legcsekélyebb mértékben az élelemhez, az 

egészségügyi szolgáltatásokhoz, az oktatáshoz, a képzéshez és a foglalkoztatási 

lehetőségekhez, valamint egyéb szükségletek kielégítéséhez87.  

A szegénység dimenziója csak a NTFS-ben, a NFTES-ben és a CEDAW-ban 

van jelen, az interszekcionalitás pedig csak a két utolsó dokumentumban. 

Adatok nemi bontásban 

 

Az intézkedések megtervezésekor, bevezetésekor, stratégiák megalkotásakor 

elsődleges szempont, hogy kellőképpen, mindenre kiterjedő ismeretekkel 

rendelkezzünk az adott területről. Az adatok elengedhetetlenül fontosak a 

tervezéshez. Sajnos napjainkban még mindig találunk olyan tématerületeket, ahol 

nem léteznek vagy csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésünkre nemi bontású 

adatok. 

                                                 
86 A Nemek egyenlőségét célzó intézkedések elsődleges területei fejezet alatt az első fejezet a Nők és 
férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtéséről szól. (ezen belül is az 1.6 pont). 
A többszörös – különösen a bevándorló és az etnikai kisebbségekhez tartozó nők elleni – 
megkülönböztetés felszámolása így szól: „Az Európai Unió elkötelezett a megkülönböztetés minden 
formájának felszámolása, és a társadalmi integráción alapuló társadalom létrehozása mellett. A 
hátrányos helyzetű csoportok női tagjainak helyzete rosszabb, mint férfi társaiké. Az etnikai 
kisebbségekhez tartozó és a bevándorló nők helyzete emblematikus. Ezek a nők gyakran válnak kettős 
megkülönböztetés áldozataivá. Ezért a migrációs és az integrációs politikák terén elő kell mozdítani a 
nemek közötti egyenlőség kérdését a nők jogainak védelme és a polgári részvétel biztosítása 
érdekében, valamint azért, hogy maradéktalanul ki lehessen aknázni a nők foglalkoztatási potenciálját, 
és könnyebben részt vehessenek oktatásban és élethosszig tartó képzésben.” (Roadmap) 
87 A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló 
törvényerejű rendelet (1982.évi 10. tvr.) 
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Bár a felzárkózási stratégia rendelkezik egy „Monitoring és indikátorok” 

című fejezettel, ez azonban meg sem említi a nemi alapon bontott adatok fontosságát, 

illetve a monitoring rendszer ismertetésénél sem tartották fontosnak a szakemberek, 

hogy külön figyelmet szenteljenek a nemek kérdéskörének. 

 

Az adatok, mutatók a NFTE Stratégiában mindösszesen két prioritásban88 

kerülnek megemlítésre: a szakértők szerint a roma nők foglalkoztatásban és 

képzésben való részvételének mutatói mindegyikénél különös figyelmet kell 

szentelni a többszörös diszkrimináció áldozataivá váló nőkre. A nemi bontású adatok 

elérhetősége főleg EU-s elvárás, de a hazai programok sikerességének is egyik 

mutatója lehetne az, ha tudnánk, hogy mekkora összeget és „figyelmet” kapnak a 

nők/roma nők/többszörösen diszkriminált nők. 

  

Bár a CEDAW Egyezmény általános ajánlása szerint (nyolcadik ülés, 1989) 

javasolja a Részes Államoknak, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy 

az adatok álljanak nemi bontásban rendelkezésre, a CEDAW Bizottság speciális 

ajánlásainak megtételekor ennél továbbmegy. Fontosnak tartja, hogy legyenek 

bontott adatok a többszörös hátrányos megkülönböztetést elszenvedő nők, különösen 

az idősebb, a fogyatékossággal élő és a kisebbségekhez tartozó, többek között a roma 

nők helyzetére vonatkozóan. 

 

A „Kézikönyv az Operatív Programok elkészítéséhez a 2007-2013 közötti 

programozási időszakra” című dokumentumban szó van a mérés fontosságáról89 A 

HEFOP 5. prioritása a technikai segítségnyújtás szerepét elemzi a következő 

megfogalmazásban: „a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség monitorozása, mint 

horizontális prioritás, megfelelő irányvonalak és mutatók kidolgozását igényli, 
                                                 

88  1. a nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése, a fizetési és 
foglalkoztatási aránytalanságok felszámolása, a nők és a szegénység, a nők és az egészség 
szempontjainak figyelembevétele területére vonatkozó feladatok, 2. az erőszak elleni hatékony 
fellépéséhez, a megelőzéshez szükséges intézkedések megtétele – A nők ellen elkövetett erőszak 
minden formájának felszámolása, sürgős fellépés a nők és férfiak, lányok és fiúk testi és érzelmi 
integritáshoz való alapvető jogának megsértése ellen című fejezet 
89 „A lebonyolítási szempontból egységes operatív programban project szinten (tehát minden egyes 
prioritásnál) gondoskodni kell a kiemelt horizontális elvek (állami támogatások, közbeszerzés, 
környezeti fenntarthatóság, nők és kisebbségek védelme, információs társadalom), a területpolitikai 
elvek (regionális összetétel, nagyvárosok) és a lisszaboni stratégiának való megfelelés 
érvényesüléséről és méréséről. (NFÜ, 2006).” 
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továbbá kutatásokat és tanulmányokat, valamint képzési és információs 

tevékenységeket. A roma népesség esélyegyenlőségének monitorozását megnehezíti 

az a tény, hogy a törvény korlátozza az etnikumokra vonatkozó adatgyűjtést. 

Mindazonáltal a jelen prioritás támogatja a roma népesség esélyegyenlőségének 

monitorozása során a nemekre lebontott adatok kidolgozását, a vonatkozó adatok 

gyűjtését és elemzését” (NFÜ, 2006). Az EU kifejezetten fontosnak tartja az adatokat 

nemi bontásban, hiszen célja az is, hogy kiderüljön: a támogatások mekkora 

hányadából részesülhettek pl. a nők vagy a romák. 

Az adatok nemi bontásban dimenzió sem a NFTS-ben, sem pedig a RIÉP-ben 

nem jelenik meg. Az operatív programokban kiemelik a nemi bontású adatok 

fontosságát. A NFTES-ben és a CEDAW-ban emellett kitérnek a többszörös 

diszkriminációt elszenvedő nőkre, tehát egyértelműen megjelenik az 

interszekcionalitás. 
 

 

Horizontális esélyegyenlőségi célok 

 

A horizontális esélyegyenlőségi célok új fogalomként került be a hazai 

közpolitikába a 2000-es évek elején. A közigazgatásban dolgozó szakembereknek, 

illetve a fejlesztéspolitikában tevékenykedőknek meg kellett érteniük, hogy mire is 

gondol az Európai Unió, amikor a horizontális esélyegyenlőségi célokról beszél. Az 

Országgyűlés a fejlesztéspolitika átfogó és stratégiai céljai mellett meghatározza 

azokat a horizontális szempontokat is, amelyek érvényesítését nem egy konkrét 

fejlesztési irány szolgálja, hanem a fejlesztéspolitika valamennyi szintjén, a 

tervezéstől a végrehajtásig figyelembe kell venni. Ez mind a nemek közötti 

esélyegyenlőséget, mind a roma kisebbség egyenlő esélyeinek, mind a 

fogyatékossággal élők egyenlő esélyeinek biztosítását jelenti. 

 

A TÁMOP-ban a specifikus céloknál, a horizontális céloknál és a 

monitoringnál is megjelennek a nők és a romák, a gender mainsteraming. Továbbá az 

is, hogy a romákat, a nők és férfiak esélyegyenlőségét képviselő civil szervezetek 

legalább egy-egy delegált képviselője vegyen részt az értékelésben. A referenciául 

szolgáló dokumentumok közül szükséges kiemelni a 1083/2003 EK rendelet 16. 

cikkelyét, amely a gender mainstreamingről rendelkezik. 
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A GVOP-ban a horizontális címszó alatt a nők és férfiak munkaerőpiaci és 

iskolai végzettségüket emelik ki a program tervezői és ehhez párosítják a GVOP 

prioritásait, hiszen ezeken keresztül törekszik biztosítani az esélyegyenlőséget. 

Emellett szintén figyelmet fordítanak arra a koordinálók, hogy a Monitoring 

Bizottságokban helyet kapjanak a horizontális elveket képviselő szervezetek. 

A GOP-ban a horizontális célkitűzések fejezeten belül az esélyegyenlőségre 

és a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó politika címszó alatt a következő 

mondatok állnak: „A GOP esélyegyenlőségre és a megkülönböztetés tilalmára 

vonatkozó politikája arra törekszik, hogy egy elvárható szinten minden pályázó 

foglalkozzon az esélyegyenlőség és a megkülönböztetés tilalmának kérdésével és az 

ún. esélyegyenlőségi minimumnak feleljen meg….Habár valamennyi diszkriminált 

csoport támogatást fog élvezni, az ÚMFT céljaival összhangban három célcsoport 

(nők, romák, fogyatékkal élők) kiemelt figyelmet kap. …bár a beérkező pályázatok 

egy része esélyegyenlőségi és a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó szempontból 

várhatóan neutrális lesz.” Az Ebktv, EU gender mainstreaming irányelv a háttere 

ennek a cikknek. 

 

Az operatív programok tervezésében megjelent esélyegyenlőségre vonatkozó 

passzusok referenciájául az alábbi dokumentumok szolgálnak. Érdemes 

megvizsgálni, hogy többek között a Monitoring Bizottságokban és az 

Esélyegyenlőségi Útmutatóban hogyan is kezelik az egyenlőtlenségi faktorokat, 

hiszen ezek szolgálnak alapul az operatív programokhoz.  

 Közösségi Támogatási Keret 2004-2006 (továbbiakban KTK) 

 

Az esélyegyenlőség fejezeten belül részletesen mutatják be a nők helyzetét, 

hiszen a KTK-nak horizontális prioritásként a fenntartható fejlődés mellett a férfiak 

és nők közötti esélyegyenlőséget is elő kell, hogy segítse. A KTK ugyanakkor 

magában foglal egy olyan általános megközelítést is (mainstreaming), amely a 

férfiak és nők közötti esélyegyenlőség megteremtésére törekszik. Ez egyrészt 

magukra a nőkre irányuló konkrét intézkedéseket tartalmaz, másrészt a tervezési és 

végrehajtási szakaszban érintett összes intézményi területet arra ösztönzi, hogy 

vegyék figyelembe az intézkedéseknek a nők, illetve a férfiak helyzetére gyakorolt 

lehetséges hatásait. Fontosnak tartom, hogy a nők arányosan vegyenek részt az OP-k 

végrehajtó, irányító és ellenőrző testületeiben. A társadalmi kirekesztés kezelésének 
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egyik módjának tartja a fogyatékosok, a roma kisebbség és más hátrányos helyzetű 

csoportok foglalkoztathatóságának javítását, kiemelt figyelemmel a nők munkaerő-

piaci belépésére és fokozott részvételére.  

 

A KTK-ban a romákat - éppen úgy, mint a nőket - homogén csoportként 

kezelik, ebből pedig az következik, hogy a roma nőkről említést sem tesznek a 

dokumentum megalkotói. A nőket is kizárólag csak a foglalkoztatás témakör kapcsán 

szerepeltetik (foglalkoztatási ráta, munkanélküliségi ráta nemi bontásban). A KTK 

szerint a nők munkaerő-piaci visszatérését célzott programokkal, a vállalkozói 

készségek fejlesztésével, valamint családbarát munkahelyi környezet kialakításával 

lehet és szükséges elősegíteni. 

 

Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007–2013 

 

Néhány év leforgása alatt sajnos alapvető változások nem történtek. A nőket 

ez a dokumentum is homogén csoportként kezeli és a legtöbbet a foglalkoztatással 

kapcsolatosan említik meg őket. Külön kiemelik a kisgyermekes anyák munkaerő-

piaci reintegrálásának nehézségeit. Az operatív programoknál és a beavatkozásoknál 

külön figyelmet kívánnak fordítani a nőkkel és férfiakkal kapcsolatos egyenlő 

elbánás követelményére és a fenntarthatóság érvényesítésére.  

 

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások közül elsődlegesen a helyi 

szükségletekre válaszoló, innovatív szociális és gyermekjóléti ellátásokat kívánták 

fejleszteni, amelyek elősegítik a családi élet és a munka összeegyeztetését, különösen 

a nők számára, illetve hozzájárulnak a munkanélküli, inaktív emberek munkaerő-

piaci integrációjához, az integrált szociális és munkaügyi rendszerhez kapcsolódó 

szociális szolgáltatások hálózatszerű kiépítéséhez, megerősítéséhez. 

 

A dokumentum leszögezi, hogy a Monitoring Bizottságokba kötelező 

jelleggel meg kell hívni legalább egy környezetvédelmi civil szervezet, valamint a 

romákat, a fogyatékossággal élő embereket és a nők és férfiak esélyegyenlőségét 

képviselő legalább egy-egy civil szervezet képviselőjét. 
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Monitoring Bizottságok  

 

Az operatív programok mindegyike külön Monitoring Bizottsággal 

rendelkezett, amely a legfelsőbb szintű koordinációs és stratégiai döntéshozó testület 

volt. Feladatai többek között: a támogatható tevékenységek kiválasztási 

követelményének meghatározása, eredmények áttekintése, az Irányító Hatóság által 

elkészített éves és végső megvalósítási jelentések elemzése és jóváhagyása volt a 

Bizottsághoz történő benyújtás előtt, illetve forrásfelhasználásra tehetett javaslatot. 

Érzékelhető tehát, hogy a Monitoring Bizottságoknak nagyon nagy feladatuk és 

befolyásuk volt, hiszen a nők és férfiak társadalmi egyenlősége, illetve a romák 

esélyegyenlősége, mint horizontális szempontnak elvileg minden területre érvényes 

célkitűzésrendszernek kellett lennie, a gyakorlatban ez nem mindig valósult meg. 

Ezért, - ha mint célkitűzésrendszerben - ez nem kapott kellő hangsúlyt, akkor a 

Monitoring Bizottság lehetett volna az interszekcionalitás őre. 

 

Esélyegyenlőségi Útmutató 

 

A fent felsorolt dokumentumok és a Monitoring Bizottság mellett elvben az 

Esélyegyenlőségi Útmutató is segíthet abban, hogy a horizontális esélyegyenlőségi 

prioritásokat megfelelően kezeljék. E célból tehát az Uniós források felhasználásával 

kapcsolatosan a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség munkatársai Esélyegyenlőségi 

Útmutatót alkottak, ezzel segítették a pályázók munkáját, mivel a pályázók eddig 

nem találkoztak ezzel az igénnyel, így szükségük volt egy sorvezetőre. Az 

Útmutatóban egyrészt általánosan megfogalmazták, hogy mi is az elérni kívánt cél, 

miért is fontos az esélyegyenlőség, másrészt példákon keresztül illusztrálták, hogy a 

gyakorlatban hogyan is tud megvalósulni az esélyegyenlőség90. 

                                                 
90 Az Útmutató szerint egy pályázó kétféleképpen tudja erősíteni az esélyegyenlőséget. Egyrészt a 
saját szervezetén belül, másrészt az elnyert támogatásból az általa nyújtott tevékenység során. A 
dokumentum továbbá különbséget tett az általános esélyegyenlőségi követelmények és a specifikus 
követelmények között. Kiemelte, hogy különösen a nők, a romák és a fogyatékossággal élő emberek 
esélyegyenlőségét kell elősegíteniük a programoknak. És bár az Útmutató természetesen nem zárta ki, 
hogy más csoportok esélyegyenlősége is érvényre kerülhessen, azonban egyértelműen látszott, hogy a 
társadalmi kategóriák egymás mellett, párhuzamosan jelentek meg. Pedig az interszekcionális 
látásmód beépítésére számos lehetőség kínálkozott. A pályázó felől a projekt tervezésében, a 
megvalósításban vagy akár az elért eredmények vizsgálatakor, a pályázatot kiíró részéről, pedig a 
benyújtott pályázatok elbírálásakor, a projektmegvalósítás monitoringjakor vagy akár az utánkövetés 
során.  A megvalósult projektek azonban azt mutatják, hogy a társadalmi csoportokat homogén 
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Összefoglalva a fentieket, a megvizsgált nyolc dokumentumban az alábbi 

tématerületeken találtam utalást nőkre és/vagy roma nőkre: általános helyzetkép, 

foglalkoztatás, oktatás, egészség, nők elleni erőszak, gender mainstreaming, 

többszörös diszkrimináció, gazdaság, szegénység, adatok nemi bontásban, 

horizontális esélyegyenlőségi célok.  

Amennyiben megnézzük a 17. számú táblázatot, négy dolog válik 

egyértelművé. Egyrészt a gender és az etnictás kizárólag az NFTE Stratégiában, 

illetve a CEDAW-jelentésben és egy esetben a RIÉP Stratégiában fonódik össze. 

Tehát ezekben a dokumentumokban van jelen az interszekcionalitás. Másrészt az 

NTFS és RIÉP Stratégia roma nőkről, míg az operatív programok kizárólag nőkről 

beszélnek. Harmadrészt az is jól látszik, hogy az NTFS és RIÉP Stratégiában csak az 

általános helyzetkép, foglalkoztatás, oktatás, egészségügy és nők elleni erőszak 

témakörben tartották fontosnak a roma nőket megemlíteni. A többi hat dimenzióban 

fel sem merül a stratégiaalkotókban, döntéshozókban, hogy esetleg figyelemmel 

kellene lenni a nőkre és/vagy roma nőkre. Negyedrészt az operatív programok az 

esélyegyenlőségi célcsoportokra egyáltalán nem fektetnek kellő hangsúlyt.  

Az Operatív Programok összességét tekintve a hátrányos helyzetű 

csoportokra gyakorolt hatás alapján két fő megállapítást tehetünk a fenti vizsgálat 

alapján. Egyrészt jellemző az esélyegyenlőségnek a kötelességszerű megemlítése, 

leginkább a kipipálása. Másrészt az operatív programoknak csak egyes intézkedései 

veszik komolyan a hátrányos helyzetűek felzárkózását. A nők és férfiak társadalmi 

egyenlőségének erősítésére az OP-k határozott elvi elköteleződést mutattak, azonban 

az intézkedések maguk már nem fókuszáltak erre a témára, sőt néhány operatív 

program esetében (pl.: GOP) úgy tűnik, hogy a tervezők számára teljesen érthetetlen 

a gender mainstreaming problematikája.  

A női foglalkoztatással kapcsolatosan az atipikus foglalkoztatási formák 

elterjedését hangsúlyozzák az OP-k, a női gondozói tevékenységek kiváltását pedig a 

szolgáltatások fejlesztésében (óvodák és bölcsődék fejlesztése) látják. A nők 

kizárólag csak ezeken a területeken jelennek meg.  

                                                                                                                                          
csoportként kezelték, amelyek nem érintkeznek, nem találkoznak és nem is metszik egymást, annak 
ellenére, hogy a valóságban nem ez történik.   
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Gyakran, szintén csak a kötelező esélyegyenlőségi szempont megemlítése 

kapcsán találkozhatunk a romákkal olyan programokban, ahol akár célzottan nekik 

szólhatna az intézkedés. Roma nőknek szóló programmal pedig egyáltalán nem 

lehetett találkozni. A romákat homogén csoportként kezelik az OP-k, a két 

célcsoport, a nők és romák között pedig tervezői, pályázói és megvalósítói szinten 

sem létezik kapcsolat. Történik mindez annak ellenére, hogy a TÁRKI tanulmányban 

ez olvasható „Az Operatív Programok, ha érintik is a diszkrimináció ellenei harc 

jelenségét, azt legfeljebb „tiszteletkörként” teszik, hiszen a negatív diszkrimináció 

csökkentése szabályozási feladat, amire következésképpen a fejlesztési tervek csak 

nagyon közvetetten hathatnak, s a diszkriminációra ható cselekvési program hatását 

indikálni pedig végképp reménytelen. Ezzel szemben a pozitív diszkrimináció és a 

szegregáció elleni küzdelem jól befolyásolható fejlesztési eszközökkel. A pozitív 

diszkrimináció többféle formája közül az esélyteremtés alkalmas arra, hogy a 

fejlesztő munka tárgya legyen pl.: TÁMOP” (TÁRKI, 2007:111).  

Az OP-ban még kísérlet sem történik arra vonatkozóan, hogy a hátrányos 

helyzetű csoportok megjelenjenek indikátorként. Így sem monitorozni, sem értékelni 

nem lehet a programokat. Az OP-kben a hátrányos helyzetű csoportok 

háromféleképpen jelenhetnek meg. Általánosan, mint speciális társadalmi csoportok 

kerülnek megnevezésre, vagy a három célcsoport közül (romák, nők, 

fogyatékossággal élők) egyik vagy másik van megemlítve, illetve a közöttük való 

összefüggésekre tekintettel nem lévő felsorolás formájában fordulnak elő. 

Összefoglalóan elmondható tehát, hogy az esélyegyenlőség kerete és 

technikai megvalósítására vonatkozó szabályok és utasítások a döntéshozók 

rendelkezésére állnak. Az már az aktuális politikán és az éppen hatalmon lévő 

steakholdereken múlik, hogy mekkora jelentőséget kap ez a téma nemzeti szinten. Az 

Operatív Programok megírásakor és a hosszú egyeztetések folyamán attól is függ, 

hogy milyen mélységig és milyen intenzitással foglalkoznak a horizontális 

esélyegyenlőségi szempontokkal, hogy milyen hozzáértéssel és milyen affinitással 

rendelkezik a feladat teljesítésére kijelölt kolléga. A lehetőség adott, a szakértők, 

civilek bevonása a tervezésbe megengedett lenne. A kérdés csak az, hogy ki él 

ezekkel a lehetőségekkel.  
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VII.2. Az interszekcionalitás hiánya a hazai közpolitikában 

Miért lóg ki a “lóláb”? Hogyan van jelen az interszekcionalitás a hazai 

közpolitikában? A kérdés megválaszolásához az egész “lovat” kell megvizsgálnunk a 

stratégiai keretek meghatározásától, a stratégiák elkészítésén át egészen a 

közpolitikai intézkedések kommunikálásáig. Ehhez pedig a már említett „használat” 

logikája ad segítséget.  

Kognitív használat Mikor jelent meg a tématerület az  
EU-ban és a hazánkban? 

intézményi mechanizmus 

jogszabályi háttér 

Stratégiai használat stratégia megalkotása 

Legitimáló használat koordinatív és értékelő szervek 

érdekképviseleti rendszer 

képzés, köztudatformálás 

Kognitív használat: közpolitikai keretek meghatározása, intézkedések előkészítése 

Mikor jelent meg a tématerület az EU-ban és hazánkban? 

A Közösség 1999-ig kizárólag csak a nők és férfiak közötti megkülönböztetés 

csökkentését tekintette feladatának az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség 

területén. A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének kérdését már az 1957-es 

Római Szerződés 119. cikke tartalmazta. Ahogyan a III.4. fejezetben kifejtettem, 

eleinte a figyelem a nők és férfiak tekintetében csak és kizárólag az egyenlő 

munkáért egyenlő bér elvére terjedt ki. A Szociális Akcióprogram megszületése és a 

Defrenne ítélet következményeként fokozatosan, lépésről lépésre dolgozták ki az 

egyenlő bánásmód koncepcióját. A folyamatos fejlődésnek köszönhető, hogy egy 

általános anti-diszkriminációs és esélyegyenlőségi politika kialakulása vette kezdetét 

az évezred elején.  

19. táblázat „Használat” 

Forrás: saját szerkesztés 
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Roma 

A roma és gender tématerületek hazai megjelenésében viszont pont fordított a 

helyzet. Amíg a nőkkel kapcsolatos valódi esélyteremtő intézkedések, illetve a nők 

és férfiak társadalmi egyenlősége kérdésének megjelenése a köztudatban 2004-re, 

azaz az EU csatlakozásunkhoz köthető, addig a roma tématerületen már az 1960-as 

években történtek előrelépések91.  

A romák alkotják az Európai Unió legnagyobb etnikai kisebbségét. A 

szakértők és kutatók 10-12 millióra becsülik a számukat. Bár az Unió egész területén 

élnek romák, mégis a teljes lakossághoz képes arányuk magasabb Bulgáriában, 

Spanyolországban, Magyarországban, Csehországban és Szlovákiában. Ezekben az 

országokban már az elmúlt évtizedekben a romák a szociálpolitikai és társadalmi 

integrációs törekvések célpontjai voltak (World Bank, 2010). Két alapvető 

megközelítést különböztethetünk meg a romákkal kapcsolatosan. Az egyik szerint a 

romák hátrányos helyzetét a rossz lakáskörülményeikkel, a nem megfelelő egészségi 

állapotukkal, az alacsony foglalkoztatottságukkal, a sokgyermekes családokra 

jellemző anyagi problémákkal magyarázza és a helyzetüket is e dimenzió mentén, a 

nem roma lakosságra is kiterjedő intézkedésekkel igyekszik javítani a helyzetükön, 

illetve életükön. Azaz társadalmi és gazdasági dimenziók mentén vizsgálják a 

kérdéskört. A másik megközelítés szerint a romák a hasonló helyzetű emberekhez 

képest is hátrányban szenvednek az etnikai alapú hátrányos megkülönböztetés 

                                                 
91 1959. november 13-án a Művelődésügyi Minisztérium Nemzetiségi Osztálya értekezletet tartott a 
cigány lakosság helyzetéről. A cél egy központi irányvonal kidolgozása volt a cigánykérdéssel 
összefüggő ma még megoldatlan elvi- és gyakorlati kérdésekben (Hajnáczky, 2013:237). Majtényi 
György és Majtényi Balázs (Majtényi, 2012.) szerint a hazai döntéshozók számára az 1960-as 
években elsődleges mintának a csehszlovák állampárt cigánypolitikája számított. Ennek hatására 
Magyarországon a legfelsőbb pártvezetés először 1961 júniusában foglalkozott először behatóbban a 
cigány lakosság helyzetével és kiadta „A cigány lakosság helyzetének megjavításával kapcsolatos 
egyes feladatokról” szóló  párthatározatát, amely röviden bemutatta hazai cigányság helyzetét és 
megjelölte azokat a szociálpolitikai intézkedéseket, amelyekkel a romák integrációja megoldható, 
megvalósítható (Hajnáczky, 2013:238). Ez többek között az új típusú munkalehetőséget, azaz a 
szocialista nagyiparban való elhelyezkedést, a telepfelszámolást, a szociális juttatások széles körű 
rendszerének kiépítését és az oktatás fejlesztését jelentette (Majtényi, 2012). Az 1961. évi 
párthatározat mondta ki először, hogy a cigányok nem alkotnak önálló népcsoportot, és a 
cigánykérdés szociális probléma. Ha tehát megszűnik a szociális probléma – sugallták –, maga a 
cigányság is megszűnik létezni (Osvát, 2012:2). A 60-as években úgy tűnt, hogy a cigányok helyet 
kapnak a szocialista társadalomban. Azonban a legalacsonyabb presztízsű munkahelyek, a falvak 
peremén álló cigánytelepek, a szociálpolitikai intézkedések bár elmozdulást és javulást jelentettek, a 
társadalmi differenciálódást, a munkahelyi, lakóhelyi és iskolai szegregációt nem szüntették meg. A 
folyamat tovább mélyült az 1970-es években is, így az 1980-as évekre a cigány származás a 
szegénység magyarázatává vált (Majtényi, 2012). 
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következtében, ezért indokolt kizárólag csak roma emberek számára programot 

indítani és pozitív diszkriminációt alkalmazni (Vajda, 2012).  

 A roma népesség, mint a társadalmi integrációs törekvések kiemelt 

célcsoportja tehát csak a 2000-es évek derekától jelent meg az európai dimenzióban, 

azt megelőzően nemzeti hatáskörbe tartozó témának minősült (Gyulavári, 2004). Ez 

teljesen összhangban van azzal a felfogással, hogy nemzeti hatáskörbe tartozik a 

szociálpolitika és a szegénység és társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem. Az 

utóbbi egy évtizedben látható és érzékelhető csak egy lassú elmozdulás ettől a 

nézőponttól. Az Európai Unióban 2004 előtt alig találunk utalásokat a roma 

népességre, kivéve a faji és etnikai alapú diszkriminációt az egyéb okokra 

visszavezethető diszkriminációval együtt tiltó jogszabályokat.  Az Európai Unió 

2004 után a kelet-közép európai államok csatlakozásával egyre nagyobb figyelmet 

fordított a romákra. Az esélyegyenlőségi politika kialakulásával a 90’es évek végén 

az EU-ban megjelentek azok a Strukturális Alapok, amelyekből finanszírozhatóvá 

váltak bizonyos kezdeményezések úgy, hogy minden pályázatnál tekintettel kell 

lenni a környezetvédelemre és az esélyegyenlőségre. Magyarország 1999-től lett 

jogosult az EU előcsatlakozási alapok felhasználására. 

Fejlesztéspolitika 

A fejlesztéspolitika92 megjelenése teljesen új jelenség volt Magyarországon. 

Magyarországnak a 2004-es EU-s csatlakozásához vezető úton számos jogi-

szabályozási (Acquis communautaire) és makrogazdasági kritériumnak, előírásnak 

kellett megfelelnie. A csatlakozási tárgyalásokkal párhuzamosan 1999-től az 

országnak lehetősége nyílott az előcsatlakozási alapokból támogatások 

felhasználására és a források (pl. PHARE a Strukturális, az ISPA a Kohéziós, a 

SAPARD az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap előfutára volt) célzott 

lehívására. Ahhoz azonban, hogy a támogatások a céloknak és az előírásoknak 

megfelelően legyenek felhasználva, szükséges volt megfelelően képzett szakemberek 

                                                 
92 A fejezet megírásához a 2004-2010 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok 
Irányító Hatóság tervezésért felelős igazgatójával történt személyes egyeztetésen (2013.12.20.) 
elhangzottakat használtam fel.  
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meglétére, akik a program- és projektmenedzsment által elvárt összetett képességek 

és készségek birtokában voltak93.  

2000 és 2002 között a 2004-06-os „csonka” programozási időszak stratégiai 

tervezését az akkori Gazdasági Minisztérium (továbbiakban GM) irányította. A GM 

egyrészt felelős volt az I. Nemzeti Fejlesztési Terv (továbbiakban: NFT I.), valamint 

az egyes operatív programok tervezésért. Furcsa helyzetet teremtett, hogy az első 

Széchenyi Terv és az I. Nemzeti Fejlesztési Terv előkészületei időben egymással 

párhuzamosan folytak, így némi rivalizálás jellemezte a két meghatározó stratégiai 

dokumentum készítését, ill. részben végrehajtását. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv 

tervezését kisebb szakmapolitikai és politikai figyelem övezte. Ennek oka egyrészt az 

EU-s forrás viszonylag kisebb volumene, a programozási időszak rövid időtartama 

(az időszak közepén csatlakoztunk), másrészt pedig a hazai források fejlesztési 

források jelentős mennyisége és diverzifikáltsága volt. Nem segítette az I. Nemzeti 

Fejlesztési Terv elkészítését a fejlesztéspolitika és a stratégiai tervezés teoretikus és 

gyakorlati hátterének, eszközeinek kialakulatlansága sem. A második, már teljes 

tervezést, azaz a 2007-2013-as programozási időszakot megvizsgálva igen jelentős 

változások történtek az előzőhöz képest, pl.: módosult az intézményi keret és a 

szakembergárda. 

A hazai támogatási rendszerekben egészen az Európai Unióhoz való 

csatlakozásig nem szerepelt az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevétele. A 

projekteknek egyszerre kell tiszteletben tartaniuk a diszkrimináció tilalmát és elő kell 

segíteniük az érintett csoportok esélyegyenlőségét94. Az esélyegyenlőség tehát olyan 

Európai Uniós elvárás, amelyet minden projekt megvalósítása során szem előtt kell 

tartani. 

A fejlesztéspolitikának, mint új tématerület megjelenésének hazánkban három 

pozitív eredményt könyvelhetünk el. Egyrészt az ország hozzáférhet a hazai 

forrásokhoz mérve igen jelentős EU-s támogatásokhoz, másrészt az alkalmazandó 

                                                 
93 Támogatott képzések segítették a központi államigazgatás és önkormányzati igazgatás felkészülését 
a programok és projektek tervezésére és végrehajtására, pl.: külön program szolgálta az életképes és 
támogatható projektek kialakítását (Project Generation Facility). HU2002/000-315-01-03 Projekt-
előkészítő Alap (PEA vagy PGF)/25,769 mEuró 
94 A Strukturális Alapokra vonatkozó 1260/1999/EK rendelet kiemeli azt a két horizontális elvárást, 
amelyekre minden pályázatnál tekintettel kell lenni, azaz a környezetvédelmet és az 
esélyegyenlőséget. (A Tanács 1999. június 21-i 1260/1999/EK rendelete a Strukturális Alapokra 
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról 2. old.) 
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elvek sorában jelen van az esélyegyenlőség, harmadrészt pedig az országnak meg 

kellett tanulnia a hosszú távú tervezés technikáját. Az természetesen érdekes kérdés, 

hogy ezekkel a lehetőségekkel a hazánk mit tudott és tud kezdeni. 

Nők 

Az európai esélyegyenlőségi politika és azon belül a nők és férfiak közötti 

egyenlőség politikájának három irányzata ismert a fent említett elméleti megközelítés 

alapján. Az első az anti-diszkrimináció vagy egyenlő bánásmód, a második a női 

esélyegyenlőségi politika és a harmadik pedig a gender mainstreaming (Betlen, 

2009). A hazai kutatók (pl.: Juhász Borbála, Kispéter Erika, Krizsán Andrea, Zentai 

Violetta, Balogh Lídia) hangsúlyozzák, hogy az irányzatok időben egymást követve 

alakultak ki, az előző megközelítés elégtelenségére válaszul. A folyamat jellemzője, 

hogy a különböző problémafelvetések más-más megoldási lehetőségeket vonnak 

maguk után, illetve egymást kiegészítve működhetnek a leghatékonyabban. A 

„Partszélről a fősodorba” című kézikönyv összefoglalja a három irányzatot (Betlen, 

2009). 

Az anti-diszkriminációs politika célcsoportja az egyén. A problémát 

procedurális hibák okozzák, azaz diszkriminatív jogszabályok, egyének és 

intézmények. Az anti-diszkriminációs politika célja egyrészt beazonosítani, másrészt 

szankcionálni azokat a gyakorlatokat és eljárásokat, amelyek diszkriminálnak. Az 

elégtelensége ennek az irányzatnak az, hogy egyéni panaszok orvoslásával igen 

rövidtávú eredményt lehet csak elérni. Magyarországon az Egyenlő Bánásmód 

Hatóság95 (továbbiakban: EBH) a kijelölt szerv, amely többek között a nemekkel 

kapcsolatos diszkriminatív eseteket vizsgálja ki.  

  

                                                 
95 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
hozta létre 2005-ben az EBH-t, amely 2012-től autonóm államigazgatási szervként működik. A 
hatóság általános anti-diszkriminációs hatáskörében 20 védett tulajdonsággal összefüggő hátrányos 
megkülönböztetés eseteiben végez jogalkalmazást a foglalkoztatás, magán- és közszolgáltatások 
törvényben meghatározott területein. 
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 Jogsértést 
megállapí-
tó döntések 

Egyezség-
gel zárult 

ügyek 

Eljárás 
megszün-
tetésével 
végzett 
ügyek 

Kérelmet 
elutasító 
döntések 

Nemi szereppel 
kapcsolatos ügyek 

14 3 1 13 

Nemzeti vagy 
etnikai 

kisebbséghez való 
tartozással 

kapcsolatos ügyek 

34 37 19 42 

Az anti-diszkriminációs politika bár biztosítja a formális egyenlőséget, 

azonban nem vezet a nők társadalmi egyenlőségéhez. Ebben az esetben a célcsoport 

már nem az egyén, hanem a nők egész csoportja.  A női esélyegyenlőségi politika 

célja a nők támogatása és helyzetbe hozása. Eszközei lehetnek a megerősítő és 

célzott programok.  

A nemek közti társadalmi viszonyrendszer diszkriminatív működésének 

átalakítása - a gender mainstreaming - szerint a nők és férfiak közötti egyenlőtlenség 

az egész társadalom strukturális problémája, ezért nem lehet pusztán nőkérdésként 

kezelni. Az egyenlőtlen viszonyok a társadalom és közpolitika szinte minden 

területét átjárják, ezért az egész társadalom felelős. A gender mainstreaming célja a 

társadalmi normarendszer átalakítása, mivel az egyenlőtlenségek strukturális és 

intézményes okait szükséges orvosolni, azért, hogy az egyenlőtlenségek ne 

termelődjenek újra. A nők és férfiak közötti viszonyrendszer átalakítása szükséges a 

társadalom és a közpolitikai gondolkodás minden területén. Alkalmazása valamennyi 

felelős döntéshozó feladata lenne. Ezt a megközelítést volt hivatott támogatni a Nők 

és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanácsa, illetve a PROGRESS képzés. 

Ez a „háromlábú szék” megközelítés jelképezi azt, hogy a lábak, azaz az anti-

diszkriminációs elem, a női esélyegyenlőségi politika és a mainstream megközelítés 

összekapcsolódik és kiegészíti egymást. Az anti-diszkriminációs szabályozás a két 

                                                 
96 http://www.egyenlobanasmod.hu/article/index/jogesetek# Letöltve: 2014.12.30. 

20. táblázat: Jogesetek száma (db) 2005-2014 

Forrás: EBH96 

http://www.egyenlobanasmod.hu/article/index/jogesetek
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másik tényező nélkül nem lehet kellőképpen hatékony. Azaz nem elég csak a 

diszkriminációs ügyeket kivizsgálni, hanem további pillérekre is szükség van, 

úgymint a célzott tevékenységek biztosítása az áldozatok, döntéshozók számára vagy 

akár a civil szektor támogatására, amelyek aktívan részt vesznek akár az áldozatok 

ellátásában vagy akár a releváns policyk létrehozásában. A negyedik lábat a sokkal 

szofisztikáltabb interszekcionalitás biztosíthatná. Ez az a módszer, amely már 

túlmutat az egyenlőtlenségi faktorok külön kezelésén. Nemzetközi szinten egyre 

elterjedtebb, míg Magyarországon alig alkalmazzák a közpolitikában, annak ellenére, 

hogy számos hazai szakértő sürgetné az interszekcionalitás és a gender 

mainstreaming alkalmazását97.  

Az Európai Uniós csatlakozási folyamatnak köszönhetően a nők és férfiak 

társadalmi egyenlősége témakör bekerült a hazai közpolitika vérkeringésbe ezzel 

hatást gyakorolva a hazai megítélésére, hiszen az Európai Unió társadalmi nemek 

közötti egyenlőség politikája erős befolyással van az újonnan csatlakozott 

országokra. 

 

Intézményi mechanizmus 

 

A Nyugat-Európában bevett szakmapolitikai irányok bevezetése, majd 

később a közelgő EU csatlakozás mind-mind hozzájárulhatott ahhoz, hogy 

megfogalmazódjon az igény az esélyegyenlőség intézményesítésére. Ahogyan azt 

már a III.3.b. fejezetben említettem, Juhász Gábor szerint az intézményi 

változtatásokra két ok miatt volt szükség. Egyrészt a Strukturális Alapok 

fogadásához, másrészt az egyenlő bánásmód érvényesíthetősége miatt. 

 

 
                                                 

97 2006 és 2012 között az Európai Bizottság támogatásával valósulhatott meg a Quing Projekt (Quality 
in Gender+ Equality Policies). A közel 80 főből álló kutatócsoport vizsgálta 54 hónapon keresztül 29 
ország és az Európai Unió a nemek egyenlőségére vonatkozó politikáit, illetve intézkedéseit. Továbbá 
azt is elemezték a kutatók, hogy hazájukban hogyan alkalmazzák a gender mainstreaming elvét, 
illetve milyen lépések történnek az interszekcionális társadalmi kirekesztettség felszámolása 
érdekében. Magyarországról négy szakértő vett részt a projektben (Krizsán Andrea, Zentai Violetta, 
Kispéter Erika, Dombos Tamás), akik a vizsgálódás eredményeként többek között kiemelik az 
intézményi fejlődésnek, a civil társadalom mobilizálásának, a lehetőségeket biztosító politikai 
struktúrának a fontosságát a nemek esélyegyenlőségének politikája szempontjából (Dombos – Krizsán 
– Zentai; 2008). 
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Nők 

1995-ben a 2268/1995 (IX.8.) a nőpolitikával kapcsolatos kormányzati 

munkamegosztásról szóló kormányhatározat alapján kezdte meg működését a 

Munkaügyi Minisztériumon belül a Nőpolitikai Titkárság. A Titkárság a nők 

helyzetének javításáért volt felelős, mint egyetlen olyan kormányzati szintű 

szervezet, amely nem rendelkezett sem regionális, sem pedig helyi szintű 

szervezetekkel, illetve intézményekkel. 1996-ban csupán névváltoztatás történt, a 

szervezet Egyenlő Esélyek Titkárságként működött tovább, majd az 1998-as 

kormányváltást követően Nőképviseleti Titkárság néven a Szociális és Családügyi 

Minisztériumban kapott helyet. 2002-ben alakult meg a Foglalkoztatáspolitikai és 

Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi Főigazgatósága, amelynek feladata a nők 

és férfiak közötti esélyegyenlőséget biztosító különböző kormányszervek 

tevékenységének összehangolása és az esélyegyenlőség elveinek a szakpolitikába 

történő érvényesítése. Mivel a Főigazgatóság vezetőjét, Dr. Lévai Katalint 

esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszterré nevezték ki 2003 májusában, így munkáját 

a 2004. január 1-én létrejött Esélyegyenlőségi Kormányhivatalban folytatta. 2004-

ben több tárca összevonásával megalakult az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és 

Esélyegyenlőségi Minisztérium, a miniszter hatáskörébe került a nők és férfiak 

társadalmi egyenlősége érvényesülésének elősegítése. A Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium, majd Nemzeti Erőforrások Minisztériuma és végül Emberi 

Erőforrások Minisztériuma lett a feladatok gazdája. Az intézményi változások és a 

kormányváltás nem tett jót a nők és férfiak társadalmi egyenlősége kérdéskörnek. 

Főigazgatóságból, főosztály, majd osztály lett, jelenleg pedig a Népesedési, 

Családügyi, és Nők és Férfiak Esélyegyenlősége Osztály látja el az ezzel kapcsolatos 

feladatokat. A tématerület ledegradálása nem segíti a nők társadalmi helyzetének 

javulását (lásd IV.3. fejezet) , pedig számos területen (pl.: alacsony a női politikusok 

száma, gender pay gap stb.) komoly lemaradással „büszkélkedhetnek”.  

Roma 

A roma integráció intézményrendszere is állandóan változott. A 

tématerületnek a rendszerváltás óta csakúgy, mint a nőkérdésnek, több minisztérium 

volt a gazdája. A roma integrációért felelős intézmények sajátosságának tekinthető, 

hogy egészen 2004-ig elvált egymástól a koordinációs (Nemzeti Kisebbségi Hivatal 
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1990-2002, majd a Romaügyi Hivatal és az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal) és az 

irányítási (Miniszterelnöki Hivatal 1990-1998, majd az Igazságügyi Minisztérium 

1998-2002) felelősség. 2002-ben a kormányváltást követően a kisebbségek ügye az 

Igazságügyi Minisztériumból a Miniszterelnöki Hivatalba került, ahol két politikai 

államtitkárságot hoztak létre. Az általános kisebbségi ügyekért felelős politikai 

államtitkárt és a roma ügyekért felelős politikai államtitkárt neveztek ki, aki egyben a 

Romaügyi Hivatalt is vezette. A roma integrációval kapcsolatos feladatok 

koordinációja így végleg levált a Nemzeti Kisebbségi Hivatalról. A romaügyi 

politikai államtitkár feladata lett a romaügyi politikai koncepció kidolgozása, roma 

integrációt érintő döntési pontok meghatározása és az ügyek előkészítése, az EU 

integrációból adódó kormányzati romaügyi feladatok végrehajtása előkészítésének 

összehangolása, a romaügyi integrációval kapcsolatos társadalompolitikai, gazdasági 

folyamatok elemzése és értékelése. A működési tapasztalatok alapján azonban 

látszott, hogy a Miniszterelnöki Hivatalhoz túl sok feladatkör került, amelyeket nem 

volt képes megfelelően ellátni, így a roma integrációval kapcsolatos feladatok az 

Esélyegyenlőségi Kormányhivatalhoz kerültek, ahol más társadalmi csoportok (pl.: 

nők, fogyatékossággal élők stb.) esélyegyenlőségének kérdéskörei is helyet kaptak 

(ÁSZ, 2008). Mivel az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal 2004-ben megszűnt, a 

feladatok szintén az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi 

Minisztériumba (továbbiakban ICSSZEM), majd a Szociális és Munkaügyi 

Minisztériumba (továbbiakban: SZMM) kerültek. Elsőként az ICSSZEM-ben 

kapcsolódott össze a roma integrációval kapcsolatos koordináció és az irányítás. Az 

SZMM-ben a roma ügyek az esélyegyenlőségi szakállamtitkár felügyelete alá 

kerültek, ami azt is jelentette, hogy egy nagy költségvetéssel rendelkező 

minisztérium lett a felelős a roma integrációs feladatok megvalósításáért.  A 2010-es 

kormányváltást követően a roma integrációs feladatok a társadalmi felzárkózásért 

felelős államtitkár hatásköre alá kerültek. Az államtitkárság először a Közigazgatási 

és Igazságügyi Minisztériumban, majd az Emberi Erőforrások Minisztériumában 

látta/látja el a feladatokat.  

A hazai romapolitika egyik fontos állomása a már említett Roma Integrációs 

Évtized Program 2005-2015 volt. A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, 

foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével 

kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határozott meg átfogó 
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célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, 

továbbá a feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti 

esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen megfogalmazottakhoz 

kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánta megvalósítani. Ehhez 

szükség volt a RIÉP munkaszervezetének kialakítására a központi közigazgatásban. 

A Nemzetközi Irányító Bizottság (továbbiakban NIB) a RIÉP legfelsőbb konzultatív, 

tervezési és döntéshozó irányító testülete, tagjai a résztvevő országok kormány 

delegáltjai, roma civil képviselői, illetve nemzetközi szervezetek. A NIB koordinálta 

az RIÉP előkészítését, amelybe beletartozik: prioritási területek kiválasztása; a 

Cselekvési Tervek kidolgozásának elősegítése; monitoring módszerek és eszközök 

egyeztetése és alkalmazásuk rendjének kialakítása az Évtized célkitűzéseire és 

indikátoraira. A NIB munkáját a RIÉP Titkársága segítette, melynek fő feladatai 

közé tartozott az ülések megszervezése; az országok közötti információcsere 

segítése, a közhasznú/közérdekű információk továbbítása a résztvevő országoknak. 

A nyitókonferencián a Magyar Kormány miniszterelnöke felvállalta, hogy az 

előkészítési szakaszban Magyarország lesz az NIB elnöke, valamint létrehozza a 

RIÉP Titkárságát. Ezt követően a NIB döntése alapján az elnökségi, illetve a 

titkársági feladatokat 2005. július 1-től rotációs rendszerben évente más résztvevő 

ország végzi.  

 1990- 
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1998 
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2002 
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2003 

2003- 
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2004-2006 2006- 
2010 
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2014 
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ügyi 
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21. táblázat: A roma integrációért felelős kormányzati szervek a rendszerváltás óta 

Forrás: ÁSZ jelentés (2008:29) 
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Fejlesztéspolitika 

 
Mivel a fejlesztéspolitika korábban Magyarországon nem létezett, ezért 

szükség volt az intézményi keret kialakítására. Ez legfőképp a Nemzeti Fejlesztési 

Hivatalt és az Irányító Hatóságokat jelentette. A Közösségi Támogatási Kerethez 

(továbbiakban: KTK) kapcsolódó Operatív Programok végrehajtásáért a „csonka” 

tervezési időszakban (2004-2006) a különböző minisztériumokban 98  felállított 

Irányító Hatóságok feleltek. Az ő munkájukat koordinálta a Nemzeti Fejlesztési 

Hivatalhoz tartozó KTK Irányító Hatóság, amely átfogó felelősséggel bírt a keret 

végrehajtásáért. A Hivatal csúcsszerv volt, jelentősebb szakmapolitikai súllyal ekkor 

azonban még nem rendelkezett, annak ellenére, hogy a fő fejlesztéspolitikai 

irányvonalak meghatározásáért felelt. A szakmai fejlesztési feladatokat az érintett 

minisztériumok szakfőosztályai látták el. Általánosságban elmondható, hogy minden 

minisztériumban működött egy olyan államtitkárság vagy helyettes államtitkárság, 

amelyet az Európai Uniós ügyekkel bíztak meg. Így a minisztériumon belüli 

fejlesztéspolitikai és EU integrációval majd tagsági működéssel kapcsolatos 

koordinációt ők látták el. 2000 körül jelentek meg a minisztériumokban azok a 

szakemberek (vagy új felvétellel vagy feladat delegálás útján), akik bekapcsolódtak a 

tervezési folyamatokba. Új kompetenciákat elsajátítva, sokszor a „learning by doing” 

elvét követve próbáltak eleget tenni szakmai szinten az összetett fejlesztéspolitikai 

kihívásoknak. A fejlesztéspolitika kulcsszervei az Irányító Hatóságok a 

minisztériumokon belül alakultak meg, melyek fő feladata az Operatív Programok 

megvalósításának szakmai és pénzügyi felügyelete és irányítása volt. Az intézményi 

keret a második tervezési időszakra módosult. 2006-ban a második Gyurcsány-

kormány a Nemzeti Fejlesztési Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési Tervet végrehajtó 

szervezetek összevonásával létrehozta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, amelyet a 

fejlesztéspolitikai kormánybiztos vezetett. A központi hivatal célja az volt, hogy az 

uniós források szétosztását és felhasználását egy hatékonyabb és átláthatóbb 

intézményrendszer irányítsa. Az intézmény feladata többek között az operatív 

programok tervezésének koordinációja, megvalósulásának nyomon követése, a 

pályázati kiírások véglegesítése, a támogatandó fejlesztések, beruházások 

                                                 
98  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi 
Minisztérium, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési 
Hivatal 
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kiválasztása, és mindezekhez kapcsolódó intézményrendszer működtetése, a 

szükséges uniós egyeztetések lebonyolítása és az előírt dokumentumok elkészítése 

volt. Azaz már nem csak a stratégiai koordinációs feladatokat látta el, hanem az 

addig a minisztériumokban működő Irányító Hatóságokat is maga alá vonta. Ezáltal 

maga a tervezés a fő irányító szervezetébe tagozódott be. Ennek az lett a 

következménye, hogy a minisztériumok elsősorban a szakmai célok, beavatkozások 

megtervezésével járultak hozzá a tervezés folyamatához, viszont érdemi hatásuk a 

végrehajtás folyamatára csak korlátozottan volt. Ebből kifolyólag nem volt 

zökkenőmentes az NFÜ és az egyes minisztériumok közötti együttműködés sem. 

Nehéz volt a kompetenciahatárokat meghúzni és azokat betartani, betartatni. 

Ráadásul ebben az időszakban már jóval nagyobb forrásról beszélünk, ami 

erőteljesebb prioritás-képzést igényelt volna a fejlesztési források allokációjánál. Ám 

nem ez történt. A politikai szempontok sokszor felülírták a szakmai racionalitást, a 

látszólagos forrásbőség az „ezer virág virágozzék” fejlesztéspolitikában öltött testet. 

A fejlesztéspolitikai eredményesség, minőség elmaradásának egyik fő oka volt a 

tervezésért és a megvalósításért felelős intézmények szakember hiánya. Az első 

jelentősebb létszámleépítések a központi és önkormányzati adminisztrációban 

pontosan egybeestek a jelentősen megnövekedett menedzsment igények 

megjelenésével. Számos területen igen magas fluktuáció alakult ki. Mind 

mennyiségi, mind minőségi értelemben jóval nagyobb humánerőforrás kapacitásra 

lett volna szükség, azonban ekkora számú szakember kapacitás nem állt 

rendelkezésre. Ez vezetett a fejlesztéspolitikai szakma felhígulásához az 

államigazgatási és önkormányzati szférában, míg a projektmenedzsment területén 

nagyfokú ellátatlanság alakult ki, még a központi közigazgatási szervek esetén is. A 

folyamatos kompetenciaharc az NFÜ és a szaktárcák között azt is eredményezte, 

hogy a fejlesztéspolitika és a szakmapolitika elszakadt egymástól, ami súlyos 

problémát okozott a programok és projektek eredményessége, hatékonysága, továbbá 

társadalmi-gazdasági hatásossága terén. Mivel a program és projekttervezés, 

valamint a végrehajtás egyfajta társadalmi mérnöki munkának is tekinthető, 

amelynek kiemelt figyelmet kellene szentelnie a koordinációra, kooperációra, a külső 

értékelésre és önreflexióra, elmondható, hogy a rivalizálás állandósulása jelentős 

mértékben hátráltatta a programok elindulását, majd később pénzügyi és fizikai-

szakmai előrehaladását.  
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Látható tehát, hogy Magyarországon a 2000-es évek elején fejlesztéspolitika 

néven egy teljesen új szakma született. Új paradigma mentén, új eszközrendszerrel 

komoly volumenű források stratégiai szemléletű felhasználásáról kellett 

gondoskodni, megfelelve az EU-s elvárásoknak. Ezek mind-mind olyan tényezők 

voltak, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy új szakpolitika alakulhasson ki az 

országban. Az első részleges majd az első teljes programozási időszak Operatív 

Programjainak megírását, a különböző programozási dokumentumok előállítását 

azok a szakemberek is tudták segíteni, akik már az előcsatlakozási alapok 

előkészítésében részt vettek. Ők rendelkeztek először Magyarországon azokkal a 

tudásokkal és tapasztalatokkal, amelyek elengedhetetlenek voltak az újabb időszakok 

tervezéséhez.  

Az esélyegyenlőség intézményesítésében mérföldkövet jelentett az Egyenlő 

Bánásmód Hatóság létrehozása. Ahogyan azt már kifejtettem, 2005-ben alakult meg 

és 2012 óta pedig autonóm államigazgatási szervként működik.  Az EBH általános 

anti-diszkriminációs hatáskörében 20 védett tulajdonsággal összefüggő hátrányos 

megkülönböztetés eseteiben végez jogalkalmazást a foglalkoztatás, magán- és 

közszolgáltatások törvényben meghatározott területein. 

Összességében elmondható, hogy az állandó intézményi változások nem 

segítették a tématerületek elmélyülését a közigazgatásban, közpolitikában, annak 

ellenére, hogy az Európai Unió elvárásai, iránymutatásai, azaz „használata” bizonyos 

tekintetben segítségül szolgált/szolgál ehhez. Az állandóság hiánya miatt egyáltalán 

nem beszélhetünk beágyazottságról, sőt mi több mivel a munkatársak is 

folyamatosan cserélődtek/cserélődnek, így a szakértelem sem minden esetben 

biztosított. Az átszervezések következtében nem minden esetben sikerült megtalálni 

a megfelelő helyet a rendszerben sem a nemek egyenlősége politikáját, sem pedig a 

roma politikát illetően. Az is jól látható az intézményi rendszer bemutatásából, hogy 

a nemek egyenlősége kérdését eleinte a foglalkoztatásba, majd a szociális területbe, 

jelenleg pedig a családpolitikába integrálták. A hazai nemek egyenlőségének 

elhelyezkedése a hivatali hierarchiában mindig alacsony szintű volt, amely szerény 

költségvetéssel és humánerőforrás kapacitással párosult. Ezzel ellentétben a roma 

tématerületet a központi közigazgatásban mindig magasabb szinten kezelték, mint a 

nemek egyenlőségét. 1990-ben eleve a Miniszterelnöki Hivatalba (továbbiakban: 

MEH) integrálódott be a romaügy, míg a gender ügy 1995-ben a Munkaügyi 
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Minisztérium Nőpolitikai Titkárságán kapott helyet, amely közel sem bírt akkora 

befolyással, mint a csúcsminisztériumnak számító MEH. Az intézményi rendszer 

fejlődését megvizsgálva továbbá az is egyértelműen látszik, hogy a két területet már 

a kezdetektől külön kezelték. Intézményi szinten csak akkor került egymáshoz 

közelebb a romaügy és a gender ügy, amikor az Esélyegyenlőségi Kormány 

Hivatalban, majd az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi 

Minisztériumban, majd a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban egy államtitkár 

felelőssége alá tartoztak. Az egy államtitkárság azonban továbbra sem jelentette azt, 

hogy a rendszer képes lett volna/képes az egyenlőtlenségi faktorok összefonódását 

kezelni, ahogyan azt sem jelenti, hogy a központi közigazgatás képes lenne, vagy 

éppenséggel akarná az interszekcionalitás elvét alkalmazni. Ezt a megosztottságot, 

külön kezelést emeli ki Krizsán Andrea és Zentai Violetta is az összefoglaló 

táblázataikban. 

Szervezet Integrált csak 
társadalmi 

nem 

 egyenlőtlenségek 
kezelése különállóan 

Nincs 

Anti-dsizkriminációs 
szerv 

- - etnicitás 1995 - 

Politikai 
adminisztrációs 

szerv 

- - társadalmi nem, etnicitás, 
fogyatékosság 

- 

Forrás: Krizsán, Zentai, 2012:13 

  

22. táblázat: Intézményi háttér 2000-ig 
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Szervezet Integrált csak 
társadalmi 

nem 

egyenlőtlenségek 
kezelése különállóan 

Nincs 

Anti-dsizkriminációs 
szerv 

EBH 

2004 

- - - 

Politikai 
adminisztrációs 

szerv 

- - társadalmi nem, etnicitás, 
fogyatékosság 

- 

Jogszabályi háttér 

 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. 

évi CXXV. törvény (Ebktv.) 2004. január 27-i hatálybalépését megelőzően a 

hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozóan nem létezett átfogó szabályozás. 

Addig csak az ágazati jogszabályok nyújtottak lehetőséget a hátrányos helyzetű 

megkülönböztetéssel szembeni fellépésre. A jogérvényesítés ebben az időszakban 

kizárólag az egyének (vagyis a jogaikban sértett személyek) számára állt nyitva, a 

diszkriminatív gyakorlatok, a strukturális visszásságok szankcionálására nem volt 

jogszabályi lehetőség (Kegye, 2012:76). A diszkriminációs ügyek munkaügyi 

perekben, személyiség jogi perekben voltak érvényesíthetőek, illetve országgyűlési 

biztosok, kisebbségi biztos vizsgálta a diszkrimináció rendszerszintű megjelenési 

formáit. Az Európai Unió 2000-ben elfogadott anti-diszkriminációs irányelveire, az 

akkoriban közelgő EU-csatlakozásra és az ezzel együtt járó jogharmonizációs 

kötelezettségekre tekintettel szükségessé vált a hátrányos megkülönböztetés tilalmára 

vonatkozó átfogó és az uniós elvárásoknak megfelelő fogalomrendszert bevezető 

szabályozás. Az Ebktv. hatályba lépése után egy évvel később létrejött az Egyenlő 

Bánásmód Hatóság (EBH). Az Ebktv.-ben nevesített védett tulajdonságok köre jóval 

tágabb, mint azt az uniós jog irányelvei megkívánnák. Míg az Európai Unió hat 

nevesített védett tulajdonság esetében rendelkezik az egyenlő bánásmód 

követelményéről, addig az Ebktv. 19 tulajdonsággal körülhatárolt személyt vagy 

23. táblázat: Intézményi háttér 2000 után 

Forrás: Krizsán, Zentai, 2012:20 
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csoportot részesít védelemben 99 . Tehát az alap jogszabályunk esélyegyenlőséget 

érintő ügyekben a 2003. évi CXXV. törvény. 

Roma 

A RIÉP hazai megvalósításához a munkaszervezet kialakítása mellett szükség 

volt a jogszabályi háttér megteremtésére is. Az Országgyűlés 2007. június 25-én - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program 

Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a kormány 

feladatául tűzi, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves 

időszakokra szóló intézkedési terveket. Következő lépésként a kormány 2007. 

december 19-én fogadta el az 1105/2007 Korm. határozatot a Roma Integráció 

Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló 

kormányzati intézkedési tervről. 

Nők 

A nők és férfiak társadalmi egyenlősége szempontjából az egyik legfontosabb 

jogszabálynak tekinthető a 1004/2010 (I.21) számú kormányhatározat, amely a Nők 

és a Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia – Irányok és 

Célok 2010-2021 címet viseli. Kormányzati szinten a napi működést 2006-2010 

között az Európai Bizottság nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterve 

határozta meg. 

Fejlesztéspolitika 

A fejlesztéspolitikában legfőképpen a Strukturális Alapokra vonatkozó 

1260/1999/EK rendeletet tekintjük mérvadónak. A pénzügyi rendelkezésektől 

kezdve a szervezeti felépítésig, a programozáson át egészen az értékelésig tartalmaz 

szabályzókat. 

Összefoglalóan elmondható, hogy a közpolitikai keret kialakítása során 

nemzetközi szinten a nők és férfiak társadalmi egyenlősége témaköre jóval korábban 

jelent meg, mint a roma. A hazánkban pont fordított volt a helyzet. A roma 

kérdéskörrel már a 60’as években foglalkoztak a döntéshozók. Az azonban 

                                                 
99 Ebktv. 8. §. a)–t) 
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egyértelműen leszögezhető, hogy a nők esélyegyenlőségének kérdése az Európai 

Unióhoz való csatlakozásunkkor kapott valamivel nagyobb figyelmet. 

A jogszabályi háttér kialakítása elengedhetetlen lépés volt az esélyegyenlőség 

intézményesítésének folyamatában. A 2003. évi CXXV törvény, ahogyan jeleztem 

jóval szélesebb körű, mint más tagállam esélyegyenlőségi törvénye. Az intézményi 

keret kialakítását egyértelműen a folyamatos változás jellemezte, akár a nemek 

esélyegyenlőségét, akár a roma vagy fejlesztéspolitikát nézzük.   

Jól látszik, hogy a közpolitikai keret kialakításánál az interszekcionalitás 

szempontja szinte meg sem jelenik. A két tématerület sem a megjelenéskor, sem 

pedig az intézményi fejlődés során nem találkozott egmással annak ellenére, hogy 

ugyanolyan problémákkal és korlátokkal állnak szemben a nők, mint a romák 

(diszkrimináció, kirekesztettség, előítéletesség lásd IV.1. fejezet).  

Stratégiai használat: a közpolitikai döntések meghozatala, intézkedések bevezetése, 
stratégiák megalkotása 

Stratégiák megalkotása 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia tervezésének szereplői100 

Az Állami Számvevőszék 2008-as jelentése szerint Magyarországon már a 

90-es évek közepétől készültek stratégiák és intézkedési tervek annak ellenére, hogy 

nemzetközi szinten csak a 2000-es évektől merült fel az igény a közös fellépésre a 

romák helyzetének javítása céljából (ÁSZ, 2008). A cigányság helyzetével 

kapcsolatos legsürgetőbb feladatokról szóló 1125/1995. (XII.12.) Kormányhatározat 

óta a magyar kormányok a cigányság problémáit egyszerre kisebbségi és szociális 

kérdésként kezelik. A rendszerváltást követően 1995-ig egyedi programok voltak a 

jellemzőek. 1995-ben megszületett az első rövid távú kormányprogram, majd 1997 

júliusában az első középtávú intézkedéscsomag. 2005-ig számos határozatot fogadott 

el a kormányzat. A romák társadalmi-gazdasági integrációját segítő 

intézkedéscsomagok két - háromévente ismétlődtek. Ezek jellemzői, hogy az egyes 

minisztériumok saját maguk határozták meg a romáknak szóló programok körét és az 

ehhez kapcsolódó források mértékét. Továbbá a központi intézkedésekénél jó ideig 

                                                 
100  A fejezetrész megírásához az EMMI Szociális és Társadalmi Felzárkózási Stratégiai és 
Koordinációs Osztály vezetőjével készült interjúk során elhangzottakat használtam fel.  Az interjúk 
időpontjai: 2012.12.12., 2013.04.05., 2014.02.03. 
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nem volt forráskoncentráció, hiányzott a feladatok átfogó koordinációja és a 

felelősségi körök precíz meghatározása, pl. egyes feladatokért több tárca is felelős 

volt. A tárcák a roma integrációval kapcsolatos feladataikat vagy ellátták, vagy nem, 

szankció nem volt (ÁSZ, 2008:6). 

2010-ben a kormányváltást követően a kormány programja szerint „A 

cigányság körülményeinek javítása, társadalmi beilleszkedésének elősegítése” 

(Országgyűlés Hivatala, 2010:64) az „Itt az idő, hogy megteremtsük a szociális 

biztonságot” című fejezetben egyértelműen látható, hogy a cigányság problémáit 

kisebbségi ügyként és nem csupán szegénypolitikaként kívánja kezelni. A 

romapolitikában új fejezetet jelentett a romastratégia megalkotása. Az Európai 

Parlament 2011. március 9-én elfogadott határozata „A romák integrációjának 

európai uniós stratégiája” 101 . A határozat alapját képező jelentést Járóka Lívia 

készítette el. A dokumentum kiemeli, hogy a romák társadalmi integrációja 

összeurópai érdek, a jogi eszközök biztosítása mellett uniós forrásokra is szükség 

van.  

Járóka Líviát 2004. június 13-án választották meg Európai Parlamenti 

képviselőnek. Munkája során alkalmazza az interszekcionális módszert, hiszen a 

dokumentumok elkészítésekor kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az egyenlőtlenségi 

faktorok hogyan fonódhatnak össze. Az Európai Néppárt nevében felvázolta a 

"Romák helyzete az Európai Unióban"102című állásfoglalást, jelentéstevője volt a 

"Roma nők helyzete az Európai Unióban" 103  című dokumentumnak és 

megfogalmazta az Európai Néppárt "Romák oktatási és munkaerő-piaci helyzete az 

Európai Unióban"104 című memorandumát. Továbbá a "Nemzeti Roma Integrációs 

Stratégiák Uniós Keretrendszerének nemi vonatkozásiról” 105  szóló parlamenti 

jelentés készítője is ő volt. Az európai keretrendszer elfogadása az Európai Bizottság 

javaslatával kezdődött. A „Nemzeti Roma Integrációs Stratégiák Európai Keretéről 

                                                 
101 Európai Bizottság COM (2011) 173. Brüsszel 2011.4.5. 
102 http://www.europarl.europa.eu 
103http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IMPRESS&reference=20060531IPR08614&
language=HU 
104http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-
0038+0+DOC+XML+V0//HU 
105 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-
0349+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu 
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2020-ig közleményt”106 a magyar elnökség kezdeményezésére nyújtották be a Tanács 

elé. Számos egyeztetés és vita után elnökségi jelentés készült, amelyet az Európai 

Tanács 2011. júniusi ülésén meg is erősítettek. A nemzeti roma integrációs 

stratégiákat, illetve az intézkedéscsomagokat a tagállamoknak 2011 decemberéig 

kellett benyújtaniuk. A Bizottság 2012 tavaszán értékelte a stratégiákat, majd 

jelentést készítette az Európai Tanácsnak és Parlamentnek. 

A Nemzeti Roma Stratégiák 2020-ig tartó Európai Uniós keretrendszeréhez 

igazodva készült el 2011-ben Magyarország Nemzeti Társadalmi Felzárkózási 

Stratégiája (továbbiakban: NTFS) és az ehhez tartozó két éves Intézkedési Terv. Az 

NTFS egyik mellékletét képezi a 2011. május 20-án aláírt Keretmegállapodás, 

amelyet Magyarország kormánya és az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) 

kötött. A Keretmegállapodás különös hangsúlyt fektetett a munkahelyteremtés és az 

oktatás területen történő együttműködésre, illetve együttdöntési rendszer 

kialakítására 107. A keretmegállapodásban megfogalmazottak elérése érdekében – az 

érintett tárcák bevonásával – kidolgozásra került egy részletes intézkedési terv108.  

2010-ben a közigazgatásért és igazságügyért felelős miniszter feladata 

egyrészt az Európai Unió romapolitikájának való megfelelés, illetve hazai szinten a 

felzárkózási feladatok kezelése volt. A miniszter célja és érdeke elsősorban a több 

oldalról érkező elvárásoknak való megfelelés és 2011. év első félévében a sikeres 

Európai Unió soros elnökségi feladatainak ellátása volt. A társadalmi felzárkózásért 

felelős miniszter a Roma Koordinációs Tanács elnöke is egyben, amely 2011-ben 

azzal a céllal jött létre, hogy a felzárkózási politika társadalmasítását a Kormány és 

az ORÖ közötti Keretmegállapodás végrehajtását kövesse figyelemmel. Jelenleg az 

Emberi Erőforrások Minisztériumán belül zajlik a Nemzeti Felzárkózási Stratégia 

                                                 
106 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:52011DC0173 
107  A keretmegállapodás emellett konkrét elérendő célokat és az azokhoz rendelt célértékeket is 
tartalmaz pl.: 100 000 roma munkanélküli foglalkoztatása, 150 000 roma szervezett szűrésnek 
biztosítása, 2000 roma nő képzése és munkához segítése stb. 
108 1338/2011. (X. 14.) Korm. határozat a Kormány és az ORÖ között kötött keretmegállapodásban 
foglalt számszerűsíthető célkitűzések elérése érdekében kidolgozott részletes intézkedési tervről. 
Ebben a miniszterelnök felkérte az érintett minisztereket, hogy a részletes intézkedési tervben szereplő 
programjaik tervezésekor olyan ösztönző és végrehajtási mechanizmusokat alakítsanak ki, amelyek 
hozzájárulnak a Keretmegállapodásban rögzített célok és a roma származású személyek bevonására 
vonatkozó indikátorok eléréséhez. 
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gondozása109. A hazai stratégiaalkotás folyamata 2010 őszén indult el, amikor a 

Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság akkori két vezetője elkészítette az 

átfogó helyzetértékelést és azt a konceptuális vázat, amely tartalmazta az elveket és a 

politikai alapvetéseket. Ezt követően az államtitkárság további munkatársaiból 

megalakultak a tématerületekre (pl.: foglalkoztatás, oktatás, egészségügy, lakhatás) 

lebontott munkacsoportok, amelyeknek a feladata maga a stratégiaalkotás volt. A 

stratégiaalkotás folyamatának első fázisa az összes hatályos stratégia áttekintése volt. 

Erre azért volt szükség, mert a készülő Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

alapvetően koordinatív és horizontális stratégiának készült, így fontos volt 

áttekinteni, hogy milyen lépések és intézkedések történtek eddig és mi az, amire 

szükség van a jövőben. Az államtitkárság munkáját külső szakmai inputok is 

segítették, többek között a Gyermekesély Értékelő Bizottság 110  és a Társadalmi 

Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság111. Ezzel párhuzamosan elkészült 

minden tárca részére egy intézkedési sablon abból a célból, hogy az azon feltüntetett 

tevékenységeik, programjaik és irányvonalaik beépítésre kerülhessenek. Így alakult 

és formálódott a Stratégia véleményezésre, társadalmasításra és tárcaköröztetésre 

szánt verziója112.  

Számos intézmény, szervezet együttműködésében elkészült 2012-ben a Civil 

társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósulásáról 

Magyarországon című tanulmány, amely tételesen, a stratégia logikáját követve 

                                                 
109 A szervezeti átalakítások következtében 2012 májusától Balog Zoltán államtitkárból miniszter lett. 
Miniszteri kinevezése után az államtitkárságot a KIM-ből az EMMI-be helyezték át. Az áthelyezés 
célja a személyes felügyelet megtartása volt. 
110 A „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégiáról 2007-2032 szóló 47/2007. (V. 31.) OGY 
határozattal elfogadott gyermekszegénység elleni stratégia végrehajtásának nyomon követését, 
monitorozását végzi a „Legyen Jobb a Gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság. Az 
Értékelő Bizottság 12 kormányzati képviselőből és 12, a civil szervezetek, egyházak, szakmai 
szervezetek által delegált tagból áll, akikhez állandó meghívottak csatlakoznak. Elnöke a Szociális 
Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkár, társelnöke a nem kormányzati tagok által 
megválasztott személy. 
111  2010-ben alakult meg 1199/2010. (IX. 29.) kormányhatározattal létrehozott Társadalmi 
Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság (TFCTB). A Bizottság fóruma annak, hogy a Magyar 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia mindinkább beépüljön az egyes szakpolitikákba. 
112  2011 októberében három helyszínen tartott az államtitkárság társadalmasítást (október 19. 
Debrecen, október 20. Miskolc, október 25. Kaposvár). Az államtitkárság mellett a Partners Hungary 
Alapítvány szintén fontosnak tartotta a konzultációt, ezért 2011 októberében négy helyszínen 
(Kaposvár, Miskolc, Szolnok, Budapest) kaptak lehetőséget a helyi szervezetek, hogy elmondják a 
véleményüket a stratégiával kapcsolatosan. Emellett a Területi Önkormányzatok Országos Szövetsége 
minden megyében megszervezte azt a fórumot, ahol az államtitkárság illetékes munkatársai előadást 
tartottak a Stratégia elveinek érvényesítéséről a helyi tervezésben. A felzárkózási stratégia 
véleményezésében nemzetközi szervezetek (pl.: RIÉP Titkárság, Nyílt Társadalom Intézet stb.) is 
részt vettek. 
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kritikákat és javaslatokat fogalmaz meg. A tárcakörözések és az egyeztetések során 

nyilvánvalóvá vált, hogy a Stratégia céljának a megfelelő koordináció, a monitoring 

rendszer bevezetése kell, hogy legyen. Mivel a Stratégia egy élő dokumentum, 

amelyet bizonyos időközönként szükséges újítani, módosítani, így elkészült a 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia kiegészítése113.  

A roma integrációval kapcsolatos európai és a hazai megközelítés közötti 

párhuzam jól látható. A célkitűzések nagyjából azonosnak mondhatóak, gondoljunk 

csak a négy kiemelt területre (oktatás, lakhatás, foglalkoztatás, egészség), illetve az is 

jól látszik, hogy egyik stratégia sem fektet kellő hangsúlyt a roma nők többszörös 

diszkriminációjára. A fogalom megjelenése egyértelműen a stratégia megírásában 

résztvevő szakértő érdeme. A stratégia készítői a roma nők családban betöltött 

szerepét, mint felzárkózási erőforrást tartották fontosnak. Emellett a beavatkozási 

területek és eszközök címszó alatt a roma nők interszekcionális társadalmi 

kirekesztettsége is szintén a szakértők miatt került be a szövegbe erős állításként, 

amely nem mellesleg harmonizál a Kormány munka és családi élet 

összeegyeztethetőségét célzó stratégiai elképzelésével. 

 

A Roma Évtized Program tervezésének szereplői 

2003-ban Budapesten tartották meg a „Romák a bővülő Európában –a jövő 

kihívásai” című konferenciát, ahol a RIÉP elindításának az ötlete felvetődött114. A 

konferencián részt vevő nyolc ország (Horvátország, Bulgária, Románia, Macedónia, 

Csehország, Szerbia-Montenegró, Szlovákia, Magyarország) kormányfői kifejezték 

politikai elkötelezettségüket aziránt, hogy csökkentik a roma és nem roma lakosság 

szociális és általános életkörülményei között meglévő szakadékot.  

2004. november 16-án a Budapesten megrendezett ülésen fogadták el az 

"Évtized Nyilatkozat" szövegét, amely a következőképpen hangzik: 

"Romák a bővülő Európában. A jövő kihívásai" című, 2003-ban 

megrendezésre került konferencia eredményeire építve, kinyilvánítjuk, hogy 
                                                 

113 Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózás címmel, azonban ez a dokumentum már nem képezi a 
kutatás tárgyát. 
114  A konferencia a Nyílt Társadalom Intézet (OSI) és a Világbank szervezésében került 
megrendezésre, az Európai Bizottság, a UNDP, az Európa Tanács Fejlesztési Bankja, valamint a finn 
és a svéd kormányok támogatásával. 
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kormányaink a diszkrimináció megszüntetéséért fognak tevékenykedni, hogy 

csökkenjen az elfogadhatatlan szakadék a Romák és a társadalom többi része között, 

ahogy ezt Évtized Cselekvési Terveinkben célként megjelöltük.2005-2015 közötti 

időszakot a Roma Integráció Évtizedének nyilvánítjuk, és kötelezettséget vállalunk 

arra, hogy támogatjuk a Roma közösségek valódi részvételét és bevonását az Évtized 

Program céljainak megvalósításába, továbbá, hogy kimutatjuk az elért fejlődést az 

Évtized Cselekvési Terveinek megvalósítása során szerezett tapasztalatok értékelése, 

és az eredmények mérése alapján. Ezúton más országokat is felhívunk, hogy 

csatlakozzanak erőfeszítéseinkhez.“ (Decade, 2005:2)  

2005. február 5-én Szófiában írták alá az Évtized Nyilatkozatot, ezzel 

hivatalosan is a 2005-2015 közötti időszakot a Roma Integráció Évtizedének 

nyilvánították. Az Évtized Program tehát egy olyan nemzetközi kezdeményezés, 

amelynek célja, hogy a kormányok, kormányközi és civil szervezetek együtt a roma 

civil társadalommal együtt generálják a fejlődést. A fejlődés lényege, pedig a romák 

életminőségének javulása. A Program kiemelt figyelmet kívánt fordítani a fejlődés és 

az eredmények mérhetőségére és a mennyiségi meghatározásokra. 2004 az Évtized 

előkészítő és tervezési szakasza volt. A magyar kormány miniszterelnöke védettsége 

alatt vállalta, hogy felállítja a Roma Integráció Évtizede Program Titkárságát, amely 

koordinálta a Program előkészítését a 2004. év folyamán. Az Évtized Program 

tervezésének menetéről folyamatosan tájékoztatni kellett az Évtized Nemzetközi 

Irányító Bizottságát (NIB: a RIÉP legfelsőbb konzultatív, tervezési és döntéshozó 

irányító testülete), amelyben a részvevő kormányok delegációi, az országok Roma 

képviselői, nemzetközi donorok és szervezetek kaptak helyet.  

A hazai Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, 

lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, 

továbbá a kultúra, a média és a sport területén határozott meg átfogó célokat, és az 

ezekhez kapcsolódó konkrét feladatokat, a hozzájuk rendelt mutatókat, továbbá a 

feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség 

megteremtését mindezeken keresztül kívánta megvalósítani. A Stratégia 

Tervezésével a Roma Integrációs Főosztály és annak vezetője volt megbízva a 

szociális és munkaügyi miniszter által 2006-ban. A négy terület szakmai 

kidolgozására a tématerületekért felelős szervezeti egységeket, illetve a szaktárcákat 

kérték fel (pl. egészségügy –Egészségügyi Minisztérium, oktatás –Oktatásügyi 
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Minisztérium). A Stratégia Tervvel párhuzamosan íródott a kétéves intézkedési terv, 

amelyet szintén a főosztály munkatársai koordináltak.  

A Roma Integrációs Tanács115 és a Civil Ernyő116 is véleményezte a kész 

dokumentumokat. Így biztosították azt, hogy a civilek és a szakértők is 

bekapcsolódhassanak a Stratégia alkotás folyamatába. A nemek közötti egyenlőség 

tekintetében a Stratégia alkotói, írói azt vizsgálták meg, hogy mely területeken, mely 

problémák kapcsán van különbség a nők és a férfiak között. Ahol úgy gondolták, 

hogy ez jelentős mértékű, csak ott határoztak meg az intézkedéseket. A meglévő, 

aktuális állapotot vizsgálták, nem tekintettek a jövőbe és nem vizsgálták meg 

általánosságban a problémát. A romákat homogén csoportként kezelték, nem tettek 

különbséget nők és férfiak között és egyáltalán nem alkalmazták a mainstream 

megközelítést.  

Azonban nem csak a magyar RIÉP Stratégia fektet kevés hangsúlyt a nők és 

férfiak társadalmi egyenlőtlenségének kezelésére. Nicoleta Bitu szakértő asszony 

abból a szempontból vizsgálta az elkészült országos cselekvési terveket, hogy 

azokban milyen módón érvényesül a nemek közötti társadalmi egyenlőség 

biztosításának kérdésköre, amely egyike a célterületeken átívelő és vizsgálandó 

területeknek az Évtizedben. Áttekintésében arról számolt be, hogy bár jelentős szintű 

eltéréseket mutatnak a tervek a tárgykörben, mégis további kidolgozást igényel a 

terület. Bizonyos országokban (pl.: Horvátország) a gender kérdést konkrétan említik 

és annak mérésére szolgáló indikátorokat is kidolgoztak, míg más országoknál (pl.: 

Románia) bár megemlítik a gender témakört, mint területeken átívelő szempontot, de 

indikátorokat nem jelöltek meg (Lamoreux, 2011). 

Az Európai Unió „használata” a felzárkózási stratégia megalkotásában jól 

nyomonkövethető, csakúgy, mint az aktorok aktív részvétele. A „Nemzeti Roma 

Integrációs Stratégiák Európai Keretéről 2020-ig” című közlemény nyújtotta a 

szakmai hátteret a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság munkatársai 

számára a hazai stratégia megalkotásakor. A referenciául szolgáló közleményben 

                                                 
115 A Roma Integrációs Tanács létrehozásáról 2006 decemberében döntött a kormány. A tanács a 
korábban működő kormányzati romaügyi egyeztető fórumok, a Cigányügyi Tárcaközi Bizottság, 
illetve a Romaügyi Tanács feladat- és hatásköreit vette át. A Roma Integrációs Tanács széles körű 
képviseletet és hatékonyabb érdekérvényesítést biztosított a roma közösségek számára. 
116 Kiss Péter miniszter 2007 áprilisában a Roma Integrációs Tanácsba be nem kerülő civil 
szervezetek köréből Civil Ernyő létrehozásáról döntött abból a célból, hogy a kimaradt szervezeteknek 
is lehetősége legyen a döntés-előkészítési folyamatokban részt venni. 
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azonban a roma nőket mindösszesen kétszer említik meg – a foglalkoztatás és oktatás 

területén -, így a hazai stratégiában is homogén csoportként kezelik a romákat, nem 

téve különbséget a roma férfiak és roma nők különböző szükségletei között. Ezt a 

hiányt kívánta orvosolni Járóka Lívia volt Európai Parlamenti képviselő, aki 

fontosnak tartotta, hogy elkészüljön a „Nemzeti Roma Integrációs Stratégiák Uniós 

keretrendszerének nemi vonatkozásairól szóló parlamenti jelentés 2013-ban. A hazai 

stratégia felülvizsgálatakor azonban a feladattal megbízott kollégák nem vették 

figyelembe a jelentésben többször is megfogalmazott interszekcionális társadalmi 

kirekesztettséget.  

Az EU által nyújtott keret mellett meg kell jegyezni a hazai stratégiaalkotás 

hiányosságait is. Ahogyan azt a III.5. A hazai stratégiaalkotás története című 

alfejezetben már kifejtettem, hiába volt és van igény az egységesítésre, a 

stratégiaalkotás folyamatába igen elenyésző módon épül be a horizontális 

esélyegyenlőség kérdése. Sőt azt is láthattuk, hogy a 38/2012 (III.12.) a kormányzati 

stratégia irányításáról szóló kormányrendelet megalkotóinak eszükbe sem jutott az 

esélyegyenlőséget, mint alapelvet megemlíteni. Ez pedig többek között azt is jelenti, 

hogy a jövőben sem fog nagyobb hangsúlyt kapni sem az esélyegyenlőség, sem a 

társadalmi felzárkózás, sem pedig az interszekcionális kirekesztettség. Tehát bár az 

aktorok (hivatalnokok, döntéshozók, szakértők) aktív résztvevői voltak a 

stratégiaalkotás folyamatának, az elköteleződés és a szakmai tudás hiánya miatt a 

kutatott területek elenyésző mértékben jelentek csak meg. 

A RIÉP Stratégia megalkotásánál is volt egy kiinduló dokumentum, az 

Évtized Nyilatkozat, amely alapul szolgált a hazai szakemberek számára. Ahogyan 

azt olvashattuk, a hazai RIÉP Stratégia megírásával az akkori Roma Integrációs 

Főosztály munkatársait bízták meg. Hiába voltak aktív résztvevői a stratégiaalkotás 

folyamatának, szintén a szakértelem és az elköteleződés hiánya miatt ebben a 

stratégiában sem kapott hangsúlyt a gender vagy éppen az interszekcionális 

társadalmi kirekesztettség. A minisztériumi munkatársak egyáltalán nem hivatkoztak 

a RIÉP Stratégia egészét tekintve a gender mainstreaming elvre, amely így szól: „a 

nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen 
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megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja 

megvalósítani” (1.3.1. pont)117.   

Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőséget Elősegítő Stratégia tervezésének 

szereplői 

A szociális és munkaügyért felelős miniszter 2009-ben döntött arról, hogy a 

Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Stratégia szülessen meg, ezért 

2010-ben a gender mainstreaming megvalósítása érdekében a Magyar Köztársaság 

Kormánya határozatot fogadott el a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét 

Elősegítő Nemzeti Stratégia – Irányok és Célok 2010-2021 címmel118. A stratégia 

megírása, elfogadása nagyon fontos mérföldkőnek számított a hazai folyamatokban. 

A Stratégia hazai megalkotásának előzménye egyrészt az Európai Unió részéről 

támasztott elvárás, a számos nemzetközi egyezmény és ajánlás (pl.: CEDAW 

Egyezmény, Pekingi Nyilatkozat, Gender Equality Paktum), másrészt a 

magyarországi civil szervezetek és szakértők igénye volt. Emellett a Magyar 

Köztársaság Kormányprogramjának (2006-2010) az Esélyegyenlőséget a nőknek 

című fejezete kiemeli a Kormány elköteleződését a nők és férfiak társadalmi 

egyenlősége iránt. Továbbá a nemzeti jogszabályok (pl.: Alkotmány, Egyenlő 

bánásmódról és esélyegyelőségről szóló törvény) is indokolttá tették a Stratégia 

megszületését.  

A dokumentum azt a célt is szolgálná, hogy az abban foglaltak érvényre 

jussanak a fejlesztési tervekben, más stratégiákban, illetve egy olyan 

intézményrendszer alakuljon ki és működjön, amely koordinálást, monitorozást, 

értékelést és ellenőrzést végez. Az esélyegyenlőségért felelős szakállamtitkár adta ki 

konkrétan a feladatot és határozta meg a teljesítés dátumát. A szakállamtitkár 

képviselte a tárcaegyeztetéseken a minisztérium álláspontját és egyeztetett a 

felmerülő vitás kérdésekben. pl.: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium - önálló 

tényállásként nem akarta a családon belüli erőszakot elfogadni, így konszenzusos 

megoldást kellett találni. Ő kérte fel a szakértőket, hogy írják meg a stratégia 

                                                 
117 RIÉP Stratégia 
118 Az eredeti tervek szerint a Stratégiát országgyűlési határozat formájában szerette volna a szociális 
és munkaügyért felelős miniszter elfogadtatni, azonban várható volt, hogy a politikai vezetők 
ellenállása miatt ez a dokumentum csak kormányhatározat formájában születhetett meg (1004/2010 
(I.21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia – 
Irányok és Célok 2010-2021). 
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releváns részeit. A szakállamtitkár célja volt a tématerület beágyazottságának 

erősítése, egyrészt a miniszter és a többi tárca felé, másrészt az elköteleződésének 

biztosítása a szakértők, a civilek és a társadalom egésze felé. A szakállamtitkár 

érdeke az volt, hogy egyszerre legyen meg a támogatottság a közigazgatási 

szakemberek, a szakértők és a civilek részéről egyaránt.  

A Szociális és Munkaügyi Minisztériumon belül tehát a nemek 

egyenlőségével foglalkozó szervezeti egység, azaz a Nők és Férfiak Társadalmi 

Osztály munkatársai 2008-ban kezdték el a stratéga előkészítését, a dokumentum 

vázának megírásával. Az elhivatottságukat tükrözte, hogy többször jelezték a 

vezetőknek, hogy a Stratégia megírása és elfogadása elengedhetetlen velejárója a 

hazai esélyegyenlőségi politikának. A munkatársak célja a Stratégia megalkotásával 

a nők és férfiak társadalmi egyenlősége fontosságának hangsúlyozása volt, mind 

nemzetközi, mind pedig hazai színtéren. A szakértők és civil szervezetek képviselői 

rendelkeztek azonban azzal a tudással és ismeretanyaggal, amely szükséges volt 

ahhoz, hogy a Stratégia létrejöhessen. Olyan szakemberek kerültek felkérésre, aki 

hosszú évek óta az adott tématerülettel foglalkoznak, így kellő ismeretük, jártasságuk 

és kompetenciájuk volt. A szakértők és civil szervezetek célja volt, hogy a több éves, 

akár évtizedes munkájuk és elhivatottságuk Stratégia formában öltsön testet, ezzel 

kényszerítve a társadalom egészét, a döntéshozókat, a politikai szereplőket, hogy a 

nőket érintő egyenlőtlenségekkel kell és muszáj foglalkozni és azokat kezelni. A 

szakértők, civilek érdeke, hogy a tématerület a lehetőleg erőteljesebben megjelenjen 

a köztudatban és a politikai színtéren egyaránt.  

A dokumentum logikája első körben az 1995-ben a Nők IV. 

Világkonferenciáján elfogadott Pekingi Cselekvési Tervben, a nők helyzetének 

javítására megfogalmazott tizenkét kritikus terület 119  volt. A dokumentum első 

verziója a tizenkét terület szerint épült fel. Rövid időn belül nyilvánvalóvá vált, hogy 

több olyan témakört is tartalmaz a Pekingi Cselekvési Terv, amely nem releváns 

Magyarország esetében. Emiatt az a döntés született, hogy a Nők és férfiak közötti 

egyenlőségre vonatkozó ütemtervben (Roadmap) megfogalmazott hat terület legyen 

                                                 
119  Nők és a szegénység, nők és az oktatás és képzés, nők és az egészségügy, a nők sérelmére 
elkövetett erőszak elleni küzdelem, nők és a fegyveres konfliktusok, nők és a gazdaság, nők a 
döntéshozatalban, nők a hatalomban, nők emberi jogai, nők és a média, nők és a környezet, 
gyermeklányok 
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az irányadó 120 . Az ütemtervben meghatározott hat témakörnek megfelelően az 

esélyegyenlőségi szakállamtitkár az adott területek jeles szakértőit kérte fel, hogy 

készítsék el a helyzetértékeléseket, helyzetelemzéseket, a hosszú távú és a kétéves 

intézkedési terveket. Az előzetes egyeztetések szerint a Stratégia tartalmazott volna 

egy külön roma nőkről szóló fejezetet is, végül azonban az erre vonatkozó 

összefoglalás az első fejezeten belül kapott helyet. Kiemelendő, hogy ebben a hazai 

dokumentumban lett először megemlítve az interszekcionalitás.  

A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács napirendjére természetesen 

több alkalommal is szerepelt az NFTE Stratégia 121 . A szakértői dokumentumok 

összeszerkesztése után megindult a hosszú közigazgatási egyeztetése a stratégiának. 

A szakértők és a civil szervezetek képviselői szerették volna, ha egy erős és 

számonkérhető dokumentum szülessen meg, azonban a tárcák igen óvatosan 

határozták meg a rájuk vonatkozó feladatokat és azok határidejét. Ennek két oka 

lehetett. Egyrészt magával a témával nem minden minisztériumi dolgozó, - legyen az 

akár beosztott vagy vezető – nem tudott mit kezdeni, hiszen az esélyegyenlőség 

kérdéskörével és azon belül is a nők és férfiak egyenlőtlenségével addig nem igazán 

kellett foglalkoznia. Másrészt a Stratégiában foglaltak végrehajtásához a központi 

költségvetésből nem allokáltak forrást. Maga a Stratégia így fogalmaz „a Kormány 

támogatja, hogy a Stratégiában foglalt feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi 

forrásokat a központi költségvetésből kell biztosítani, ezért a költségvetési 

tárgyalásoknál a minden évben támogatja a Stratégiában foglalt irányok és célok 

figyelembevételét.” (NFTE, 2009:5) Bár a Stratégiában a Strukturális és Kohéziós 

Alapok felhasználására is felhívják a figyelmet, azonban még így is az akkori 

felsővezetők csak nagyon óvatosan vállaltak be újabb és újabb feladatokat, illetve 

                                                 
120  1. A nő és férfiak egyenlőmértékű gazdasági függetlenségének megteremtése, a fizetési és a 
foglalkoztatási aránytalanságok felszámolása, a nők és a szegénység, a nők és az egészség 
szempontjainak figyelembe vétele. 2. A szakmai, a magán- és a családi élet fokozottabb 
összehangolásának támogatása 3. A férfi-női részvételi aránytalansági csökkentésének támogatása a 
politikai és a gazdasági döntéshozatalban, valamint a tudomány területén. 4.  Az erőszak elleni 
hatékony fellépéshez, a megelőzéshez szükséges intézkedések megtétele. 5. A nemekhez kötődő 
sztereotípiák visszaszorításának támogatása 6. A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség 
politikájának stratégiai elve célkitűzéseinek megvalósításához elengedhetetlen változások szakmai 
megalapozása (képzés, intézményrendszer, nemekre érzékeny költségvetés, nemekre bontott 
adatgyűjtés) 
121 2008. március 18-án az esélyegyenlőségért felelős szakállamtitkár bejelentette, hogy a stratégia 
alkotás folyamata elindult, a Tanács 2008. június 3-i ülésén már tájékoztatást kaptak a tagok, hogy 
milyen előrelépések történtek a dokumentumban, pl.: a tématerületekhez tartozó intézkedéscsomagok 
kidolgozásához szakértőket bízott meg a minisztérium. 2009. november 10-én a szakállamtitkár 
ismertette a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Stratégia elfogadásának folyamatát.   
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célkitűzéseket. A Stratégia államigazgatási egyeztetése során két olyan tématerület 

volt, amelyeknél a Stratégia szerzői, azaz szakértők és a kormányzati munkatárak 

nehezen találták meg a konszenzusos megoldást. Az első a családon belüli erőszak 

büntető tényállássá tétele, a második pedig a kvóta kérdése volt.  

Összefoglalóan elmondható, hogy az elsődleges cél megvalósult, azaz 

megszületett 2010-re az első női stratégia Magyarországon. Még akkor is pozitív a 

Stratégia értékelésének egyenleg, ha az abban foglaltak nem teljesülnek teljes 

mértékben és nem rendelnek az intézkedések mellé akkora forrásokat, amelyeket a 

feladatok megoldása igényelne. Ebben a Stratégiában említették meg először az 

interszekcionalitást és a roma nők többszörös diszkriminációját, ezzel próbálva 

megtörni azt a bevett szokást, hogy a nőkre, mint homogén csoportra tekintsenek.  

A CEDAW jelentés szereplői 

A Nőkkel Szembeni Hátrányos Megkülönböztetés Minden Formájának 

Kiküszöböléséről szóló (CEDAW) egyezményt 1979. december 18-án fogadták el 

New Yorkban. Az Egyezmény értelmében a részes államok kötelesek minden 

intézkedést megtenni a nőkkel szembeni megkülönböztetés megszüntetéséért122. Az 

Egyezmény végrehajtásának ellenőrzésére a részes államok 1982-ben a nőkkel 

szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöbölésével 

foglalkozó bizottságot hoztak létre, amelynek tagjait a részes államok jelölik ki, 

mandátumuk pedig négy évre szól. A részes államoknak négyévenként jelentésben 

kell beszámolniuk, hogy milyen nemzeti szintű intézkedéseket tettek a nők 

helyzetének javítása céljából. Ezeket az országjelentéseket a Bizottság az évi két 

ülésén tárgyalja és azzal kapcsolatosan ajánlásokat fogalmaz meg. Az ajánlásokat a 

részes államoknak el kell fogadniuk és a lehető legnagyobb erőfeszítést kell 

megtenniük annak érdekében, hogy javítsák a nők helyzetét. Az országjelentések 

mellett a civil szervezetek, szakértők árnyékjelentéseket készíthetnek, amikben 

értékelik a központi intézkedéseket.  

A CEDAW Bizottság másik jelentős tevékenysége, hogy az országjelentések 

értékelése mellett a Bizottsághoz a részes államok állampolgárai, a nevükben eljáró 

személyek vagy szervezetek önálló beadványt nyújthatnak be abban az esetben, ha az 

Egyezményben rögzített valamely jogot a részes állam megsértette és valamennyi 
                                                 

122 Az Egyezményt a hazai jogrendszerbe az 1982. évi 10. törvényerejű rendelettel emelték be. 
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hazai jogorvoslati lehetőséget kimerítette. A beadványokat a tagok elbírálják és a 

részes államoknak kötelességük a beadványban foglaltakat számba venni és a 

javasolt lépéseket végrehajtani. A panasztételre az Egyezmény kiegészítő 

jegyzőkönyve ad lehetőséget123.   

A CEDAW Bizottsághoz benyújtandó országjelentést a nők és férfiak 

társadalmi egyenlőségének kérdésével foglalkozó illetékes központi közigazgatási 

szervezetnek kell elkészítenie. A dokumentumban számot kell adni arról, hogy az 

aktuális politikai vezetés milyen lépéseket tett és milyeneket mulasztott el a nemek 

egyenlőségének elérése érdekében. A jelentést a munkatársak, és ha szükséges, 

szakértők, civil szervezetek képviselőinek bevonásával készítik el. Az országjelentés 

védésén az országot általában legalább államtitkári szinten szükséges képviselni124. 

Az országjelentés írásával párhuzamosan szakértők és civil szervezetek képviselői 

árnyékjelentést nyújthatnak be a Bizottsághoz, amelyben aggályaikat és javaslataikat 

fogalmazzák meg. A hazai civilek és szakértők az általam vizsgált időszakban éltek 

ezzel a lehetőséggel. Az árnyékjelentésben kiemelték, hogy a kormány milyen 

lépéseket tett és milyeneket nem tett, illetve milyen, az esélyegyenlőséget 

veszélyeztető intézkedések történtek.  

A női stratégia megalkotásakor is jelentős mértékben az Európa Unió 

használatáról beszélünk (természetesen nem feledkezve el a CEDAW-ról és az 

Európa tanácsról). A Roadmap jelentette a hazai nemekre vonatkozó stratégia 

alapját. A fenti leírásból kitűnik, hogy elkötelezett döntéshozó és hivatali 

munkatársak mellett mennyire fontos a szakértők és civil szervezetek bevonása. 

Ebben az esetben remek példát láthatunk a különböző aktorok együttműködésére, 

hiszen világosan és egyértelműen meghatározták az irányt, a célt és az ezekhez 

szükséges eszközöket.   

 

 

                                                 
123 Magyarországon a 2004. február 12-én kelt beadvány kérelmezője Sz. A. roma származású magyar 
állampolgár volt, akin állítása szerint az egyik hazai kórház orvosai kényszersterilizációt hajtottak 
végre. Több éves vizsgálat után 2008-ban a Bizottság elmarasztalta a magyar kormányt, mivel az 
állam a kórházi személyzeten keresztül mulasztást követett el azzal, hogy a családtervezéssel 
kapcsolatban nem látta el megfelelő felvilágosítással és tanácsadással a kérelmezőt (Udvari, 2008.). 
124  Az általam vizsgált időszakban az SZMM-et az esélyegyenlőségért felelős szakállamtitkár 
képviselte a CEDAW Bizottság meghallgatásán.   
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Az Operatív Programok tervezői 

 

A magyar NFT I. kialakítása 2001 februárjában kezdődött, amely hosszú és 

több lépcsős egyeztetési folyamatot jelentett. A 2002. májusi kormányváltásig 

csupán az NFT I. Helyzetértékelés fejezete készült el, ezzel a tervezés másfél éves 

késésbe került az eredeti ütemezéshez képest. A Helyzetértékelés aktualizálására 

2002 nyarán került sor, elsősorban az Európai Bizottságtól kapott észrevételek 

felhasználásával. Ezzel párhuzamosan megkezdődött az NFT I. Stratégiájának 

kidolgozása, a Helyzetértékelésben foglaltak alapján. A 2002. szeptember végén 

benyújtott változatot a kormány első olvasatban elfogadta és társadalmi vitára 

bocsátotta. Ezzel párhuzamosan elkészültek az Operatív Programok 125 

(továbbiakban: OP), amelyeket a kormány 2002. október közepén a kormány első 

olvasatban elfogadott és egyben megkezdődött ezek társadalmi egyeztetése is. 2002. 

december közepén a kormány második olvasatban elfogadta mind az NFT I., mind az 

OP-ok teljes anyagát.  

Ezt követően Magyarországnak 2003 márciusáig kellett benyújtania a már a 

Bizottság illetékeseivel folytatott tárgyalások és az előzetes (ex-ante) értékelés 

eredményeit beépítve az új NFT-t. A 2002-es kormányváltás után tehát mondhatni, 

felgyorsult az I. Nemzeti Fejlesztési Terv tervezése. A Nemzeti Fejlesztési Terv 

(NFT) a Bizottsághoz történő leadását követően megkezdődtek a tárgyalások az 

Európai Bizottsággal az EU, illetve a magyar fél tényleges pénzügyi 

kötelezettségvállalását jelentő Közösségi Támogatási Keretről 126  (továbbiakban: 

KTK-ról). A Közösségi Támogatási Keretet az Európai Bizottság a magyar 

hatóságokkal egyetértésben alakította ki (Európai Bizottság, 2003:4). A Nemzeti 

Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala az Operatív Programokat koordináló 

minisztériumokkal és a regionális fejlesztési intézményekkel együtt a szociális 

partnereket, gazdasági, szakmai, regionális, civil, kisebbségi és női szervezeteket, 

valamint az önkormányzati szövetségeket is bevonta az I. NFT egyeztetési 

folyamatába.  

                                                 
125  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP), Humánerőforrás-Fejlesztés Operatív 
Program (HEFOP), Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP), Agrár- és 
Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP), Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) 
126  A KTK a Strukturális Alapok 1. célkitűzése szerinti intézkedések stratégiáját és prioritásait 
tartalmazó dokumentum. 
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A 2004-2006 programozási időszakra vonatkozó tervezési folyamatról az 

előzővel ellentétben egyértelműen elmondható, hogy teljes mértékben 

professzionális folyamat volt. Egyrészt rendelkezésre állt minden közigazgatási 

szinten a szakembergárda, akik már foglalkoztak program- és projekt szintű 

tervezéssel és menedzsmenttel, másrészt nagy figyelmet fordítottak az 

előkészületekre, a társadalmasításra és a partnerség elvének betartására. Jelentős 

erőfeszítéseket tettek a szakmai és a civil szervezetek, illetve adott esetben az egyes 

állampolgárok véleményének a bevonására. A politika direkt beavatkozása a 2004-

2006-os programozási időszak tervezési és végrehajtási folyamataiban még kevéssé 

volt jellemző.  

Látható tehát, hogy a tervezés sokszereplős feladat. Az Európai Unió 

Bizottsága adja meg azokat a főbb kereteket és irányvonalakat, amiknek teljes 

mértékben meg kell felelniük a tagországoknak (például az esélyegyenlőség 

horizontális elvként való kezelésének). A kormány hazai szinten kell, hogy 

megteremtse azokat a jogszabályi kereteket, szabályzókat, intézményi struktúrát, 

amelyek szükségesek például az Operatív Programok tervezéséhez és 

végrehajtásához. A minisztériumokban dolgozó szakapparátusnak igen nagy a 

felelőssége és a ráhatása arra, hogy miként és milyen mélységben, mekkora 

befolyással képviselik az adott szakmai koncepciót, irányvonalat a politikai 

döntéshozók felé. Ahhoz, hogy az Operatív Programokba az kerüljön be, amit a 

minisztériumok, a mindenkori kormányprogram és ágazati stratégiák keretei között 

szakmailag alátámasztva képviselnek, elengedhetetlen, hogy maguk a 

(szakma)politikai vezetők is határozottan kiálljanak képviselendő célok és 

beavatkozások mellett. 

Az Európai Unió „használatát” az elemzésem szempontjából az OP-k 

tervezésénél az Európai Bizottság által meghatározott keretek jelentik. Ehhez 

igazodva kell hazai szinten, a hazai szakembereknek elkészíteniük, megtervezniük az 

aktuális OP-kat. Az azonban, hogy az Európai Unió fontosnak tartja a horizontális 

esélyegyenlőség biztosítását, nem jelenti automatikusan azt, hogy a tagállamok 

megfelelő mértékben eleget tesznek az EU elvárásainak. A projektszemlélet, hosszú 

távú tervezés mind-mind új jelenségek voltak Magyarországon.  
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Ahogyan azt fentebb jeleztem fejlesztéspolitika néven a 2000-es évek elején 

új szakma született. A fejlesztéspolitikán belül viszont nagyon kevés figyelmet 

kapott a horizontális esélyegyenlőség kérdése. Számos olyan kollégával készítettem 

interjút, illetve dolgoztam együtt, akik maguk is részt vettek a tervezésben. 

Tapasztalatuk szerint a döntéshozók csekély elköteleződése és a kollégák szakmai 

ismeret hiánya miatt egyáltalán nem kapott hangsúlyt az esélyegyenlőség. Azonban a 

téma, ha csekély mértékben is, de megjelent a programokban ez pedig néhány igen 

elkötelezett munkatársnak és szakértőnek volt köszönhető. Ahhoz viszont, hogy az 

interszekcionalitás, ha csak fogalom szintjén is, de szerepeljen a kiírásokban, ennél 

jóval erőteljesebb nyomásra lett volna szükség, mind a szakma oldaláról, mind a civil 

oldalról.       

 

Legitimáló használás: közpolitikai intézkedések egyeztetése, véleményezése, 
kommunikálása 

Koordinatív és értékelő szervek 

 
A stratégiák, jelentős dokumentumok megalkotására, azok véleményezésére 

és a végrehajtás koordinálására tárcaközi bizottságokat hoznak létre a kormányok. A 

tagok között találhatóak kormányzati szereplők, közigazgatásban dolgozók, 

szakértők és civilek. Feladatuk elvégzése során azonban ezek a szervek nem 

rendelkeznek közigazgatási jogkörrel, tehát pl.: nem alkalmazhatnak szankciót, ha 

valamelyik program késedelmesen teljesül vagy nem akkora összeget használtak fel 

a roma integrációra, amekkorát eredetileg beterveztek. A Bizottságok, tanácsok nem 

tudnak nyomást gyakorolni a minisztériumokra, csupán véleményező, konzultatív 

testületként működnek. 

Romák 

Cigányügyi Koordinációs Tanács127, Cigányügyi Tárcaközi Bizottság, Roma 

Integrációs Tanács 128 , a testületek nevei változtak, azonban funkciójuk nem. 

Feladataik általában intézkedési tervek, stratégiák kidolgozása, azok 

nyomonkövetése, intézkedések kezdeményezése, elemzés és értékelés. Az elnök 

                                                 
127 A Kormány 1048/1999. (V.5.) Korm. határozata a Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról 
128 1129/2006. (XII. 25.) Korm. határozat a Roma Integrációs Tanács létrehozásáról 
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általában az illetékes miniszter, alelnök az államtitkár, a titkársági feladatokat pedig 

az illetékes közigazgatási szerv látja el. Tagjai más minisztériumok vezetői, 

Országos Cigány Önkormányzat/Országos Roma Önkormányzat (továbbiakban: 

ORÖ) delegált, tanácskozási joggal részt vehetnek a civil szervezetek képviselői.  

Sok tekintetben hasonló funkciókkal hozták létre 2002-ben a Romaügyi 

Tanácsot. Feladatai között szerepelt az állásfoglalás a szabályozási és intézkedési 

javaslatokról, részvétel a romaügyi stratégia kidolgozásában, értékelés a stratégia 

végrehajtásban, kapcsolattartás a nem kormányzati szervekkel és a roma kisebbségi 

önkormányzatokkal. Elnöke a miniszterelnök, alelnöke a politikai államtitkár, tagjai 

a miniszterelnök által felkért 21 roma közéleti személy volt. A Romaügyi Tanács 

nehezen alakult meg és párhuzamos munkát folytatott a Cigányügyi Tárcaközi 

Bizottsággal, ezért egy idő után mind a kettőt megszüntették, helyette pedig 

megalapították a Roma Integrációs Tanácsot. 2006-ban a hét tagját két évre az 

illetékes miniszter kérte fel a roma közösségek képviseletét ellátó szervezetek 

javaslatára. A Roma Integrációs Tanácsból kimaradt civil szervezetek számára 2007-

ben alapították meg a Civil Ernyőt. A Civil Ernyő a romák társadalmi integrációjára 

irányuló kormányzati döntések előkészítését segítő informális szerveződés volt. A 

szélesebb körű társadalmi egyeztetés érdekében a Civil Ernyő keretében előzetesen 

egyeztetésre kerültek a Roma Integrációs Tanács napirendjén szereplő 

szakmapolitika kérdések, anyagok. A Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) 

létrehozásáról szóló kormányhatározattal129 a Roma Integrációs Tanács megszűnt. 

2010-ben a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság130 (TFCTB) 

kormányzati egyeztető munkacsoportjai a területfejlesztés, a foglalkoztatáspolitika, 

az oktatáspolitika, valamint a szociálpolitika és az egészségügy területen 

szerveződtek. A Roma Koordinációs Tanács 131  (ROK-T) a felzárkózási politika 

társadalmasítását a Kormány és az ORÖ közötti keretmegállapodás végrehajtásának 

nyomon követését hivatott szolgálni. Továbbá a cigány népesség hatékony 

felzárkózásának előmozdítása érdekében biztosít színteret a párbeszédre és az 

együttműködésre132.  

                                                 
129 1102/2011. (IV. 15.) 
130  1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi 
Bizottság létrehozásáról 
131 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat A Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról 
132  A ROK-T társelnöke az ORÖ elnöke, tagjai a roma civil szervezetek képviselői, egyházak, 
önkormányzati szövetségek, országos és területi cigány kisebbségi önkormányzatok, a Nemzeti 
Gazdasági és Társadalmi Tanács képviselői, az Alapvető Jogok Biztosának nemzetiségi jogokért 
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A fent felsorolt tanácsok nevei és tagjai állandóan változtak, azonban egy 

valami közös volt bennük. Soha, egyik Tanács sem fektetett kellő hangsúlyt a roma 

nők helyzetének vizsgálatára, nem szerepelt egyszer sem az ülések napirendjei között 

a többszörös diszkrimináció témaköre, annak ellenére, hogy a tagok között elvétve, 

de lehet roma nőket vagy roma nők helyzetével foglalkozó szervezeteket találni (pl.: 

Közéleti Roma Nők, Roma Nővédelmi Közhasznú Szervezet). A Tanács tagok 

javaslatokat tesznek, véleményeznek, de a döntés, hogy mit fogadnak el és mit 

vezetnek át a dokumentumokba, az a döntéshozó vagy a stratégiákat alkotó 

munkatársak felelősségi köre.  

2000-ben indult el a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos nyitott 

koordináció keretében az a folyamat, miszerint a tagállamok bizonyos időközönként 

benyújtják az Európai Bizottsághoz a szegénység elleni stratégiájukat. Ezekben a 

jelentésekben a romák 2004-től mármint az egyik fő célcsoport jelentek meg (Vajda, 

2012:167). Így a Bizottsági értékelések is elkezdtek foglalkozni a romákkal, bár 

fontos megemlíteni, hogy a folyamat elején még a bevándorlókkal együtt elemezték 

őket. A nyugat-európai országokban addig a bevándorlók helyzetének javítását 

szolgáló komplex intézkedési csomagok elindítása volt a cél, hiszen náluk az 

jelentette a problémát, azonban egyre jobban körvonalazódott, hogy szükség van az 

unióban egy önálló roma politikára is. 2007 után az Európai Parlament és a Tanács is 

többször foglalkozott a roma témával. A magyar elnökség előtt négy esetben 

született tanácsi következtetés és a Parlament maga is több határozatot fogadott el133.  

Nők 

A Nőképviseleti Tanács 1999-ben alakult és kisebb megszakításokkal 2003-ig 

működött. A kormány döntéseit előkészítő, konzultatív, véleményező, javaslattevő, a 

nők esélyegyenlőségét elősegítő cselekvési programok végrehajtása és annak 

ellenőrzését végző testület. Tagjai a nők esélyegyenlőségének javításáért dolgozó 

                                                                                                                                          
felelős helyettes biztosa valamint az MTA elnöke által felkért szakértő képviselő. A Tanács állandó 
meghívottja az Egyenlő Bánásmód Hatóság valamint a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, továbbá 
az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága és a Foglalkoztatási és 
Munkaügyi Bizottság képviselete. A ROK-T alakuló ülését 2011. szeptember 26-án tartotta, évente 
minimum két alkalommal ülésezik. 
133 A foglalkoztatási és szociális miniszterek 2009. június 8-9-i ülésén elfogadott „Romák társadalmi 
befogadása” című következtetések, amelyek meghatározzák a romák társadalmi befogadásának 10 
közös alapelvét. 2010. január 1-jén kezdődött spanyol-belga-magyar trió-elnökség is közös 
nyilatkozatban (2010. április 8-9., Córdoba) rögzítette az intézkedésekre vonatkozó terveit. 
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civil szervezetek, a nők érdekképviseletét ellátó országos hatáskörű társadalmi 

szervezetek képviselőiből, és a nők esélyegyenlőségével kapcsolatban kiemelkedő 

tudományos és gyakorlati tevékenységet végző személyek közül kerültek ki. A 

Tanács három éves szünet után Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács 

néven 2006-ban újjáalakult. Az akkori tagok mandátuma két évre szólt, így 2009-ben 

demokratikus választások útján kerültek be az új tagok a Tanácsba.  

A 2010-es kormányváltás óta azonban az NFTE Tanács nem működik. 2006-

ban és 2009-ben a Roma Nővédelmi Közhasznú Egyesületet Makai Istvánné elnök 

asszony képviselte, 2009-ben pedig az MTA Kisebbségkutató Intézet munkatársa, 

Kóczé Angéla is részt vett a Tanács munkájában.  

Fejlesztéspolitika 

Az Operatív Programok tervezésébe a szakmai szervezetek, tanácsadó 

testületek, érdekképviseleti szervek és magánszemélyek is bekapcsolódhattak. A 

társadalmasításkor lehetőségük volt a véleményük és a javaslatuk ismertetésére. A 

konkrét pályázatok megjelenése előtt, ill. egy ideig azok elbírálásában szintén jelen 

vannak/voltak a civilek és a szakértők, hiszen tagjai a monitoring bizottságoknak, ill. 

tagjai voltak 2010-ig az ún. Bíráló Bizottságoknak134. 

Érdekképviseleti rendszer 

Romák 

„A cigányság kisebbségi önkormányzati rendszerének megteremtése és 

bővülése igen fontos lépés volt a cigányság érdekképviselete megteremtésének útján. 

Ugyanakkor ezt a folyamatot mindvégig nehezítette az a tény, hogy a kisebbségi 

törvény szándéka szerint a kisebbségi önkormányzatok elsősorban kulturális identitás 

erősítéséhez adnak teret, ezzel szemben a roma kisebbségi önkormányzatoknak 

emellett, sőt elsősorban szociális problémák megoldásán kellett fáradozniuk, 

engedve a helyi közösségek nyomásának.” (ÁSZ, 2008:36) 

A rendszerváltást követően számos roma civil szervezet alakult, azonban 

munkájukat nagyban befolyásolja az aktuális politika és a roma szervezetek 

megosztottsága. Az alacsony küszöbű pályázatok megszűnése után a szervezetek 

                                                 
134 Személyes interjú a volt NFÜ Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának munkatársával. 
Időpontja: 2013.04.07. 
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működtetése és fenntartása nagyon nehézkessé vált, így a valóban működő 

szervezetek száma igen alacsony. Az EU csatlakozás után megváltoztak a pályázatok 

adminisztrációs előírásai, amelyekre az embereket nem képezték ki, nem készítették 

fel. Számos pályázati lehetőségből így a roma emberek kimaradtak és kimaradnak 

most is.135 

 

Nők 

 

A rendszerváltást követően jelentős számú női civil szervezet alakult 

hazánkban, azonban erős nőmozgalom még mind a mai napig nem alakult ki. A 

korábban már említett pályázati feltételek megváltozása azonban a női civileket is 

nagyban befolyásolta, így az érdemben tevékenykedni tudó szervezetek száma egyre 

kevesebb.  A nők helyzetével több politikus is foglalkozott/foglalkozik. Szinte 

minden pártban megvan a témáért felelős politikus, aki kivétel nélkül nő136.  

Az Európai Unió legnagyobb női ernyőszervezete (több mint 2000 

tagszervezettel rendelkezik) az Európai Női Lobby. 1990-ben azzal a céllal alakult 

meg, hogy előmozdítsa a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének megvalósulását 

az Európai Unióban137. Az EWL elnöke szerint bár történtek előrelépések a nemek 

társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére, azonban további intézkedésekre van 

szükség, mind az Unióban, mind pedig a tagállamokban. Ezek többek között az 

intézményi mechanizmus fejlesztése, az igazságos társadalmi és gazdasági 

körülmények elérése, magasabb női arány biztosítása a döntéshozatalban és a kiemelt 

figyelem a többszörös hátrányok, illetve az interszekcionalitás jelensége által érintett 

nők pl.: roma nők társadalmi helyzetének javítása (Teitelbaum, 2013). 

Az EU támogatással működő EWL tehát kettős szerepet tölt be. Egyrészt 

segíti a döntéshozók munkáját többek között ajánlások megfogalmazásával, position 

paperek írásával, kampányok szervezésével, másrészt közvetítőszerepet tölt be a 

nőszervezetek és az európai intézmények között. Emellett folyamatosan lobbiznak az 

                                                 
135 Személyes interjú a volt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító 
Hatóságának munkatársával. Időpontja: 2013.03.05. 
136 pl.: Dr. Gurmai Zita, Dr. Sándor Klára, Ertsey Katalin, Dunai Mónika, Járóka Lívia is felhívta a 
figyelmet a roma nők nehéz helyzetére a jelentésével, amelyet az Európai Parlament Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottsága 2013. október 10-én fogadott el. 
137 Központja és a titkársága Brüsszelben található, amely 25 ország nőszervezetinek a képviseletét 
látja el. 
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Európai Parlamentben. Bár az EWL működési területének a legfőbb színtere az 

Európai Unió, konzultatív jogkörrel, tanácsadói státusszal részt vesz az ENSZ 

Gazdasági és Szociális Tanácsában (Economic and Social Council –ECOSOC)138, a 

Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságban (CSW)139 és az Európa Tanácsban. 

Az EWL az utóbbi években számos position papert adott ki, amely a 2000-es 

években még csak a többszörösen diszkriminált nőkről, majd 2012-ben már 

konkrétan a roma nőkről szólt140. A szervezet aktív részvétele ebben a témában azért 

is nagyon érdekes, mert a közép-kelet európai országok csatlakozásakor 

szembesültek igazán a roma nők problémáival. Addig az EWL a többszörösen 

diszkriminált nők meghatározás alatt kizárólag a migráns nőket értette141.  

Az EWL és az Európai Unió mellett azonban a hazai civilek is erőteljesen 

foglalkoznak a nők többszörös diszkriminációjának problémakörével. A 2013 

januárjában kiadott Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (Magyarországon 

kizárólag a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség tagja az EWL-nek) és az 

Európai Roma Jogok Központja által készített Alternatív jelentés az ENSZ CEDAW 

Bizottságához; Magyarország hetedik és nyolcadik összevont időszakos jelentésének 

felülvizsgálatához kapcsolódóan az alábbiakat olvashatjuk. „A nőkkel szembeni 

többszörös diszkrimináció ez idáig nem kapott megfelelő figyelmet a jogi és 

közpolitikai intézkedések során. A roma nők továbbra is többszörös, nemi és etnikai 

alapú diszkriminációt szenvednek el. Akadályokba ütköznek az oktatáshoz, az 

                                                 
138 ENSZ Gazdasági és Szociális Tanács feladata: többek között koordinálja az ENSZ, valamint az 
“ENSZ-szervezetek családja” néven ismert szakosított intézmények és szervezetek gazdasági és 
szociális munkáját, elősegíti az emberi jogok és az alapvető szabadságok mindenki számára történő 
tiszteletben tartását és betartását. 
139 A Commission on the Status of Women (CSW), azaz a Nők helyzetével foglalkozó Bizottság az 
ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának funkcionális bizottsága, mely kifejezetten a nemek közötti 
egyenlőséggel és a nők helyzetének javításával foglalkozik. 
140 2002. szeptemberi EWL Position Paper on the Future of Europe és a 2000. augusztusi EWL 
Position Paper on integration a gender dimension in the proposed measures to implement the anti-
discrimination clause (art. 13 of the EC Treaty) is a nők többszörös diszkriminációjára hívja fel a 
figyelmet. 
2007. februárjában a European Women’s Lobby Statement to the Spring Council 2007 50 years of 
European gender equality legislation: implement gender justice now! című dokumentumban a 
szakértők kiemelik, hogy a szegénységben élő nők nagyobb arányban szenvednek el többszörös 
diszkriminációt, mint a férfiak. 
2012 decemberében kiadott Tackling multiple discrimination of Romani and Traveller Women- a 
crucial factor for the successful implementation of the National Roma Integration Strategies című 
position paper egy helyzetelmést és javaslatokat is tartalmaz az egészség, foglalkoztatás, lakhatás, 
döntéshozatal, oktatás területén. Célja, hogy segítséget nyújtson a döntéshozóknak és támogassa a 
roma stratégiákat, illetve felhívja a figyelmet az interszekcionalitás fontosságára (azaz a többszörösen 
diszkriminált nők helyzetére). 
141 Telefonos interjú az egyik hazai női érdekvédelmi szervezet vezető tisztségviselője időpontja: 
2014.02.28. 
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egészségügyi ellátáshoz és a megfelelő lakhatáshoz valóhozzáférésben, a 

foglalkoztatásban, továbbá az adminisztratív úton és intézményeken keresztül történő 

igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésben. Az állam által elfogadott közpolitikai 

dokumentumok, amelyek a romák helyzetének javítását tűzték ki célul, ez idáig még 

nem eredményezték a roma nők helyzetének jelentős javulását, vagy egyáltalán nem 

is fordítottak figyelmet a roma nők speciális helyzetére. A Nemzeti Társadalmi 

Felzárkózási Stratégia széleskörűen és árnyaltan mutatja be a roma nők problémáit, 

és számos releváns beavatkozási területet is azonosít; az indikátorok –vagyis az 

előrehaladás mérésére szolgáló eszközök – tárgyalásánál azonban már csak 

korlátozottan jelenik meg a nemi szempont.” (ENSZ,2013:11). A dokumentum 

mellékletében számos ajánlást is tesznek a szakértők a kormány részére142.  

Fejlesztéspolitika 

A civil képviselők jelenléte a Monitoring Bizottságokban szintén arra ad 

lehetőséget, hogy a roma, illetve nemek egyenlőségének kérdései terítékre 

kerüljenek. Ennek hatékonyságáról azonban megoszlanak a vélemények. A 

tapasztalat szerint a Roma Integrációs Tanács, illetve a Nők és Férfiak Társadalmi 

Egyenlősége Tanács delegáltjai számtalanszor arról számoltak be az üléseken, hogy 

sem az írásban benyújtott, sem a szóban jelzett javaslatok, megjegyzések nagy részét 

soha nem vették figyelembe. A Monitoring Bizottságba delegált tagok nem voltak 

képesek hatékonyan fellépni a horizontális esélyegyenlőség érvényesítése érdekében. 

Ahhoz, hogy erőteljesebb befolyással bírhassanak erőteljesebb döntéshozói 

elköteleződésre lett volna szükség. Addig azonban, amíg maga az állandóan 

szétválasztott roma és nő téma is igen döcögősen halad az esélyegyenlőség útján, 

aligha várható el, hogy interszekcionalitásról beszélhessünk. Tehát az Európai Unió 

„használata” hiába történik meg, ebben az esetben a szereplők nem tudnak, vagy 

éppenséggel nem akarnak elég hatékonyan működni. 

                                                 
142  A., Hozzanak speciális közpolitikai intézkedéseket és indítsanak speciális programokat a 
többszörös diszkriminációt elszenvedő nők számára (roma nők, fogyatékossággal élő nők, 
lánygyermekek, vidéki nők, menedékkérők stb.); a meglévő közpolitikai dokumentumok 
megvalósítása során pedig fordítsanak kellő figyelmet a nők ezen csoportjaira. B., Haladéktalanul és 
teljeskörűen vizsgálják ki a romák ellen elkövetett erőszakos cselekményeket, a törvény teljes szigorát 
alkalmazva vonják büntetőjogi felelősségre az elkövetőket, akár hivatalos, akár magánszemélyekről 
van szó. C., Javítsák a roma nők helyzetét az oktatáshoz, foglalkoztatáshoz és egyéb 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében. D., Javítsák a roma nők egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférését és egészségügyi állapotát, különös figyelmet fordítva a 
reprodukciós jogaikra (ENSZ,2013:12). 
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Képzés, köztudatformálás 

 

A csatlakozás után Magyarországnak lehetősége nyílt az esélyegyenlőség 

megvalósulását, a társadalmi felzárkózást támogató Európai Uniós programokba 

bekapcsolódni. A hazai szinten a két legfontosabb projektnek a Roadmap és a 

Progress pályázatokat értékelhetjük. A Roadmap 143  célkitűzéseinek teljes körű 

felvállalása a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének hazai megvalósításában 

mérföldkövet jelentett. Az EU által meghatározott hat területtel megegyezően 

Magyarországon hat szakmai munkacsoport alakult 144 az akkori Szociális és 

Munkaügyi Minisztériumon belül 2006-ban. A munkacsoportok munkájában 

szakértők, civil szervezetek képviselői és minisztériumi munkatársak vettek részt. A 

Roadmap legnagyobb eredményének könyvelhető el, hogy a szakértők, közigazgatási 

szakemberek és a civilek valódi partnerként, együttműködő félként vettek részt a 

munkában, sőt a gazdasági döntéshozatal munkacsoportba, pedig egy multinacionális 

cég (Procter and Gamble) is bekapcsolódott, amelyre addig még nem volt hazánkban 

példa.  

A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program 

(2007-2013) 145  átfogó célja volt, hogy a Szociálpolitikai Menetrendben foglaltak 

alapján pénzügyileg támogassa az Európai Unió szociális és munkaügyi téren 

meghatározott feladatok megvalósulását146. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

esélyegyenlőségért felelős szakállamtitkára szerint a képzés Magyarországon a 

társadalmi nemek szakpolitika egyik központi problémája volt, ezért a minisztérium 

ebben a témában nyújtott be 2008-ban pályázatot Kormányzati szintű gender 

mainstreaming képzés tréning-sorozat címmel az Európai Bizottsághoz. A projekt 

célcsoportjaként elsősorban a nemzeti szintű szakpolitikák és programok 

kidolgozásában, megvalósításában és értékelésében résztvevő szakembereket jelölték 

                                                 
143  A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, Az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 
ütemterv 2006-2010 (Gender Equality Roadmap 2006-2010) 
144 www.szmm.gov.hu (archív tartalom) 6 tématerület: a nők és a férfiak egyenlő mértékű gazdasági 
függetlensége, a szakmai és a magánélet összeegyeztetése; a két nem egyenlő arányú képviselete a 
döntéshozatalban; a nemi bűncselekmény valamennyi formájának felszámolása, a nemekhez kötődő 
sztereotípiák leküzdése; valamint a nemek közötti egyenlőség előmozdítása a kül- és fejlesztési 
politikákban 
145 1672/2006/EK Határozat  
146  A program öt szakaszból (strand) állt (1. Foglalkoztatás, 2. Szociális védelem és társadalmi 
befogadás, 3. Munkakörülmények, 4. Ani-diszkrimináció, 5. Nemek közötti egyenlőség). 
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meg, azaz azokat a szereplőket, akik munkájuk során kiemelt figyelmet kellett, hogy 

fordítsanak a nemek egyenlőségére 147 . A képzés fő célkitűzése az volt, hogy a 

társadalmi nem-szempont érvényesítéséhez a résztvevő szakemberek számára átfogó 

ismereteket, továbbá a saját működési területüket érintő, speciális, praktikus 

tudáskészletet nyújtson, s hogy a gyakorlatban már jól működő példákat terjessze.  

A Roadmap és Progress programok célmeghatározása elég tág, az Európai 

Bizottság csak a fő irányvonalat határozta meg, a tagállamokra bízva a megvalósítást. 

Így lett volna lehetőség az interszekcionális kirekesztettséget elszenvedő nőkkel 

kapcsolatos projektek indítására is, azonban nem ez történt. Kísérletek, de még 

próbálkozások sem történtek arra vonatkozóan, hogy a Roadmap 

munkacsoportjaiban vagy akár a Progress pályázatban az egyenlőtlenségi faktorokra 

ne, mint külön-külön és párhuzamosan egymás mellett megjelenő jelenségekre 

fókuszáljanak.  

Ennek magyarázata lehet egyrészt, hogy kormányzatban dolgozó 

szakemberek, ahogyan maga az adott szervezeti struktúra is, mindig külön kezelte 

például a roma kérdést, a nőkérdést és a fogyatékosság kérdését. A tématerületek 

között az átjárhatóság nem létezett és még ma sem létezik. Másrészt a szakértők és 

civilek nem gyakoroltak vagy nem tudtak kellő nyomást gyakorolni a döntéshozókra 

a tekintetben, hogy a többszörös diszkriminációval mind szabályozás, mind, pedig 

program szinten is foglalkozzanak. A Roadmap megvalósításakor sem a 

munkacsoport vezetők, sem pedig a munkacsoport munkájában résztvevők nem 

fektettek kellő hangsúlyt a többszörösen hátrányos helyzetben lévő nőkre. A Progress 

pályázat benyújtásakor az elsődleges szempont pedig az volt, hogy a döntéshozóknak 

egy olyan általános képzést tartsanak a szakértők a nők és férfiak társadalmi 

egyenlőségéről, amely megalapozhatja a majdani interszekcionális látásmódot. Bár 

az egyenlőtlenségi faktorok összefonódásának érzékelésében és kezelésében nem 

történtek előrelépések, mégis elmondható, hogy maga a nők és férfiak társadalmi 

egyenlőségének kérdése erőteljesebbé vált az EU csatlakozásnak köszönhetően.  

                                                 
147  A képzésre 2009 első félévében került sor a Miniszterelnöki Hivatal, az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, a 
Pénzügyminisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési 
Hivatal és a Magyar Államkincstár munkatársainak részvételével. 
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Mint azt láthattuk, az esélyegyenlőség és a társadalmi nemek kérdésköre alig 

volt terítéken a közpolitikában 2003 előtt, így a csatlakozást megelőzően a 

felkészülés érdekében számos projektben vett részt Magyarország148. Ennek ellenére 

mégsem értékelhető olyan mértékűnek és erőteljes hatásúnak, amilyen lehetett volna. 

Sem intézményi és mozgalmi fejlődés, sem pedig a politikai döntéshozók hozzáállása 

nem változott meg jelentősen. Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz tehát 

nem jelentette azt, hogy ezzel egy időben az esélyegyenlőség erőteljes részét képezte 

volna a hazai közpolitikának. Nagyon sok múlik azon, hogy a helyi intézmények 

például állami és nem állami szervek, szervezetek hogyan vesznek részt a 

folyamatokban. Krizsán Andrea tanulmánya szerint (Krizsán, 2009) a gyenge állami 

szerepvállalás és a gyenge civil jelenlét dupla gyengeséget eredményez. Ez az állapot 

általánosan jellemző a 2000-es évek elején csatlakozott kelet-közép európai 

országokra. Magyarország bár remekül beépítette az EU-s jogszabályokat a hazai 

jogrendszerébe, ezt nem követte az azokban megfogalmazottak erőteljes végrehajtása 

és a téma iránti hozzáállás változása. Sőt, ahogyan azt láttuk, az intézményi rendszer 

evolúciójában a téma a központi közigazgatásban egyre gyengébb helyet kapott és 

kap.  

Krizsán Andrea megállapítja (Krizsán, 2009.), hogy az EU soft 

dokumentumainak, például az Európai Foglalkoztatási Stratégiának (Frey, 

2004:153), amelynek a IV. pillére az egyenlő esélyek a nőknek és férfiaknak szól és 

a Strukturális Alapoknak hazai szinten nagy szerepük lehetett volna a gender 

mainstreaming elterjedésében. Annak a gender mainstreamingnek, ami annyit jelent, 

hogy a stratégia valamennyi pillérénél előzetesen és utólag is, illetve a Strukturális 

Alapokból támogatott pályázatoknál vizsgálják a megtett intézkedések hatását 

mindkét nemre vonatkozóan.  

A civil szervezetekre mindig is nagy szükség volt és van a stratégiák, 

intézkedések megalkotásakor, hiszen egyfajta tükörként, véleményformálóként 

működnek. A csatlakozást megelőző tárgyalások Magyarországgal 1998-ban 

                                                 
148  Pl.: Esélyegyenlőség megteremtése a munkaerőpiacon PHARE program, Know-How Transfer 
program, Managing E-Quality program, CEDAW jelentések 
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kezdődtek, azóta a hatalmon lévő kormányok különböző intenzitással és 

fókuszálással foglalkoznak az esélyegyenlőség kérdéskörével149.  

A horizontális elvek, pl. az esélyegyenlőség kezelése és az integrált, 

ágazatközi tervezés és beavatkozás módszere azonban több okból sem jelent meg 

erőteljesen az Operatív Programokban. A tervezéssel kijelölt célrendszert, a 

beavatkozások eszközeit egyértelműen az egyes ágazati logikák határozták meg. Az 

esélyegyenlőség kormányzati legitimációjának viszonylag magas szintje ellenére az 

esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése nem jutott túl a kötelező elvárások 

megjelenítésén.  

Az esélyegyenlőség kérdése a 2007-2013 közötti időszakban elsősorban a 

hátrányos helyzetűek támogatására fókuszált a kezelni kívánt probléma 

súlyosságának megfelelően, amit az Európai Bizottság az előkészítési folyamatokban 

tudomásul vett, sőt tevőlegesen támogatott. A nők és férfiak társadalmi egyenlőségét 

hazai szinten konzervatív módon kezelő magyar társadalom, a szakemberek, és 

politikai döntéshozók mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy az esélyegyenlőségen 

belül a három célcsoportot, a romákat, a fogyatékossággal élőket és a nőket 

diszjunkt, azaz különálló csoportoknak tekintsék.  

Az egyes definíciók kiforratlansága, a szenzitív adatok rosszul értelmezett 

védelme, az indikátorrendszerek korlátai szintén nem támogatták az esélyegyenlőségi 

célcsoportok finomra hangolását, az eszközrendszerek személyre szabását. Ennek 

következtében az egyenlőtlenségi faktorok nem fonódnak össze, nincs átjárás a 

három célcsoport között. Az interszekcionalitás nem tud megvalósulni. Ehhez az is 

hozzájárult, hogy a TÁMOP-ban egy-egy prioritási tengely fejlesztései egy-egy 

szaktárca irányítása alá kerültek, pedig a tervezési folyamat kezdetén volt esély arra, 

hogy egy prioritáson belül akár több minisztérium legyen a felelős. Emellett a 

prioritási sorrenddel kapcsolatosan talán nem túlzás azt mondani, hogy az 

                                                 
149 2003-ban elfogadásra került az Egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőségről szóló törvény, 2003. 
december 8-án a kormány aláírta a Társadalmi Befogadásról Szóló Közös Memorandumot (JIM), 
amely bemutatja a szegénység és a társadalmi kirekesztődés problémáit, a legfontosabb célkitűzéseket 
és a tervezett szakmapolitikai lépéseket. 2004-ben megalkotta a Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervet 
(NFA, 2004:32), amelynek a hatodik, illetve hetedik pillére a nők és férfiak egyenlősége, illetve a 
munkaerő-piaci integráció elősegítése és küzdelem a munkaerőpiacon a hátrányos helyzetben lévő 
emberek diszkriminációja ellen. Az említett dokumentumok azért nagyon fontosak, mert 
Magyarországon egy új nyelvezetet vezettek be, kiemelték az esélyegyenlőség fontosságát, 
hangsúlyozták annak horizontális és mainstream megközelítését. 
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esélyegyenlőség nagyjából a sor végén helyezkedett el. Számos fontosabbnak ítélt 

célnak, igénynek kellett megfelelni pl.: EU-s és hazai követelményeknek.  

A tervezést egyértelműen szektorális és nem integrált szemlélettel végezték. 

Az integratív, interszektorális tervezés kimerült a problémák és célok 

meghatározásánál, azonban a beavatkozások és eszközök a mindenkori 

felelősségekhez igazodtak. A három esélyegyenlőségi célcsoport közül a romák 

helyzetének javítását tartották fő prioritásnak a tervezők, a fogyatékossággal élők 

támogatása jórészt kimerült az fizikai akadálymentesítésben, míg a nők 

esélyegyenlősége a munka-magánélet jobb összeegyeztethetőségében és a nagyobb 

arányú foglalkoztatottság kitűzésében150.  

Az esélyegyenlőség, társadalmi felzárkózás megjelenése a programokban 

elsősorban a minisztériumi szakapparátus egyes dedikált egységeinek, elhívatott és 

kitartó kollégának, illetve szakértőinek köszönhető, akik időt és energiát nem 

kímélve folyamatosan szem előtt tartották az elv fontosságát. Kormányzati szinten 

egyetlen nők és férfiak esélyegyenlőségére fókuszáló képzést tartottak a 

munkatársaknak a már említett PROGRESS forrásból. Jóval több 

esélyegyenlőséggel, társadalmi felzárkózással kapcsolatos képzésre és 

továbbképzésre lenne szüksége a tervezést végző munkatársaknak. Tetszik vagy 

nem, ez egy nagyon lassan és nehezen alakuló evolúciós folyamat.  

Az előző tervezési időszakokban az volt a szokás, hogy az Európai Bizottság 

rendeletekben határozta meg az elérendő célokat, a fejlesztendő területeket a 

tagállamok számára. Emellett évente országspecifikus ajánlásokat tesznek, kifejtve, 

hogy miknek kell lennie a fejlesztendő területeknek. A tagállamok ennek 

megfelelően tudnak dolgozni a tervezés során.  A tagállamoknak a nemzeti 

referenciakereten keresztül kell igazodnia az EU-s elvárásokhoz. A 2013-as tervezést 

megelőzően azonban senki nem ellenőrizte, figyelte azt, hogy a nemzeti kormányok 

által meghatározott feladatok és célok mögött van-e stratégia, van-e egy olyan 
                                                 

150 Az esélyegyenlőség szempontjainak hatékonyabb érvényesítését a tervezésben a szereplők utólag 
főleg a szaktárcák számlájára írják. A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének elérését maga az EU 
Bizottsága sem tekintette a fő esélyegyenlőségi prioritásnak. A tervezési egyeztetéseken a 
Magyarországnak feltett kérdések szinte kizárólag a romákra irányultak. Hazai szinten elmaradt a 
tényeken alapuló szakpolitikai tervezés általános érvényesítése (evidence-based planning). Túlzottan 
erőteljes volt a külső peremfeltételeknek való megfelelési kényszer, amely alól a minisztériumi 
szakembereknek sem tudtak kibújni. Számos olyan innovatív, operatív szintű részlettudásra lett volna 
szükségük, hogy az integrált tervezés módszerét alkalmazhassák a programokban. Emellett célirányos 
esélyegyenlőségi képzések sem segítették a tervezés folyamatát. 
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dokumentum, amely átfogóan leírja a problémát, a feladatokat, a felelősöket stb., 

hiszen 2004-2006, 2007-2013 időszakban az operatív programok számítottak a 

stratégiai dokumentumoknak, míg a fő sorvezetők az I. Nemzeti Fejlesztési Terv és 

az Új Magyarország Fejlesztési Terv voltak.  

A mostani időszakban, azaz a 2014-2020-as tervezéskor már nem elég az 

operatív programok tervezése és megléte. Az egyes ágazatokhoz tartozó 

stratégiákkal, továbbá az ex-ante kritériumoknak megfelelően kell rendelkezniük 

stratégiákkal a tagállamoknak. Ez azt is jelenti, hogy az EU addig nem ad forrást, 

azaz a támogatások nem hívhatóak le, amíg az ágazati stratégiák nem készülnek el. 

Az esélyegyenlőség kezelését az EU-s tervezés során több szempontból nehézkesnek 

tartják a hazai szakemberek. Egyrészt nem könnyű minden programnál, célkitűzésnél 

pl.: a nemek egyenlőségét megvalósítani, tehát nem azt vizsgálja az EU, hogy hol 

releváns ez a kérdés, hanem azt, hogy minden programban figyelmet szenteljenek 

erre a kérdésre. Úgy tűnik, hogy ez a mainstream megközelítés nagyon nehéz és 

megfoghatatlan számos tervezőnek és projektmegvalósítónak. Ezt az állítást igazolja 

például az a tény is, hogy 2006-ben az Operatív Programokba és az NRSK-ba utolsó 

pillanatba kerültek be a horizontális esélyegyenlőségre vonatkozó részek, mivel 

senki nem tudott szakmai tartalmat lerakni az asztalra. Érzékelhető tehát, hogy sem 

hazai szinten, sem pedig nemzetközi szinten nem könnyű az esélyegyenlőség 

érvényesítése a dokumentumokban. És ha már a dokumentumok szintjén nehézséget 

okoz ez, akkor mit várhatunk a gyakorlati megvalósulás során? 

VII.3. Az interszekcionalitás (roma-gender) megnyilvánulásai nemzetközi 
szinten 

A vizsgált dokumentumok esetében egyértelműen kitűnik, hogy a NFTE 

Stratégiában és a CEDAW jelentésekben jelenik csak meg a nők/roma nők 

többszörös diszkriminációja. Hazai szinten tehát az interszekcionalitás alig 

értékelhető módon van csak jelen a közpolitikában. Az EU „használata” azt is 

jelenthetné, hogy nem csak az esélyegyenlőség elvét, hanem az interszekcionalitást is 

erősíti a közpolitikában. Miért nincs ez így?  
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Európai Unió 

Az EU bár foglalkozik a roma nők helyzetével, azonban ez csak elenyészőnek 

értékelhető. A kelet-európai országok csatlakozása előtt a roma nők helyzetével 

kevéssé foglalkoztak az EU-ban, mivel addig a szakapparátus, a civil szakértők 

leginkább a bevándorolt nők nehézségeivel találták szembe magukat. Isabele 

Mihalache 151  nemzetközi aktivista szerint az első jelentős esemény a roma és a 

társadalmi nem összekapcsolása szempontjából 1994-ben volt. Az Európai Bizottság 

ekkor hívta össze Spanyolországban az első olyan kongresszust, amely az EU és a 

romák viszonyáról szólt. Ez a platform biztosította elsőként a roma nőknek, hogy 

bemutathassák a speciális helyzetüket egy nemzetközi fórumon. Azelőtt a roma nők 

témakörét leszűkítették a gyermekek, legfőképpen a roma lányok korai iskolai 

lemorzsolódására (Kóczé, 2009.). Az eseménynek köszönhetően megszületett a 

Roma/Cigány Nők Nyilatkozata (Mihalache, 2004). A dokumentum legfőbb 

mondanivalója, hogy a roma nő kiszolgáltatottságának csökkentésében a képzésnek 

nagyon nagy szerepe van.  

A kelet-európai országok csatlakozását követően az Európai Parlament Nők 

Jogai és Nemi Egyenlőség Bizottsága összehívott egy roma nőkről szóló találkozót 

roma szakértők és aktivisták részvételével. A roma nők helyzetének vizsgálata 

mellett a résztvevők arra is keresték a választ, hogy hogyan és milyen formában 

lehetne hatékonyabban fellépni a többszörös diszkriminációt elszenvedő roma nők 

helyzetének javításáért. Úgy találták, hogy a központi intézkedések mellett 

különösen a női hálózatok segíthetnek abban, hogy egy sokkal befogadóbb és 

átfogóbb nyelvezet és kommunikáció alakuljon ki a többszörös diszkriminációt 

elszenvedett, speciális helyzetben lévő nők, roma nők kapcsán. Emellett a Bizottság 

azt is fontosnak találta, hogy 2005-ben megrendeljen egy háttértanulmányt (FEEM 

Committee), amely 15 tagállamban152 vizsgálta volna a roma nők gazdasági szerepét 

és lehetőségeit. Az írások tartalma azonban egyértelműen igazolta, hogy a szerzők 

nem voltak képesek átfogó információval szolgálni a roma nők speciális helyzetéről. 

                                                 
151 A szerző emberi jogi aktivista, aki több nemzetközi szervezetnél szakértőként dolgozik. Fő 
kutatási területe a roma nők foglalkoztatása, korai házasság és a roma nők tudatosságának növelése a 
helyi és az országos, illetve nemzetközi közpolitikában. 
152  Ausztria, Bulgária, Csehország, Írország, Lengyelország, Magyarország, Németország 
Olaszország, Románia, Svédosrzág, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Törökország 



 

228 
 

A dokumentum nagyrészt csak a romák általános helyzetét mutatta be, mellőzve a 

gender aspektust (Lamoreux, 2011). A dokumentum nagyon erősen hangsúlyozza a 

roma nőkre vonatkozó adatok hiányát (Európai Parlament, 2006:3)153.  

Járóka Lívia 2005-ben készített jelentése konkrétan megfogalmazta és 

felhívta a figyelmet a roma nők speciális helyzetére (Járóka, 2005). Ezen 

dokumentum eredményeit alapul véve 2006. június 1-én fogadta el az Európai 

Parlament a roma nők helyzetéről szóló határozatot. 2013-ban szintén Járóka Lívia 

készítette el és vitte az EP Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága elé a romák 

társadalmi integrációjára irányuló nemzeti stratégiák európai keretének nemi 

szempontjait bemutató jelentését. A képviselő leszögezi, hogy „ma a nőkről 

elmondható, hogy a szegénységgel és társadalmi kirekesztéssel fenyegetett 

valamennyi csoport többségét alkotják, továbbá hátrányt szenvednek egy sor, a nemi 

hovatartozástól nem elválasztható szempontból” (Járóka, 2013:5). Ez az 

interszekcionalitás megjelenésének igen magas szintje, hiszen maga egy EP 

képviselő írta le, hogy az egyenlőtlenségi faktorok metszik egymást. A jelentés 

röviden kitér arra is, hogy a roma nők mely területeken szenvednek hátrányt 

(foglalkoztatás, egészségügyi ellátás, lakhatás, oktatás, emberkereskedelem, családon 

belüli erőszak stb.)  A dokumentum záró sora: „A fenti okokból a jelentés az Európai 

Unióban a roma nők egyedi helyzetére és szükségleteire fog összpontosítani, és 

egyedi ajánlásokat fog megfogalmazni arra vonatkozóan, hogy a nemzeti roma 

integrációs stratégiák európai kerete hogyan mozdíthatja elő társadalmi, gazdasági 

integrációjukat” (Járóka, 2013:22). Az ajánlások soft dokumentumok, azaz a nyitott 

koordináció módszerről (lásd III.3.b. fejezet) beszélünk. Az abban foglaltakat a 

tagállamok vagy el/megfogadják, illetve teljesítik vagy nem. Így előre megjósolható, 

hogy csupán azok az országok fogják komolyan venni az iránymutatásokat, ahol a 

társadalom egésze elég nyitott és tájékozott az interszekcionális egyenlőtlenségről. 

Az Európai Bizottság nők és férfiak esélyegyenlőségére vonatkozó ütemterve 

2006-2010 (Gender Equality Roadmap) és a 2007-es Egyenlő Esélyek Mindenki 

Számára Európai Év 154  is többek között azt próbálta segíteni, hogy a roma nők 

                                                 
153 Mivel a tanulmány nem érte el az eredeti célját, így a FEMM 2005. novemberében a roma nőkkel 
kapcsolatosan közmeghallhatást tartott civilek, szakértők és Európai Bizottsági képviselők 
meghívásával. A rendezvényen Járóka Lívia is felszólalt, aki a roma nők többszörös diszkriminációját 
hangsúlyozta (Járóka, 2006). 
154 771/2006/EK határozat 
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speciális helyzete, mint téma bekerülhessen a politika közbeszédébe. A Roadmap 1.6 

célkitűzése szól a többszörös – különösen a bevándorló és az etnikai kisebbségekhez 

tartozó nők elleni – megkülönböztetés felszámolásáról. „Az etnikai kisebbségekhez 

tartozó és a bevándorló nők helyzete emblematikus. Ezek a nők gyakran válnak 

kettős megkülönböztetés áldozataivá.” (Európai Bizottság, 2006:5) A „kettős 

megkülönböztetés” (jelen esetben az egyenlőtlenségi faktorok: csak a 

gender/etnicitás/bevándorló) fogalom használata bár még messze van az 

interszekcionális kirekesztettől és a többszörös diszkriminációtól, mégis az első 

lépést jelenti az egyfókuszú szemlélet után (pl.: csak gender vagy csak etnicitás).  

A 2005-ben megtartott Roma Fórumon Kóczé Angéla szociológus mellett 

Fay Devonic az Európai Bizottság Nők és Férfiak Esélyegyenlőségével foglalkozó 

szervezeti egység vezetőjeként többek között hangsúlyozta, hogy a roma nők 

foglalkoztatása alacsony mértékű és kevéssé vannak jelen a politikai életben. A 

gender, osztály és etnicitás összekapcsolódását emelték ki mind a ketten a 

beszédükben (Kóczé, 2011:88).  

A Lisszaboni Stratégia grandiózus céljai között szerepelt a nők 

foglalkoztatási szintjének emelése. A nőket azonban abszolút homogén csoportként 

kezeli, pedig ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű nők, a roma nők foglalkoztatottsági 

aránya növekedjen, speciális programok megléte lenne szükséges.  

Európai Bizottság továbbá 2007-ben létrehozott egy olyan szakértői 

csoportot, amely az etnikai kisebbségek munkaerő-piaci integrációját vizsgálta. 14 

diszkrimináció alapját képző hátrányt nevesítettek. 155  

Az EU intézményeinek és azok munkatársainak tudása az 

interszekcionalitásról igen korlátozott. Ez legfőképpen abban mutatkozik meg, hogy 

nagyon kevés program szól kifejezetten roma lányoknak és roma nőknek, illetve 

nincs elkülönítve forrása, költségvetési sora ennek a célcsoportnak.  Jól látszik tehát, 

hogy valójában maga az EU is kevés figyelmet szentel a strukturális és politikai 

interszekcionalitásra. Ahogyan azt a fejezet elején is leírtam, az EU hat a 

tagállamokra és a tagállamok is hatnak az EU-ra. E logika szerint, ha az EU nagyobb 

gondot fordítana az interszekcionalitás kirekesztettség kezelésére, talán a tagállamok 

                                                 
155 A szakértői csoport által definiált 14 diszkriminációs alap: (alacsony iskolázottság és 
szakképzettség, nyelvi kompetenciák hiánya, szakképzéshez valóhozzáférés hiánya, 
állampolgársághoz valóhozzáférés hiánya, integrációs szakpolitikák hiánya, célcsoporttal szembeni 
előítéletek és sztereotípiák, ipari változásának hatása, jóléti rendszertől való függőség, diszkrimináció, 
információk hiánya, munkaerő-piaci kompetenciák, fekete munka) 
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látóterébe is jobban bekerülne a tématerület, csak úgy, mint a csatlakozást 

megelőzően, illetve a csatlakozás folyamatában maga az esélyegyenlőség és az 

egyenlő bánásmód kérdésköre. 

 

Európa Tanács 

Az Európa Tanács az első olyan regionális nemzetközi szervezet, amely 

kiemelten foglalkozott/foglalkozik a roma nők helyzetével. Egy 1995-ben 

Strasbourgban megrendezett Roma nőkről szóló egyeztetés keretében (Roma/Gypsy 

Women in Strasbourg), 1999-ben pedig egyik tanulmányában156 (az Európa Tanács 

Speciális Roma Csoportjának felkérésére), illetve júniusban a „Roma nők 

Budapesten” című konferencián fejtette ki Nicoleta Bitu 157  szakértő asszony a 

probléma okozóit: a legnagyobb gondot a roma nőkkel kapcsolatos statisztikai 

adatok hiánya és a politikai elit érzéketlensége okozza a társadalmi nem és etnicitás 

összekapcsolódásában. Továbbá hangsúlyozta, hogy a roma női témának be kellene 

integrálódnia a mainstream nőmozgalomba. A Tanács Fajgyűlölet és Intolerancia 

Elleni Bizottsága 1998-as „A romák/cigányok elleni fajgyűlölet és intolerancia 

leküzdéséről” szóló ajánlása hangsúlyozza a roma nők által elszenvedett kettős 

(double discrimination) hátrányos megkülönböztetést. Az Európa Tanács és az 

EBESZ jelentése 2003-ban pedig „A korlátok áttörése: a roma nők és a 

közegészségügyi ellátáshoz való hozzáférésről” 158  szól. A Tanács a tanulmány 

eredményeit is figyelembe véve Nemzetközi Roma Női Hálózat (INRW) létrehozását 

generálta. Maud de Boer- Buquicchio az Európa Tanács egyik vezetője azzal érvelt, 

hogy a roma nőknek híd szerepet kell betölteniük a saját közösségük és a társadalom 

között (Kóczé, 2011). 

Kóczé Angéla szerint bár az Európa Tanács számos kisebbséggel és 

sokszínűséggel kapcsolatos intézkedést hoz, azonban ezek kizárólag a kultúrát és a 

tradíciót hangsúlyozzák. A koncepciókból hiányoznak az egyenlőtlenségek mélyebb 

vizsgálatai és az ok-okozati összefüggések. Az erőfeszítések ellenére tehát a Tanács 

munkájában is látszik, hogy a programok, tanulmányok stb. nem átgondoltak, nem 

                                                 
156

 Report on the Situation of the Romani/Gypsy Women in Europe (Council of Europe. September 
1999); 
157 román nemzetiségű roma női aktivisa  
158 In 2003 the Council of Europe, FRA (EUMC) and the OSCE published the report "Breaking the 
Barriers - Romani women and Access to Public Health Care" 
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mélyrehatóak és teljes mértékben nélkülözik az interszekcionalitás módszerének 

alkalmazását. Sokszor a programok során a roma nőkre, mint mediátorokra 

tekintenek, akik közvetítők a társadalom egésze és a saját csoportjaik között. Ezzel a 

Tanács egyértelműen az etnicitás dimenziót erősíti. Bár a roma asszonyok státusza a 

családi hierarchiában általában alacsony, iskolai képzettségük rossz vagy sok esetben 

nincs is, szakmai lehetőségeik ennek megfelelően gyérek, mégis a közösségen belül a 

roma asszonyok jelentik a változás motorját, különösen a kapacitásépítés és a 

kulturális átalakulás terén, például azáltal, hogy hangsúlyozzák gyermekeik – főként 

a lányok – oktatásának fontosságát. Az anyák integrálása és felelősségvállalása a 

szülői munkaközösségekben rendkívül pozitív a gyermekek iskolalátogatása 

szempontjából (EGBSZ, 2008:4).  

Továbbá a Tanács a munkája során nem figyel a roma és a nem roma nők 

különbségeinek hangsúlyozására. Egy kategóriaként, homogén csoportként kezeli a 

nőket, amely egyáltalán nem célravezető. Sőt az látszik, hogy az Európa Tanács 

felfogása szerint a roma nők esetében csak egy dimenziót vizsgál, ez pedig az 

etnicitás. Bár az Európa Tanács számos lépést tesz a roma nők helyzetének javítása 

ügyében, mégsem tudja a szimbolikus női nemmel kapcsolatos korlátokat leküzdeni. 

Ahogyan Kóczé Angéla fogalmaz, az Európa Tanács nem érti az interszekcionalitás 

lényegét a roma nők témakörében, inkább csak feminizálja az etnicitás tárgykörét 

(Kóczé, 2011:90). 

ENSZ 

Az ENSZ, mint az egyik legnagyobb nemzetközi szervezet is többször a 

napirendjére tűzte a roma nők kérdéskörét. Elsőként az 1999-ben Yeung Sik Yuen 

által megírt munkaanyag/tanulmány foglalkozott a roma nők összetett helyzetével. A 

dokumentum 30. pontja (Yeung, 2000:8) kiemeli, hogy a roma nők többszörös 

diszkrimináció áldozatai (pl.: szexuális erőszak, kényszer sterilizáció, 

emberkereskedelem), ezért részükre külön akcióterv szükséges. Bár a 

dokumentumban helyet kap a roma nők témaköre, a szerző mégsem foglalkozik 

behatóan a témával és nem elemzi a roma nők társadalmi és a gazdasági hátrányait és 

azok összefüggéseit. 

 

2000 júniusában a Beijing Plus Five (Peking +5) találkozón New Yorkban 

kaptak a roma nők ismét kiemelt figyelmet. Ezt követően a migráns, bevándorló és 
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etnikai kisebbségekhez tartozó nőkkel kapcsolatos problémák megértésében a 2001 

júniusi ENSZ által szervezett Rasszizmus Elleni Világkonferencia159 is mérföldkövet 

jelentett, hiszen itt ismételten felhívták a kormányok figyelmét a többszörös 

diszkrimináció (interszekcionális diszkrimináció) tényére160. 

Az 1982-ben létrehozott CEDAW Bizottság talán az egyetlen olyan 

szervezet, amely átfogóan értelmezi a roma nők többszörös diszkriminációját 

munkája során. A civilek árnyékjelentéseiben, az országok jelentéseiben fontos 

szerepet kapnak a roma nők, hiszen külön fejezetben kell bemutatni a helyzetüket, 

illetve a hátrányaik leküzdése érdekében tett intézkedéseket. Az ENSZ többek között 

a CEDAW Bizottság működtetésével vezető szerepet tölt be az interszekcionalitás 

módszerének alkalmazásában. Bár a CEDAW Bizottság nem rendelkezik 

végrehajtási mechanizmussal, nem tud jogi szankciót alkalmazni, mégis 

kényszerítőleg hat a tagállamokra, hogy megfeleljenek a nemzetközi normáknak, 

nemzetközi jogszabályoknak. A CEDAW Bizottság ajánlásainak kihirdetése 

általában nagy sajtónyilvánosságot szokott kapni olyan országokban, ahol kiemelt 

figyelmet fordítanak a nők és férfiak társadalmi egyenlőségére. 

Összehasonlítva az interszekcionalitással kapcsolatos szemléletmódot és 

hozzáállást, az Európa Tanácshoz és az Európai Unióhoz képest nyilvánvaló, hogy az 

ENSZ jóval korábban felismerte a módszer fontosságát. Bár eleinte kizárólag a 

vidéki nőkre koncentrált és csak később került előtérbe a roma nők csoportja a 

rendszeres jelentések készítése során, mégis hatalmas eltérést mutat a többi 

intézményhez és szervezethez képest161.  

                                                 
159 World Conference Against Racism, Racial Discrimination and Related Intolerance 
160 Megerősítve az 1995-ös Pekingi nők jogairól szóló nyilatkozatot, amelynek a 32. cikke előírja, 
hogy az államoknak „fokozniuk kell az annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy minden, a 
felemelkedésében és előrehaladásban többszörös akadállyal küzdő lány és asszony egyenlő módon 
élhessen alapvető szabadságával és emberi jogaival” (ENSZ, 1995:5). 
161 Magyarország összevont hetedik és nyolcadik időszakos jelentésével kapcsolatban a Bizottság 
ötvennegyedik ülésén (2013. február 11-március 1.) elfogadott záróészrevételeknél is jól látható az 
alaposság és az interszekcionalitás fontossága. A 2013. évi jelentés 37. pontja a hátrányos helyzetű 
csoportokhoz tartozó nőkről szól: „A Bizottság mélységesen aggasztónak tartja, hogy az etnikai 
kisebbségekhez tartozó, például a roma nők, valamint a fogyatékossággal élő nők többszörös 
diszkriminációt és kirekesztést szenvednek el, mivel hiányzik egy átfogó cselekvési terv, amely a jogaik 
védelmét és lakhatási körülményeik javítását célozná. Aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, 
hogy a roma nőket aránytalanul nagymértékben érinti a szegénység és az alacsony életszínvonal 
problémája, és hogy korlátozott a hozzáférésük az egészségügyi szolgáltatásokhoz, az oktatáshoz és a 
munkalehetőségekhez, különösen vidéken. A Bizottság azt is aggályosnak tartja, hogy hiányoznak a 
bontott adatok a roma nők, a fogyatékossággal élő nők, az idősebb nők és a menekült nők helyzetére 
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Izsák Rita162 civil szakértőként, államigazgatási szakemberként, majd a Tom 

Lantos Intézet igazgatójaként dolgozott évekig a roma integrációért. Jelenleg az 

ENSZ kisebbségügyi különleges jelentéstevője (UN special rapporteur on minority 

issues). Az interjú során részletesen beszámolt arról, hogy munkavégzése során neki 

és a munkatársainak az ENSZ szervezetén belül az interszekcionalitás, mint módszer 

minden napi használata nem jelent problémát. Természetes és egyértelmű, hogy az 

interszekcionális társadalmi kirekesztett személyek ügyében egymással 

együttműködve járnak el. Az interszekcionalitás alkalmazásának hiányát 

egyértelműen tagállami szinten látja, amelynek okát az együttgondolkodás hiányában 

azonosítja be. Véleménye szerint csak úgy lehet hatékonyabban fellépni a többszörös 

diszkrimináció ellen, ha a tagállamok hazai szinten is együtt kezelik az 

egyenlőtlenségi faktorokat és nem választják szét azokat. Kritikaként fogalmazta 

meg Izsák Rita, hogy bár ő maga az ENSZ-en belül hatékonyan képes fellépni az 

egyenlőtlenségek éles szétválasztása ellen és munkája során folyamatosan az 

interszekcionalitás módszer alkalmazásán fáradozik, addig nagyon kevés ráhatással 

bír a hazai közpolitika szemléletmódjának megváltoztatására.  

Civil szervezetek 

A civil szerveződéseknek mindig nagy szerepük volt a társadalmi 

folyamatokban, így az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód területén is. Eddig 

nagyjából 2 irányzatot különböztetünk meg a tudományban, a „top-down policy”-t és 

a „bottom-up”-t. A „top-down policy” esetében a különböző EU-s intézmények és 

jellemzően nem roma emberek küzdenek a romák diszkriminációja ellen. A „bottom-

up” irányzatnál a civil szerveződések, a társadalmi kezdeményezések harcolnak a 

romák diszkriminációja ellen. A szakértők, kutatók szerint azonban szükség lenne 

egy harmadik irányzat bevezetésére a „new bottom up” megközelítésre. A new 

bottom up különlegessége az lehetne, hogy a roma nők a feministákkal közösen 

működnek együtt, mivel a gender és az etnicitás „együttkezelése” a cél. Jelenleg 

azonban aszimmetrikus hatalmi dinamika működik a mainstream feministák, a color 

és a harmadik világbeli feministák között (Lamoreux, 2011.).  

                                                                                                                                          
vonatkozóan”(ENSZ, 2013:12). A jelentés további tematikus pontjaiban (lakhatás, foglalkoztatás, 
egészségügy stb.) szintén kiemelik a többszörösen diszkriminált nőket.  

162 telefonos interjú időpontja:2014.05.06. 
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Isabela Mihalache (Mihalache, 2004) a legfőbb problémának azt látja, hogy a 

roma nőjogi mozgalom azért nagyon gyenge, mert magának a roma mozgalomnak 

sem része.   A tevékenységek sikerét alapvetően az határozza meg, hogy sikerül-e 

kialakítani egy minden érintettet bevonó, működőképes együttműködési hálózatot. A 

tapasztalat sajnos azt mutatja, hogy még azok a szakértők, politikusok, mozgalmárok 

sem működnek együtt, akik ezt könnyen megtehetnék.  

Andrea Buckova román feminista még ennél is továbbmegy. Véleménye 

szerint a roma vezetők kizárólag férfiak, akik egyedül a kényszersterilizációról 

engedik a roma nőket beszélni. Erről is, mint a roma populáció kontrolljáról és nem, 

mint a nők elleni erőszakról (Kóczé, 2009:23). Alexandra Oprea román feminista 

pedig azt kifogásolja, hogy a nőmozgalom nem fektet kellő figyelmet és hangsúlyt a 

roma nőkre. A nőket nem lehet homogén csoportként kezelni (Kóczé, 2009). 

Az elmúlt években hiába nőtt a roma női szervezetek száma mégsem tudták a 

roma nők erőteljesebb közéleti szerepét növelni, segíteni (Mihalache, 2004). 

Megoldás lehet, ha a romákra vonatkozó intézkedésekbe tudatosan beintegráljuk a 

társadalmi nemek egyenlőségének kérdéskörét, a nők és férfiak társadalmi 

egyenlőségénél figyelembe vesszük a sokszínűséget, illetve ha kifejezetten és 

célzottan roma nőknek szóló intézkedéseket hozunk. Ehhez azonban az kellene, hogy 

az eddigi nemzetközi és hazai tapasztalatokat felhasználjuk és figyelembe vegyük a 

szakértők javaslatait. Hiszen számos aktív roma és nem roma kutató, aktivista olyan 

tudással rendelkezik az interszekcionalitásról, amelyet érdemes lenne felhasználni, 

alkalmazni a közpolitikák kialakítása során. Azonban nem ez történik. Az intézményi 

rendszer kialakítása során a különböző célcsoportokat külön-külön helyezik el a 

struktúrában. A munkatársak, döntéshozók semmilyen képzést nem kapnak sem az 

esélyegyenlőségről, sem pedig az interszekcionalitásról. Ahhoz, tehát, hogy az 

interszekcionalitás megjelenhessen a közpolitikában, számos feltételnek kellene 

teljesülnie.  

 

Összegzés 

 

Manapság a roma nők helyzetét különbözőképpen fogalmakkal szokták 

jellemezni pl.: dupla diszkrimináció, többszörös diszkrimináció. Ez is azt bizonyítja, 

hogy ezen megközelítésben a diszkrimináció társadalmi nem és etnicitás dimenziói 

teljes mértékben elkülönülnek a szegénységtől és a gazdasági kirekesztettségtől. 
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Magyari-Vincze Enikő szerint a roma nők helyzetének vizsgálatakor a faj/etnicitás, 

társadalmi nem és az osztály kategóriák együttes figyelembe vételének 

automatikusnak kellene lenniük, hiszen ha ezek közül csak egy is kimarad, az már 

pontatlanságot okozhat (Magyari, 2012). 

Kóczé Angéla hangsúlyozza, hogy a roma nők, mint csoport társadalmi 

helyzetére vonatkozó elemzéseknek az etnicitás, a társadalmi nem és a társadalmi 

osztály kölcsönhatásainak figyelembevételén kellene alapulniuk. (Kóczé; 2011) 

Számos nemzetközi és hazai ajánlás és stratégia nem fektet kellő hangsúlyt a roma 

nők speciális helyzetére. Ennek egyik oka a roma nők helyzetére vonatkozó adatok 

hiánya, illetve azok a tanulmányok, amelyek külön vizsgálják a társadalmi nemek 

kérdését és az etnicitást, a szegénység és a társadalmi nem kapcsolatát, vagy a 

szegénység és a munkanélküliség összefüggését az etnicitással. Pedig a már létező 

roma nőkről szóló tanulmányok163 , amelyek egyértelműen kimutatják, hogy a roma 

nők többszörös, illetve interszekcionális hátrányokkal szembesülnek az etnikai 

hovatartozásuk, nemük és társadalmi hovatartozásuk miatt. Kirekesztődnek a 

foglalkoztatásból, az oktatásból, a jó minőségű egészségügyi ellátásból és a 

lakhatásból. Korlátozott hozzáféréssel rendelkeznek a pénzügyi szolgáltatásokhoz, 

szociális ellátásokhoz. Alacsony az arányuk a közéletben és a politikai 

döntéshozatalban. 

Az interszekcionalitás módszere két módon mutatkozhat meg a 

közpolitikákban: az első esetben a romáknak szóló intézkedésekbe integrálódik a 

társadalmi nem kérdése, a másodikban a nők és férfiak társadalmi egyenlőségével 

foglalkozó közpolitikák nyitottak a társadalmi sokszínűségre.  

A roma nőkre vonatkozó hazai intézkedések vizsgálatát követően Balogh 

Lídia (Balogh, 2012:22) hat féle aktuális megközelítést definiált. Az első esetben a 

roma nők teljes láthatatlanságáról beszél, azaz még említés szintjén sem jelennek 

meg az intézkedésekben és különböző dokumentumokban. A második 

megközelítésben a roma nők, mint halmozottan hátrányos helyzetű személyek 

vannak meghatározva. A harmadik verzió az interszekcionális társadalmi 

kirekesztettség megközelítési módszert alkalmazza. A negyedik szerint a 

                                                 
163 Társadalomtudomány témakörén belül Janky Béla: Cigány nők helyzete, egészségügy területén 
Neményi Mária: Cigány anyák az egészségügyben, oktatáspolitikával kapcsolatosan Forray R. Katalin 
– Hegedűs T. András: Cigányok, iskola, oktatáspolitika. 
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monofokális politikai-jogvédő mozgalmak érdekütközéseinek kárvallottjai sok 

esetben a roma nők. Az ötödik koncepcióban a roma nőket speciális csoportnak 

tekintik a saját csoportjukon belül, míg a hatodikban a roma nőkre, mint a társadalom 

számára potenciális erőforrásra tekintenek.  
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VIII. fejezet: Konklúzió 

Gyakorlati szakemberként nap, mint nap az esélyegyenlőséggel és társadalmi 

felzárkózással foglalkozom közel tizenhárom éve. Ebben a környezetben szeretném 

megérteni, hogy miért csak elszórva találkozunk az interszekcionalitás elvével a 

hazai közpolitikai dokumentumokban, noha ezt különféle nemzetközi és hazai 

„meghívások” is szorgalmazzák már.  

A testükkel megjelölt kisebbségi csoportok közül a nők, roma nők és a romák 

helyzetét szerettem volna megvizsgálni abból a szempontból, hogy mi is történik 

akkor, ha valaki egyszerre több hátrányos helyzetű csoportba tartozik. Továbbá az 

intézményi állapotokat és mechanizmusokat akartam elemezni a nők, roma nők és a 

romák szempontjából. 

A kutatásom kezdetekor azt a kérdést fogalmaztam meg, hogy hogyan jelenik 

meg az interszekcionalitás a hazai és nemzetközi dokumentumokban, illetve hazai 

közpolitikában. A válaszhoz nyolc dokumentumot elemeztem a rendszer-központú 

modell alkalmazásával, illetve olyan döntéshozókkal, szereplőkkel, kollégákkal 

beszélgettem, akik részesei és közvetlen alkotói voltak ezeknek. Az okok 

kiderítéséhez pedig a „használat” modell nyújtott segítséget. 

A kérdések lépcsőzetes megválaszolásával végül elkészült az az elemzés, 

amely választ nyújtott a kérdéseimre. Az intézményi keret, az aktorok és a 

dokumentumok elemzésével világossá vált, hogy hogyan is jelenik meg, vagy éppen 

nem jelenik meg az interszekcionalitás és mi ennek az oka. Jól látszik, hogy a 

közpolitikai folyamatban felvázolt lépések milyen mértékben vannak jelen a 

stratégiaalkotásban, illetve hogyan értelmezik a döntéshozók a problémát, milyen 

megoldási lehetőséget vetnek fel, mit tartanak fontosnak és mit tartalmaznak a 

stratégiák. A dokumentumelemzésem főbb eredményeit az alábbiakban foglaltam 

össze, amelyekhez a kutatás során szerzett tapasztalatok alapján rövid 

magyarázatokat is fűztem.  

Az állandóan változó szervezeti struktúra és a változó kormányzati álláspont 

nem erősíti, nem támogatja az esélyegyenlőség ügyét. Nem a különböző kormányzati 

ciklusok tűnnek a legfőbb kérdésnek, sokkal inkább az ebből adódó változások, mint 

például a szervezeti struktúra átszervezése és a tisztségviselők fluktuációja. Ennek 
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következtében szinte majdnem lehetetlen az egységes irány, ügymenet, ütemezés 

meghatározása. A régi szervezeti egységek megszüntetése vagy egybeolvasztása egy 

másikkal, esetleg teljesen új struktúra létrehozása szükségszerűen megbontja, 

megbolygatja az addigi akár jó, akár rossz folyamatokat. Így volt ez a Nők és Férfiak 

Társadalmi Egyenlősége Osztály vagy a Roma Integrációs Főosztály esetében is 

például 2010-ben. Mind a két szervezeti egység megszűnt, helyettük pedig más 

prioritásokkal és más célokkal újak alakultak. Jelenleg a nők helyzetével a 

Családpolitikai Főosztály foglalkozik, míg a roma kérdés a Társadalmi 

Felzárkózásért felelős Helyettes Államtitkársághoz tartozik. A fejlesztéspolitikában 

2007-ben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vette át a Nemzeti Fejlesztési Hivatal 

munkáját, illetve az addig a minisztériumokban működő irányító hatóságokat is maga 

alá vonta. 

 

A második megállapításom, hogy a tervezésben, a stratégiákban az 

esélyegyenlőség megtűrt tématerület, ezért az csak felszínesen és töredezetten jelenik 

meg a dokumentumokban. Az elemzett dokumentumokból és a beszélgetésekből 

egyértelműen kitűnik, hogy az esélyegyenlőség másodlagos fontosságú vagy éppen 

még a megemlítését sem tartják fontosnak, gondoljunk csak a 38/2012 (III. 12.) a 

kormányzati stratégia irányításáról szóló kormányrendeletre. Ennek több oka is van. 

Egyrészt Magyarországon az esélyegyenlőséggel erőteljesebben az EU csatlakozás 

idejében került napirendre. A szabályozása is csak 2003-ban történt meg az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 

kihirdetésével. Másrészt a döntéshozók számos gazdasági feladat és egyéb 

közpolitikai feszültség mellett nem tartják prioritásnak az egyenlőtlenség 

megszüntetését. Továbbá úgy tűnik, hogy a stratégia-alkotók pedig nehezen 

megfogható és értelmezhető, gyakorlatba nehézkesen illeszthetőnek tartják a 

témakört. A tisztségviselők munkájuk, feladataik elvégzéséhez csekély, de inkább 

semmilyen esélyegyenlőségről szóló képzést vagy információt, alternatívákat nem 

kaptak és kapnak (kivéve a 2009-es PROGRESS pályázatból megvalósuló 

„Partszélről a fősodorba” című gender mainstreaming képzést). Jóval több ilyen 

jellegű képzésre és továbbképzésre lenne szüksége többek között a tervezést végző 

munkatársaknak is. Az esélyegyenlőségi tanulás nagyon lassan alakuló, evolúciós 

folyamat. Jelenleg csak a munkatársak lelkiismeretétől, nyitottságuktól és 

elkötelezettségüktől függ, hogy a munkájuk során veszik-e a fáradtságot, hogy 
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utánanézzenek, tájékozódjanak az esélyegyenlőség, interszekcionalitás, vagy akár a 

társadalmi felzárkózás elvéről és azok gyakorlati megvalósíthatóságáról.  

 

A stratégiai dokumentumelemzésből egyértelműen kiderült, hogy a hazai 

közigazgatásban, a kormányzatban az esélyegyenlőség tématerületei külön- külön 

életet élnek. Ez azt is jelenti, hogy a legtöbb célcsoportnak külön stratégiája van, és 

magukban a különféle ágazati stratégiákban is külön-külön foglalkoznak a 

célcsoportokkal. A folyamatos változásoknak köszönhetően, hol egy szervezeti 

egység foglalkozik az összes védett csoporttal, hol pedig több. Az Esélyegyenlőségi 

Kormányhivatalban 2003-tól az Esélyegyenlőségi Szakállamtitkársághoz tartozott 

minden célterület, 2010-től viszont a célcsoportoknak különböző minisztériumok a 

gazdái.  Egy dolog biztosnak tűnik, legyen bármilyen is a szervezeti struktúra, 

dokumentumok szintjén mindig külön kezelték/kezelik a célcsoportokat, azaz van 

külön pl.: női stratégia, roma stratégia, fogyatékosügyi stratégia. A magyar 

társadalom, a szakemberek, és politikai döntéshozók mind-mind hozzájárultak és 

hozzájárulnak ahhoz, hogy az esélyegyenlőségen belül a három célcsoportot, a 

romákat, a fogyatékossággal élőket és a nőket különálló csoportoknak tekintsék. Az 

egyes definíciók kiforratlansága, a szenzitív adatok rosszul értelmezett védelme, az 

indikátorrendszerek korlátai szintén nem támogatták és támogatják az 

esélyegyenlőségi célcsoportok finomhangolását, az eszközrendszerek személyre 

szabását. A fő ágazati stratégiák a célcsoportjaikat homogén csoportként kezelik, 

közöttük pedig nagyon úgy tűnik, hogy nincs átjárás. Emellett abból is jó pár dolog 

leszűrhető, hogy az általam vizsgált stratégiáknak ki a célcsoportja, egyáltalán 

kiknek szól. A CEDAW Egyezményben és az NFTE Stratégiában a nők mellett roma 

nők is szerepelnek, a RIÉP és TFÁT Stratégia kifejezetten roma nőket említ, míg a 

HEFOP, TÁMOP, GVOP, GOP kizárólag nőkről beszél, említést sem téve a roma 

nőkről. 

 

Az is kiderült a vizsgálatból, hogy a döntéshozók tudása nem elégséges 

ahhoz, hogy az egyenlőtlenségi tényezők összefonódását meglássák vagy akár 

elemezzék. Ahhoz, hogy a dokumentumokba az kerüljön be, amit a minisztériumok, 

a mindenkori kormányprogram és ágazati stratégiák keretei között szakmailag 

alátámasztva képviselnek, elengedhetetlen, hogy maguk a (szakma)politikai vezetők 

is határozottan kiálljanak képviselendő célok és beavatkozások mellett. A 
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minisztériumokban dolgozó szakapparátusnak igen nagy a felelőssége abban, hogy 

miként képviselik az adott szakmai koncepciót, irányvonalat a politikai döntéshozók 

felé. Véleményem szerint ennek a szakapparátusnak kellene azokat a hiányzó 

inputokat megadnia, a figyelmet felhívniuk arra, amire esetleg a döntéshozók nem 

fektetnek kellőhangsúlyt. Amennyiben a közpolitikai ciklusmodell megfelelően 

működne, azaz a probléma és a cél meghatározása után az eszközök kiválasztásakor 

szakértői vagy akár civil álláspontok is bekerülhetnének a dokumentumalkotás 

folyamatába, akkor több szereplő látásmódja és szakértelme is megjelenne, így 

erősítve az interszekcionalitást.  

A stratégiák, dokumentumok nemzetközi előzményeiben, referenciáiban 

elvárásként megjelenik az esélyegyenlőség, és a többszörös diszkrimináció 

kezelésének igénye, de ez nyomokban lelhető csak fel a vizsgált stratégiákban. 

Annak ellenére, hogy nemzetközi és hazai szinten is vannak esélyegyenlőséggel 

kapcsolatos normák, ezek nem olyan erősek, mint az egyes védett társadalmi 

kategóriára vonatkozók. A tapasztalat azt mutatja, hogy az EU-s tervezések során a 

nők és férfiak társadalmi egyenlőségének elérését például maga az EU Bizottsága 

sem tekintette a fő esélyegyenlőségi prioritásnak. A tervezési egyeztetéseken a 

Magyarországnak feltett kérdések szinte kizárólag csakis a romákra irányultak 

(2004-2006; 2007-2013 tervezési időszakokban). Hazai szinten még erősebbnek 

véltem felfedezni azt a jelenséget, hogy bár retorika szintjén figyelmet fordítunk az 

esélyegyenlőségre, de arra már nem, hogy ebből mi valósul meg. Az 

esélyegyenlőség, interszekcionalitás, társadalmi felzárkózás figyelmen kívül hagyása 

egyesek szerint semmilyen következménnyel nem jár, pedig egyértelmű, hogy 

milyen károkat okoz a jövőben. 

 

A stratégiákban, dokumentumokban egyáltalán nincs jelen az 

interszekcionalitás, mint egyenlőségpolitikai koncepció. Ezt azt jelenti, hogy a 

romákat és a nőket is homogén csoportként kezelik. Kizárólag a Nők és Férfiak 

Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Stratégia és a CEDAW jelentések tudják csak a 

két egyenlőtlenségi faktort valamelyest együtt kezelni. A döntéshozók fogalmazzák 

meg a feladatot és adják ki az utasítást ennek elvégzésére. Ezért a döntéshozóknak 

kell elsősorban akarniuk, hogy a célcsoportok stratégiai szinten ne külön legyenek 

kezelve, illetve a szakértelem megléte is hozzájárul ahhoz, hogy az 

interszekcionalitás megjelenhessen. Emellett pedig nem utolsó sorban szemléletbeli 
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változtatásra, vagy éppen csak a szemszög módosítására, a látótér kiszélesítésére 

lenne szükség. 

 

Az elemzés szerint a stratégiák, dokumentumok megírásakor általában 

nincsenek jelen megfelelő szakemberek. A Társadalmi Felzárkózási Stratégiában 

egyértelműen nincs gender szakértelem, a RIÉP Stratégiában nincs gender 

szakértelem, az operatív programokban pedig a gender és a roma szakértelem is 

hiányzik. Egy közigazgatásban dolgozó munkatárstól nem várható el, hogy 

otthonosan mozogjon pl.: a fogyasztóvédelemben vagy a gyámügyben. Idő, vezetői 

utasítás, lelkiismeret, széles látókör szükségesek ahhoz, hogy a szakértelem hiánya 

pótolható legyen. Ahogyan a 2000-es években megszületett egy új szakma 

fejlesztéspolitika néven, úgy életre kelt maga az esélyegyenlőség szakmája is. Sajnos 

a szakemberek száma még ma is csak igen elenyésző. Az operatív programok 

tervezésébe a szakmai szervezetek, tanácsadó testületek, érdekképviseleti szervek és 

magánszemélyek is bekapcsolódhatnak. A társadalmasításkor lehetőségük van a 

véleményük és a javaslatuk ismertetésére. A konkrét pályázatok megjelenése előtt, 

ill. egy ideig azok elbírálásában szintén jelen vannak/voltak a civilek és a szakértők, 

hiszen tagjai a monitoring bizottságoknak, ill. tagjai voltak 2010-ig az ún. Bíráló 

Bizottságoknak. Látható, hogy a lehetőség adott, a szakértők, civilek bevonása a 

tervezésbe megengedett lenne. A kérdés csak az, hogy ki él ezekkel a lehetőségekkel. 

 

Az elemzés tapasztalatait figyelembe véve néhány javaslat megfogalmazható.  

Talán az egyik legfontosabb lépéshez a döntéshozók részéről egyértelmű 

elköteleződésre lenne szükség az esélyegyenlőség és az interszekcionalitás irányába. 

A stratégiaalkotás során alkalmazandó szabályban és elvárásokban egyértelműen 

szerepelnie kellene az esélyegyenlőségnek, interszekcionalitásnak és a társadalmi 

felzárkózásnak, hiszen e nélkül igen kevés az esélye, hogy az a terület megjelenjen. 

A vizsgálat során többször is kiemeltem az együttműködés fontosságát a civil 

szervezetekkel és szakértőkkel. Annak érdekében tehát, hogy az intézkedések és a 

programok elérjék a roma nők célcsoportját, szükséges lenne figyelembe venni a 

nemzetközi és hazai kutatók által javasolt szempontokat. Az anti-diszkriminációs 

tevékenységek kidolgozása során szükséges lenne figyelembe venni az 

interszekcionális kirekesztődés tényét. Hangsúlyozni, hogy a társadalom bizonyos 

tagjait egyszerre több tulajdonságuk miatt is érhetik hátrányok, ezek a negatív 
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hatások halmozódhatnak és összefonódhatnak. Segítené a folyamatokat a 

kapcsolatépítés a roma és a nem roma mainstream női civil szervezetek között és a 

szakértelmük bevonása a stratégiák írásakor és az intézkedések bevezetésekor. 

 

Összefoglalóan elmondható, hogy jelenleg a hazai közpolitikában elvétve, 

alig valósul meg az interszekcionalitás. Bár kezdeményezések vannak, ezek azonban 

egyelőre nem olyan erősek, hogy eredményesek lehessenek. Elkötelezett 

döntéshozók, tisztségviselők és szakértők bevonása nélkül ez a folyamat nem fog 

felgyorsulni. Az már egy másik kérdés, hogy mennyire érünk rá? 



 

243 
 

Irodalomjegyzék 

A Nemzeti Együttműködés Programja Országgyűlési Hivatal (2010) 
Forrás: http://www.parlament.hu/irom39/00047/00047.pdf 
Letöltve: 2012.11.28. 
 
A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések (TÁMOP 5. prioritás) értékelése - 
Értékelési jelentés 2013. március 27.  
Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=48414 
Letöltve: 2013.04.09. 
 
A NANE és a HCM közös jelentése az ENSZ CEDAW Bizottságának 2002. 
ülésszakán beszámoló magyar kormányjelentés kritikai vizsgálatával 
Forrás: http://www.nokjoga.hu/sites/default/files/filefield/2002-cedawarnyekjelentes-
nane-hcm.pdf 
Letöltve: 2012.11.20. 
 
Abrahamson, David (1997): Social networks and their development in the 
Community. In France, Jenny – Niki Muir (eds.): Communication and the Mentally 
ill Patient. Jessica Kingsley, London. 
 
Acsády Judit (2010): Nők a magyar tudomány fellegvárában In: Magyar Tudomány 
2010/11 1390-1399 old. 
Forrás: http://epa.oszk.hu/00600/00691/00083/pdf/mtud_2010_11_1390-1399.pdf 
Letöltve: 2015.08.10. 
 
Adsera, Alicia (2011): Where Are the Babies? Labor Market Conditions and Fertility 
in Europe, European Journal of Population 21 (1), 1-32 
 
Ágh Attila (2011): A közpolitika változó paradigmái: az érdekcsoportoktól a 
többszintű kormányzásig Politikatudományi Szemle 2011. XX/1. 33-48 old  
Forrás: http://www.poltudszemle.hu/szamok/2011_1szam/agh.pdf 
Letöltve: 2013.05.04. 
 
Albert Fruzsina – Dávid Beáta – Havasi Éva – Kóczé Angéla (2011): „Az asszony 
átveszi lassan a kalapot”. Szerepváltozások a nehézsorsú asszonyok életében In  
Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné (szerk.): Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak 
helyzetéről 2011, Budapest: TÁRKI 229-242 
Forrás:http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-
944/publikaciok/tpubl_a_944.pdf 
Letöltve: 2015.07.29. 
 
Allport, Gordon (1999): Az előítélet, Budapest: Osiris Kiadó  
 
Andorka Rudolf (2006): Bevezetés a szociológiába, Budapest: Osiris Kiadó,   
Forrás: 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a_szo
ciologiaba/ch16.html#id611987 
Letöltve: 2016.02.03. 

http://www.nokjoga.hu/sites/default/files/filefield/2002-cedawarnyekjelentes-nane-hcm.pdf
http://www.nokjoga.hu/sites/default/files/filefield/2002-cedawarnyekjelentes-nane-hcm.pdf
http://epa.oszk.hu/00600/00691/00083/pdf/mtud_2010_11_1390-1399.pdf
http://www.poltudszemle.hu/szamok/2011_1szam/agh.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-944/publikaciok/tpubl_a_944.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-944/publikaciok/tpubl_a_944.pdf
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a_szociologiaba/ch16.html#id611987
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a_szociologiaba/ch16.html#id611987


 

244 
 

Arató Ferenc (2007): Pozitív diszkrimináció vagy megerősítő társadalmi törekvések? 
In: Új Pedagógia Szemle 57. évf. 5. szám 65-76 
Forrás: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00113/2007-05-vt-Arato-Pozitiv.html 
Letöltve: 2015.11.23. 
 
Aronson, Eliot: A társas lény, Budapest: Akadémia Kiadó 2005. 
 
ÁSZ jelentés (2008): A magyarországi cigányság helyzetének javítására és 
felemelkedésére a rendszerváltás óta fordított támogatások mértéke és hatékonysága 
Összegző, helyzetfeltáró tanulmány 2008. április  
Forrás: http://www.asz.hu/tanulmanyok/2008/a-magyarorszagi-ciganysag-
helyzetenek-javitasara-es-felemelkedesere-a-rendszervaltas-ota-forditott-
tamogatasok-merteke-es-hatekonysaga/t206.pdf 
Letöltve:2013.02.03. 
 
Atkinson, Tony (1998): Társadalmi kirekesztődés, szegénység és munkanélküliség 
In: Esély 1998/4 3-18 
Forrás: http://www.esely.org/kiadvanyok/1998_4/tarsadalmi_kirekesztoseg.pdf 
Letöltve: 2015.05.24. 
 
Az amerikai Egyesült Államok népének Függetlenségi Nyilatkozata  
Forrás: http://mek.oszk.hu/02200/02256/02256.htm 
 
Babusik Ferenc – Dr. Papp Géza (2002): A cigányság egészségi állapota Delphoi 
Consulting 
Forrás: http://www.delphoi.hu/download-pdf/roma-BAZ-eu.pdf 
Letöltve: 2015.07.31. 
 
Bacchi, Cerol (1996): Same difference: Feminism and sexual difference, Sydney, 
Allen and Unwin  
 
Bagilhole, Barbara (2009): For Diversity Against Discrimination: From Gender 
Mainstreaming, 
through Multiple Discrimination, to Intersectionality In: Teaching Intersectionality: 
Putting Gender at the Centre 
 
Balassa Szilvia (2007): Antiszemiták, cigányellenesek, xenofóbok In Szarka László 
(szerk.): Mindennapi előítéletek. Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák, 
Budapest: Balassi Kiadó, 205-241 
 
Balassa Szilvia – Kovács András (2010): A kontaktus-hipotézis vizsgálata 
magyarországi vegyes lakosságú településeken Alkalmazott pszichológia XII. 
évfolyam 1-2. szám 99-112 
Forrás: http://ap.elte.hu/wp-content/uploads/2012/09/APA_2010_1-2.pdf 
Letöltve: 2016.04.03. 
 
 
 

http://www.asz.hu/tanulmanyok/2008/a-magyarorszagi-ciganysag-helyzetenek-javitasara-es-felemelkedesere-a-rendszervaltas-ota-forditott-tamogatasok-merteke-es-hatekonysaga/t206.pdf
http://www.asz.hu/tanulmanyok/2008/a-magyarorszagi-ciganysag-helyzetenek-javitasara-es-felemelkedesere-a-rendszervaltas-ota-forditott-tamogatasok-merteke-es-hatekonysaga/t206.pdf
http://www.asz.hu/tanulmanyok/2008/a-magyarorszagi-ciganysag-helyzetenek-javitasara-es-felemelkedesere-a-rendszervaltas-ota-forditott-tamogatasok-merteke-es-hatekonysaga/t206.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/1998_4/tarsadalmi_kirekesztoseg.pdf
http://www.delphoi.hu/download-pdf/roma-BAZ-eu.pdf
http://ap.elte.hu/wp-content/uploads/2012/09/APA_2010_1-2.pdf


 

245 
 

Balogh Lídia (2013): Roma nőkkel kapcsolatos szakpolitikai megközelítések In Vizi 
Balázs (szerk.): A romapolitikák értékelési módszerei és a magyar kormányzatok 
romapolitikái 17-29 
Forrás: http://real.mtak.hu/16483/1/tanulmanykotet_roma.pdf 
Letöltve: 2013.10.01. 
 
Balogh Lídia - Kóczé Angéla (2011): Fókuszban a roma nők. A roma nők társadalmi 
és politikai befogadásának időszerű kérdései Európában 
Forrás: https://cps.ceu.hu/sites/default/files/field_attachment/news/node-
22487/Roma-nok-tarsadalmi-befogadasa-Europaban-Apr2011.pdf 
Letöltve: 2011.04.07. 
 
Bayer József (2000): A politikatudomány alapjai, Budapest: Napvilág Kiadó  
 
Bayer József (2013): A szuverenitás politikaelmélete In: Magyar Tudomány 2013/4 
374-383 
Forrás: http://epa.oszk.hu/00600/00691/00115/pdf/EPA00691_mtud_2013_04_374-
382.pdf 
Letöltve: 2015.04.13. 
 
Beavoir, Simone (1969): A második nem, Budapest: Gondolat Kiadó 
 
Beck, Ulrich (1997): Túl a renden és osztályon In Angelusz Róbert (szerk.): 
Társadalmi rétegződés komponensei, válogatott tanulmányok, Budapest: Új 
Mandátum Könyvkiadó 
 
Berghman, Jos (1999): Szociális védelem és szociális minőség Európában. Esély, 
különszám: A szociális Európa, 30–48. 
 
Bernát Anikó – Krekó Péter – Juhász Attila – Molnár Csaba (2012): A radikalizmus 
és cigányellenesség gyökerei a szélsőjobb szimpatizánsai körében In: Társadalmi 
Riport 2012. 355-376 
Forrás: http://www.tarki.hu/hu/news/2012/kitekint/20121114.html 
Forrás: 
http://www.tarki.hu/hu/news/2012/kitekint/20121122_bernat_kreko_prezentacio.pdf 
Letöltve: 2016.02.26. 
 
Bernát Anikó (2014): Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai 
Magyarországon In: Társadalmi Riport 2014. szerk: Kolosi Tamás – Tóth István 
György 246-264. old TÁRKI Budapest  
Forrás: http://www.tarki.hu/hu/publications/SR/2014/index.html 
Letöltve: 2014.12.12. 
 
Betlen Anna, Krizsán Andrea, Zentai Violetta (2009): Partszélről a fősodorba – 
gender mainstreaming kézikönyv Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Kiadó: 
Clone Design Studió Kft.  
 
Bigazzi Sára (2013): Előítélet In: Az esélyegyenlőség Magyarországon Pécsi 
Tudományegyetem BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék 
 

http://real.mtak.hu/16483/1/tanulmanykotet_roma.pdf
https://cps.ceu.hu/sites/default/files/field_attachment/news/node-22487/Roma-nok-tarsadalmi-befogadasa-Europaban-Apr2011.pdf
https://cps.ceu.hu/sites/default/files/field_attachment/news/node-22487/Roma-nok-tarsadalmi-befogadasa-Europaban-Apr2011.pdf
http://epa.oszk.hu/00600/00691/00115/pdf/EPA00691_mtud_2013_04_374-382.pdf
http://epa.oszk.hu/00600/00691/00115/pdf/EPA00691_mtud_2013_04_374-382.pdf
http://www.tarki.hu/hu/news/2012/kitekint/20121114.html
http://www.tarki.hu/hu/publications/SR/2014/index.html


 

246 
 

Bindorffer Györgyi (2007): Sztereotipizáció az interetnikus kapcsolatokban In 
Szarka László (szerk.): Mindennapi előítéletek. Társadalmi távolságok és etnikai 
sztereotípiák, Budapest: Balassi Kiadó 9-34 
 
Bitu, Nicoleta (1999): Report on the Situation of the Romani/Gypsy Women in 
Europe Council of Europe 
Forrás: 
https://fia.pimienta.org/weblog/uploads/2008/09/roma_women_from_europe_nico.pd
f 
Letöltve: 2014.07.10. 
 
Blau, Peter M. (1973): Egyenlőtlenség és heterogenitás: Primitív elmélet a társadalmi 
struktúráról In: Társadalmi struktúra olvasókönyv TÁMOP 4.2.5. pályázat könyvei 
Forrás: 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_19_Tarsadalmi_retegzo
des_olvasokonyv_szerk_Gecser_Otto/ch06s02.html 
Letöltve: 2015.11.10. 
 
Borbély Szilvia (2011): Nők és férfiak béregyenlőtlensége Magyarországon In szerk: 
Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné (szerk.): Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak 
helyzetéről 2011. Budapest: TÁRKI - Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 2011, 113-
131.  
Forrás: http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-
938/publikaciok/tpubl_a_938.pdf 
Letöltve: 2014.12.12. 
 
BM-NGM (2015): Előterjesztés - a közfoglalkoztatással összefüggő egyes 
kérdésekről, valamint a teljes foglalkoztatottság elérése érdekében tett és szükséges 
foglalkoztatási intézkedésekről 
 
Bourdieu, Pierre (1994): Férfiuralom Replika Kör Budapest 1994. 
 
Bourdieu, Pierre (1994): Sociology in Question. Sage, London, 1993, 160-161. old. 
 
Boxill, Bernard (1991): Equality, discrimination and preferential treatement In: Peter 
Singer (szerk): A Companion to Ethics Blackwell Publishers UK 60-77 
 
Broadening the Agenda the Status of Romani Women in Romania OSI 2006 
 
Brósz Róber– Pólay Elemér (1974): Római jog, Budapest, Tankönyvkiadó 48.old 
 
CEDAW (1986):Committee on the Elimination of Discrimination Against Women 
Forrás:http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx 
Letöltve: 2013.12.12. 
 
 
 
 
 

https://fia.pimienta.org/weblog/uploads/2008/09/roma_women_from_europe_nico.pdf
https://fia.pimienta.org/weblog/uploads/2008/09/roma_women_from_europe_nico.pdf
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_19_Tarsadalmi_retegzodes_olvasokonyv_szerk_Gecser_Otto/ch06s02.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_19_Tarsadalmi_retegzodes_olvasokonyv_szerk_Gecser_Otto/ch06s02.html


 

247 
 

Choo, Hae Yeon – Ferree, Myra Marx (2009): Practicing Intersectionality is 
Sociological Research: A critical analysis of inclusion, interactions and institutions in 
the study of inequalities  
Forrás: 
http://www.ssc.wisc.edu/~mferree/documents/choo_ferree_intersectionality_final090
9.pdf 
Letöltve: 2016.03.14. 
 
Civil Társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi Felzárkóási Stratégiáról 
Magyarországon 2012-ben 
Forrás: http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9270_file9_hu_civil-society-
monitoring-report_hu.pdf 
Letöltve: 2014.12.14. 
 
Collins, Patriciai Hill (1998): It’s All In the Family: Intersections of Gender, Race 
and Nation In: Hypatia Vol. 13, No. 3 62-82 
Forrás: www.jstor.org/stable3810699 
 
Council of Europe (2008): Report on the Situation of the Romani/Gypsy Women in 
Europe 2008. 
Forrás: 
https://fia.pimienta.org/weblog/uploads/2008/09/roma_women_from_europe_nico.pd
f 
Letöltve: 2014.08.20. 
 
Council of Europe (2003): "Breaking the Barriers - Romani women and Access to 
Public Health Care"  
Forrás: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/180-ROMA-HC-EN.pdf 
Letöltve: 2014.02.04. 
 
Crenshaw, Kimberle (1991): Mapping the Margins: Intersectionality, Identity 
Politics, and Violence Against Women of Color In: Stanford Law Review, Vol. 43, 
No. pp. 1241-1299 Forrás: www.jstor.org/stable/1229039 
 
Crenshaw, Kimberle (2000): A Black Feminist Critique of Antidicrimination Law In: 
Davis M. Adams, ed. Philosophical Problems in the Law, 4th ed. London: Wadswoth 
Publishing pp. 339-343  
 
Csapó Ida (2005): Feminista Almanch 2005, Budapest: MINŐK és Nőtárs 
Alapítvány 
 
Cseres Gergely Zsombor – Molnár György (2014): Közmunka, segélyezés, 
elsődleges és másodlagos munkaerőpiac In Kolosi Tamás, Tóth-István Gyögy 
(szerk.): Társadalmi Riport 2014., Budapest: TÁRKI 204-225 
Forás: http://www.tarki.hu/hu/publications/SR/2014/ 
Letöltve: 2016.03.01. 
 
 

http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9270_file9_hu_civil-society-monitoring-report_hu.pdf
http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9270_file9_hu_civil-society-monitoring-report_hu.pdf
http://www.jstor.org/stable3810699
https://fia.pimienta.org/weblog/uploads/2008/09/roma_women_from_europe_nico.pdf
https://fia.pimienta.org/weblog/uploads/2008/09/roma_women_from_europe_nico.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/180-ROMA-HC-EN.pdf
http://www.jstor.org/stable/1229039
http://www.tarki.hu/hu/publications/SR/2014/


 

248 
 

Csépe Péter Dr. (2010): Hátrányos helyzetű csoportok egészségfelmérése és 
egészségfejlesztése különös tekintettel a roma populációra doktori értekezés 
Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola  
Forrás: http://phd.semmelweis.hu/mwp/phd_live/vedes/export/csepepeter.d.pdf 
Letöltve: 2015.07.31. 
 
Csoba Judit (2010): A közfoglalkoztatás régi-új rendszere. Útközben az „Út a 
munkához” programban Esély 2010/1 4-24 
Forrás: http://www.esely.org/kiadvanyok/2010_1/01csoba.indd.pdf 
Letöltve: 2015.07.28. 
 
Czibere Ibolya (2012): Nők mélyszegénységben Személyes életvilágok és cselekvési 
perspektívák a mélyszegénységben élő nők mindennapjaiban L’Harmattan Budapest 
 
Dahendorf, Ralf (2004): Egy új rend nyomában, Budapest: Napvilág Kiadó 
 
Dávid Antal (1916): A Hammurapi-kódex rendszere és az ítéletek könyve. In: 
Történeti Szemle 5. szám 161-184 
 
Davis, Kathy (2008): Intersectionality as buzzword: A sociology of scince 
perspective on what makes a feminist theory successful In: Feminist theory pp. 9-67 
Forrás: http://kathydavis.info/articles/Intersectionality_as_buzzword.pdf 
Letöltve: 2016.03.15. 
 
Decade of Roma Inclusion 2005-2015 Terms of Reference  
Forrás: http://www.anr.gov.ro/docs/deceniul/Roma_Decade_ToR.pdf 
Letöltve: 2013.11.10. 
 
Dovidio, J.F. – Gaertner, S.L. (2004): Aversive racism In: Advances is Experimental 
Social Psychology, Vol. 36.  
Forrás: http://www.psych.purdue.edu/~willia55/392F-'06/Dovidio&Gaertner.pdf 
Letöltve: 2016.04.05. 
 
Duncan, Simon (1998): Az esélyegyenlőség politikájának gátjai az Európai Unióban 
In: Esély 1998/1. 3-26 
Forrás: http://www.esely.org/kiadvanyok/1998_1/azeselyegyenloseg.pdf 
Letöltve: 2015.12.05. 
 
Dunlop, Claire –Radaelli, Claudio M. (2013): Systematizing Policy Learning: from 
monoliths to dimensions, Political Studies Journal, Wiley- Blackwell 
Forrás: 
https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10036/4096/Political%20Studies
%20Preprint.pdf?sequence=5 
Letöltve: 2014.11.16. 
 
Dupcsik Csaba – Szabari Vera (2015): Elméleti bevezető az Integrációs és 
dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban című OTKA kutatáshoz 
Társadalomtudományi Szemle 2015./3. szám 44-63 
Forrás: http://socio.hu/uploads/files/2015_3/dupcsik_szabari.pdf 
Letöltve: 2015.11.09. 

http://phd.semmelweis.hu/mwp/phd_live/vedes/export/csepepeter.d.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/2010_1/01csoba.indd.pdf
http://kathydavis.info/articles/Intersectionality_as_buzzword.pdf
http://www.anr.gov.ro/docs/deceniul/Roma_Decade_ToR.pdf
http://www.psych.purdue.edu/~willia55/392F-'06/Dovidio&Gaertner.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/1998_1/azeselyegyenloseg.pdf
http://socio.hu/uploads/files/2015_3/dupcsik_szabari.pdf


 

249 
 

 
Dupcsik Csaba (2009): A magyarországi cigányság története Osiris Kiadó, Budapest 
 
Dupcsik Csaba (2005) „Cigány-képek, A magyarországi cigányvizsgálatokról”: 
Neményi Mária — Szalai Júlia (szerk.): Kisebbségek kisebbsége, a magyarországi 
cigányok emberi és politikai jogai. Új Mandátum, Budapest, 255-283. 
 
Dworking, Ronald (1992): A Bakke-ügy, avagy igazságtalanok-e a kvóták? In: 
Beszélő folyóirat 3. szám, évfolyam 1  
Forrás: http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-bakke-ugy-avagy-igazsagtalanok-e-a-kvotak 
Letöltve: 2015.11.01. 
 
Dye, Thomas R. (2008): Understanding Public Policy Upper Saddle River N.J. 
 
Eagly, A., – Wood, W. (1999): The origins of sex differences in human behavior: 
Evolved dispositions versus social roles. American Psychologist, 408–423.  
 
EBH (2013): Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének 
elemzése 2010-2013 között – fókuszban a nők, romák, a fogyatékosok és az LMBT-
emberek  
EBH TÁMOP–5.5.5 projekt társadalomtudományi kutatásai, 7. tanulmány 
Forrás: 
http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/data/EBH_7_kiadvany_Final_20130619.pdf 
Letöltve: 2016.07.07. 
 
ENSZ (2005): Peking+10 Magyarország országjelentése (1999-2004) ICSSZEM  
 
ENSZ (a) (2013): Alternatív jelentés az ENSZ CEDAW Bizottságához 
Magyarország hetedik és nyolcadik összevont időszakos jelentésének 
felülvizsgálatához kapcsolódóan 2013. január Készítette a Magyar Női 
Érdekérvényesítő Szövetség és az Európai Roma Jogok Központja  
Forrás:http://noierdek.miria.hu/wp-content/uploads/2013/03/Noi-Erdek-ERRC-UN-
CEDAW-Alternat%C3%ADv-Jelent%C3%A9s-1.pdf 
Letöltve: 2013.01.02. 
 
ENSZ (b) (2013): Magyarország összevont hetedik és nyolcadik időszakos 
jelentésével kapcsolatban a Bizottság ötvennegyedik ülésén (2013. február 11-
március 1.) elfogadott záró észrevételek 
Forrás:http://noierdek.miria.hu/wp-content/uploads/2013/03/ENSZ-CEDAW-Zaro-
Eszrevetelek-Magyarorszag-2013-2.pdf 
Letöltve: 2013.01.02. 
 
Enyedi Zsolt – Fábián Zoltán - Sík Endre (2004): Nőttek-e az előítéletek 
Magyarországon In Kolosi Tamás, Tóth István György, Vukovich György (szerk.): 
Társadalmi Riport 2004, Budapst: TÁRKI 375-399 
Forrás: http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a809.pdf 
Letöltve: 2016.01.03. 
 
 

http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-bakke-ugy-avagy-igazsagtalanok-e-a-kvotak
http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/data/EBH_7_kiadvany_Final_20130619.pdf
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a809.pdf


 

250 
 

Erős Ferenc –Fábián Zoltán (1999): Az etnikai előítéletek kialakulásáról In Forray R. 
Katalin (szerk.): Edicatio 1999/II. szám, Budapest: Rózsa Nyomda 235-247 
Forrás: www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/1436 
Letöltve: 2016.01.04. 
 
Európa Bizottság (2013): Barcelona Objectives The development of childcare 
facilities for young children in Europe with a view to sustainable and inclusive 
growth  
Forrás: http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/documents/130531_barcelona_en.pdf 
 
Európai Bizottság (2003): Közös Memorandum a Társadalmi Befogadásról – 
Magyarország 
Forrás: www.refomix.hu/cikkek/jim_magyar.doc 
Letöltve:2013.10.20. 
 
Európai Bizottság (2011): A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságának és a Régiók 
Bizottságának A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig  
Forrás: www.eu.hu 
Letöltve: 2013.09.05. 
 
Európai Bizottság (2011): A Nemzeti Roma Integrációs Stratégiák Európai Keretéről 
2020-ig. COM(2011) 173 
Forrás:   
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0173:FIN:HU:P
DF 
Letöltve: 2013.12.04. 
 
Európai Bizottság (2006): ROADMAP A nők és férfiak közötti egyenlőségre 
vonatkozó ütemterv 2006–2010 A Bizottság Közleménye a Tanácsnak, Az Európai 
Parlamentnek, Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságának és a Régiók 
Bizottságának Brüsszel, 1.3.2006 COM(2006) 92 végleges 
 
Európai Bizottság (2003): Közösségi Támogatási Keret 2004-2006 Magyar 
Köztársaság 2003. A Strukturális Alapok 1. célkitűzése  
Forrás:  www.nefmi.gov.hu/download.php?docID=280 
Letöltve: 2013.12.27. 
 
Európai Bizottság (2003): Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozásának háttere  
Forrás: http://www.kulturpont.hu/sa_dok.php#2 
Letöltve: 2013.12.28. 
 
Európai Bizottság (2012): A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak: Az 
emberkereskedelem felszámolására irányuló európai uniós stratégia (2012–2016) 
COM(2012) 286 
Forrás: http://emberkereskedelem.kormany.hu/download/b/1c/a0000/EU-
s%20strat%C3%A9gia.pdf 
Letöltve: 2015.07.02. 

http://www.eu.hu/
http://www.nefmi.gov.hu/download.php?docID=280
http://www.kulturpont.hu/sa_dok.php#2
http://emberkereskedelem.kormany.hu/download/b/1c/a0000/EU-s%20strat%C3%A9gia.pdf
http://emberkereskedelem.kormany.hu/download/b/1c/a0000/EU-s%20strat%C3%A9gia.pdf


 

251 
 

 
European Commission (2008): Ethnic minority and Roma women in Europe. A case 
for gender equality? European Commission DG for Employment, Social Affairs and 
Equal Opportunities 
 
European Commission (2015): Discrimination in the EU is 2015 
Forrás: 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/USER/Dokumentumok/Downloads/ebs_43
7_en.pdf 
Letöltve: 2016.03.11. 
 
European Commission (2012): Discrimination in the EU in 2012 
Forrás: 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/eurobarometer393summary_en.pdf 
Letöltve: 2014.09.30. 
 
European Commission (2009): Discrimination in the EU in 2009 
Forrás: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_en.pdf 
Letöltve: 2014.10.24. 
 
European Commission (2008): Discrimination in the EU in 2008 
Forrás: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_en.pdf 
Letöltve: 2014.10.24. 
 
European Commission (2007): Discrimination in the EU in 2007 
Forrás: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf 
Letöltve: 2014.10.24. 
 
European Commission (2000): Agenda for Social Policy 2000-2005 
Forrás: 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_agend
a/c10115_en.htm 
Letöltve: 2014.10.24. 
 
European Commission (2006): The Social Policy Agenda 
Forrás: 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_agend
a/c10127_en.htm 
Letöltve: 2014.10.24. 
 
European Commission (2000): The structural fund and their coordination with the 
cohesion fund guidelines for programmes in the period 2000-2006 
Forrás: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/guidelines/pdf/orientatio
ns_en.pdf 
Letöltve: 2013.04.06. 
 
 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/USER/Dokumentumok/Downloads/ebs_437_en.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/USER/Dokumentumok/Downloads/ebs_437_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf


 

252 
 

European Commission (2011): Council Conclusions: „An EU Framework for 
National Roma Integration Strategies up to 2020”ST10658.EN11. 
Forrás: 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010658%202011%20INI
T 
Letöltve: 2013.04.02. 
 
European Commission (2007): Tackling Multiple Discrimination Practices, policies 
and laws  
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities  Unit 
G.4 
Forrás: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2026&langId=en. 
Letöltve: 2014.09.30. 
 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (2011): A kultúrák közötti párbeszéd és a 
romák: a nők és az oktatás kulcsfontosságú szerepe SOC/337 2011. 
Forrás: http://www.szef.hu/lapok/772/csatolmany 
Letöltve: 2013.12.04. 
 
Európai Parlament (2004): A lisszaboni stratégia jövője a nemek szempontjából. Az 
Európai Parlament állásfoglalása a lisszaboni stratégia jövőjéről a nemek közötti 
esélyegyenlőség perspektívája tekintetében (2004/2219(INI)) 
Forrás: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:287E:0323:0329:
HU:PDF 
Letöltve: 2013.12.05. 
 
Európai Parlament (1999): Az Európai Parlament és a Tanács 1999. július 12-i 
1784/1999/EK rendelete az Európai Szociális Alapról 
Forrás:http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0012:0018:hu:PDF 
Letöltve: 2014.01.05. 
 
Európai Parlament (2006): Roma women in the EU European Parliament resolution 
on the situation of Roma women in the European Union (2005/2164(INI)) 
Forrás: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0148+0+DOC+XML+V0//HU 
Letöltve: 2011.10.10. 
 
European Women’s Lobby (2012): Position Paper Tackling multiple discrimination 
of Romani and Traveller Women- a crucial factor for the successful implementation 
of the National Roma Integration Strategies  
Forrás: http://www.womenlobby.org 
Letöltve: 2014.05.29. 
 
European Women’s Lobby (2007): Statement to the Spring Council 2007 50 years of 
European gender equality legislation: implement gender justice now!  
Forrás: http://www.womenlobby.org 
Letöltve: 2014.05.29. 
 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010658%202011%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010658%202011%20INIT
http://www.szef.hu/lapok/772/csatolmany
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:287E:0323:0329:HU:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:287E:0323:0329:HU:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0148+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0148+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.womenlobby.org/
http://www.womenlobby.org/


 

253 
 

European Women’s Lobby (2004): Position Paper: Integrating a gender perspective 
into the EU Immigration Policy Framework 
Forrás: http://www.womenlobby.org 
Letöltve: 2014.05.29. 
 
European Women’s Lobby (2002): Position Paper on the Future of Europe  
Forrás: http://www.womenlobby.org 
Letöltve: 2014.05.29. 
 
European Women’s Lobby (2000): Position Paper on integration a gender dimension 
in the proposed measures to implement the anti-discrimination clause (art. 13 of the 
EC Treaty) 
Forrás: http://www.womenlobby.org 
Letöltve: 2014.05.29. 
 
Eurostat (2014): Europe 2020 indicators - poverty and social exclusion 
Forrás: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion 
Letöltve: 2015.08.18. 
 
Fábián Katalin (1995): Nőmozgalmak In: Társadalomtudomány 32. szám 57-87. old. 
Forrás: 
http://www.academia.edu/4183581/N%C5%91mozgalmak_Womens_Movements_ 
Letöltve: 2016.08.04. 
 
Fábián Zoltán (2015): TÁRKI Társadalmi folyamatokat jelző indikátorok a háztartás 
monitor kutatás alapján In Szívós Péter, Tóth István György (szerk.): Jól nézünk ki 
(…?!), Budapest: TÁRKI 128-139 
Forrás: www.tarki.hu/hu/research/hm/monitor2014_teljes.pdf 
Letöltve: 2015.03.19. 
 
Fényes Hajnalka (2010): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az 
oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Kiadó Debrecen  
 
Ferge Zsuzsa (1991): Szociálpolitika és társadalom T-Twins K. és Tipográfiai Kft.  
 
Ferge Zsuzsa: Társadalmi struktúra – Társadalmi hátrány Szociálpolitikai Értesítő 
1985 4-5/I-II 43-70 
Forrás: http://www.fszek.hu/szociologia/szszda/ferge_tarsihatrany.pdf 
Letöltve: 2015.07.06. 
 
Ferge Zsuzsa (1999): Hogyan hatott a rendszerváltás a nők helyzetére? In Lévai 
Katalin, Kiss Róbert, Gyulavári Tamás (szerk.): Vegyesváltó Pillanatképek nőkről, 
férfiakról, Budapest: Egyenlő Esélyek Alapítvány 13-30 
 
Felski, Rita (1997): The Doxa of Difference In: Signs Journal of Women in Culture 
and Society 1-21 
Forrás: http://www.journals.uchicago.edu/toc/signs/1997/23/1 
Letöltve: 2016.03.19. 
 

http://www.womenlobby.org/
http://www.womenlobby.org/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion
http://www.academia.edu/4183581/N%C5%91mozgalmak_Womens_Movements_
http://www.tarki.hu/hu/research/hm/monitor2014_teljes.pdf
http://www.fszek.hu/szociologia/szszda/ferge_tarsihatrany.pdf
http://www.journals.uchicago.edu/toc/signs/1997/23/1


 

254 
 

Fiske, S. T. – Stevens, L. E. (1998): What’s so so special about sex? Gender 
stereotyping and discrimination. In Clinchy, B. – Norem, J. K. [eds.]: The gender and 
psychology reader. New York University Press, 505–523.  
 
Forray R. Katalin (2013): Cigány egészség, cigány betegség Educatio 2013/2. 11-
186. old. 
Forrás: http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=95 
Letöltve: 2016.04.13. 
 
Frey Mária (2004): Az Európai Unió Foglalkoztatási Stratégiája In Fazekas Károly 
(szerk.): Munkaerőpiaci Tükör MTA Közgazdaságtudományi Intézet Országos 
Foglalkoztatási Közalapítvány Budapest 143-193 
Forrás:http://econ.core.hu/doc/mt/2004/hun/Frey_I.pdf  
Letöltve: 2013.11.26. 
 
Gábos András - Szívós Péter (2009): A női szegénység Magyarországon és 
Európában In Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné (szerk.): Szerepváltozások: Jelentések a 
nők és férfiak helyzetéről 2009., Budapest: TÁRKI 154-164 
Forrás: http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-
884/publikaciok/tpubl_a_884.pdf 
Letöltve: 2015.08.18. 
 
Gajduschek György (2013): „Diskurzus” vagy „süket duma”? Gondolatok, 
megjegyzések  
In: Politikatudományi Szemle XXII/1. 117-127 old. 
 
Gajduschek György – Hajnal György (2010): Közpolitika. Budapest, HVG–Orac  
 
Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2007-2013  
Forrás: www.nfu.hu 
Letöltve: 2012.10.20. 
 
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 2004-2006  
Forrás: www.nfu.hu 
Letöltve: 2012.10.20 
 
Glick, Peter – Fiske T. Susan (1996): The Ambivalent Sexism Inventory: 
Differentiating Hostile and Benevolent Sexism Journal of Personality and Social 
Psychology 491-512 
Forrás:  
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.470.9865&rep=rep1&type
=pdf 
Letöltve: 2016.07.14. 
 
Goetz, K. H. and Hix, S. (2000): ‘Europeanised Politics? European Integration and  
National Political Systems’, West European Politics 23/4. 
 
Gregor Anikó: A nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök a 2000-es években 
Magyarországon (Doktori értekezés) 2014. 
 

http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=95
http://econ.core.hu/doc/mt/2004/hun/Frey_I.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-884/publikaciok/tpubl_a_884.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-884/publikaciok/tpubl_a_884.pdf
http://www.nfu.hu/
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.470.9865&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.470.9865&rep=rep1&type=pdf


 

255 
 

Gyulavári Tamás (2004): Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség In Gyulavári Tamás 
(szerk.): Az Európai Unió szociális dimenziója Budapest, 107-132 old. 
 
Gyulavári Tamás - Kádár András Kristóf (2009): A magyar antidiszkriminációs jog 
vázlata. Bíbor Kiadó, Miskolc  
 
Haas, Ernst (1976): Turbulent fields and the theory of regional integration 
International Organization Volume 30 Issue 02 Spring 1976, pp 173-212 Copyright 
The IO Foundation 1976 
 
Hadas Miklós (2013): Férfiuralom és feminizmus Erdély ma 
Forrás: http://erdely.ma/eletmod.php?id=139066 
Latöltve: 2016.04.05. 
 
Hadas Miklós (1994): Hímnem, Nőnem In: Férfiuralom Replika Kör Budapest 
 
Hajdu Gábor (2012): Bizalom, normakövetés és társadalmi részvétel 
Magyarországon a rendszerváltás után In Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P- Tóth 
Tamás, Takács Judit (szerk.): Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon 
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest: Argumentum Kiadó 45-63 
Forrás: http://mek.oszk.hu/12700/12706/12706.pdf 
Letöltve: 2015.11.09. 
 
Hajdu Tamás – Kertesi Gábor – Kézdi Gábor (2015): Roma fiatalok a 
középiskolában Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti 
hullámaiból In Kolosi Tamás, Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2015, 
Budapest: TÁRKI 265-302 
Forrás: http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b334.pdf 
Letöltve: 2015.11.02. 
 
Hajnáczky Tamás (2013): Az 1961-es párthatározat margójára In.: Múltunk 2013/1. 
237-272. old. 
Forrás: http://epa.oszk.hu/00900/00995/00033/pdf/EPA00995_multunk_13_1_237-
272.pdf 
Letöltve: 2014.11.06. 
 
Hajnáczky Tamás (2015): A pártállam cigánypolitikája. A szektorális 
cigánypolitikáktól és a kényszerasszimilációs cigánypolitika kijáratáig In: Esély 
2015/5 Társadalom- és szociálpolitikai folyóirat Budapest 
 
Halmai Gábor (2008): Emberi jogok, Budapest: Osiris Kiadó 
 
Hámor Szilvia (2008): Képviselők a törvényben szabályozott női kvóta 
szükségességéről és esélyeiről In In: Ilonszki Gabriella - Hámor Szilvia - Papp 
Zsófia - Juhász Borbála - Sáfrány Réka (szerk.): A női kvóta Magyarországon. A 
2007-es év vitája a politikai esélyegyenlőségről; Budapest: Szociális és Munkaügyi 
25-34 
 

http://erdely.ma/eletmod.php?id=139066
http://mek.oszk.hu/12700/12706/12706.pdf
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b334.pdf


 

256 
 

Hancoc, Ange-Maria (2007): When Multiplication Doesn’t Equal Quick Addition: 
Examining Intersextionality as a research paradigm Perspectives on Politics 5.sz. pp. 
63-97 
 
Hankiss Elemér (1977): Mit tartunk majd jónak, igaznak és szépnek 2000-ben? 
(Változástendenciák a magyar társadalom értéktudatában) In: Érték és társadalom 
Budapest, Magvető Kiadó 264-299 
 
Harcsa István – Monostori Judit (2014): Demográfiai folyamatok és a családformák 
pluralizációja Magyarországon In Kolosi Tamás, Tóth István György (szerk.): 
Társadalmi Riport 2014. 83-109 
Forrás: http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b326.pdf 
Letöltve: 2015.08.18. 
 
Havasréti József (2006): Tudományos írásmű, Budapest: Bölcsész Konzorcium 
HEFOP Iroda 90-97 
Forrás: 
http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Altalanos%20bolcseszet/32Havasr%E9ti/Tudo
m%E1nyos%20%EDr%E1sm%FB%201.pdf 
Letöltve: 2016.04.20. 
 
Hekman, Susan (1999): The future of differences. Truth and method in feminist 
theory. Polity Press 
 
Helyi Obszervatórium (2014): Kutatási Jelentés a MANORKA női esélyegyenlőségi 
felméréshez, Budapest 
Forás: http://docplayer.hu/10232256-Kutatasi-jelentes-a-manorka-noi-
eselyegyenlosegi-felmereshez.html 
Letöltve: 2014.12.12. 
 
Hétfa (2012): Roma integrációt szolgáló EU-s fejlesztések értékelése. Értékelési 
zárójelentés  
Forrás: http://hetfa.hu/2012/03/a-roma-integraciot-szolgalo-eu-s-fejlesztesek-
ertekelese/ 
Letöltve: 2012.11.20. 
 
„Híd a túlsó partra” Az EQUAL program eredményei –új módszerek a hátrányos 
helyzetű emberek foglalkoztatási esélyeinek növelésére – Programzáró kiadvány 
OFA EQUAL Nemzeti Programiroda 2008. 
 
Hoogte, Liesbeth – Koos Kingma (2010): Promoting cultural diversity and the rights 
of women: the dilemmas of intersectionality for development organisations 
Forrás: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13552070410001726516 
Letöltve: 2016.03.18. 
 
Hooks, Bell (1989): Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black Boston: 
South End Press 
 
 

http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b326.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13552070410001726516


 

257 
 

Horváth Szilvia (2000): A nemek közötti dsizkrimináció az EU- és a magyar jogban, 
Budapest Gazdasági Főiskola, Budapest  
Forrás: http://elib.kkf.hu/edip/D_13302.pdf 
Letöltve: 2015.04.17. 
 
Horváth Viktor (2015): Előterjesztés a Kormány részére a humán közszolgáltatások 
differenciált szervezésének bevezetéséről EMMI 2015. július 
 
Hull, G.T.,P.B. Scott - B. Smith (1982): All the Women Are White, All the Blacks 
Are Men, But Some of Us Are Brave: Black Women’s Studies. Old Westbury: 
Feminist Press  
Forrás: 
https://archive.org/stream/AllTheWomenAreWhiteAllTheBlacksAreMenButSomeOf
UsAreBrave/All%20the%20Women%20are%20White,%20All%20the%20Blacks%2
0are%20Men,%20But%20Some%20Of%20Us%20Are%20Brave_djvu.txt 
Letöltve: 2016.03.17. 
 
Humánerőforrás- Fejlesztés Operatív Program 2004-2006 Magyar Köztársaság  
Forrás: www.nfu.hu 
Letöltve: 2012.10.20. 
 
Huszár Ákos (2010): Elosztás és elismerés In: Fordulat 10. 10-34 
Forrás:  
http://epa.oszk.hu/02100/02121/00008/pdf/EPA02121_Fordulat_2010_10_9-34.pdf 
Letöltve: 2016.06.29. 
 
Hübel Szilvia (2007): A másik és a másság a feminista diskurzusokban In.: Korunk  
Forrás: http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2007&honap=3&cikk=8485 
Letöltve: 2016.03.18. 
 
Ilonszki Gabriella (2014): Jó kormányzás és a nemek egyenlősége In Juhász Borbála 
(szerk): A nőtlen évek ára, Budapest: Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 29-59 
Forrás: http://noierdek.miria.hu/wp-content/uploads/2014/03/notlen-evek1.pdf 
Letöltve: 2015.06.26. 
 
IPU (2015): Women in parliament in 2015.  
Forrás: http://www.ipu.org/pdf/publications/WIP2015-e.pdf 
Letöltve: 2016.03.05. 
 
Járóka Lívia (2006): Romani Women’s Rights at the European Level Roma Rights 4.  
Forrás: http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2751 
Letöltve: 2014.03.03. 
 
Járóka Lívia (2011): Report on the EU strategy on Roma inclusion 11/02/2011 
Forrás: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0043+0+DOC+XML+V0//EN 
Letöltve: 2013.02.08. 
 
 

http://elib.kkf.hu/edip/D_13302.pdf
https://archive.org/stream/AllTheWomenAreWhiteAllTheBlacksAreMenButSomeOfUsAreBrave/All%20the%20Women%20are%20White,%20All%20the%20Blacks%20are%20Men,%20But%20Some%20Of%20Us%20Are%20Brave_djvu.txt
https://archive.org/stream/AllTheWomenAreWhiteAllTheBlacksAreMenButSomeOfUsAreBrave/All%20the%20Women%20are%20White,%20All%20the%20Blacks%20are%20Men,%20But%20Some%20Of%20Us%20Are%20Brave_djvu.txt
https://archive.org/stream/AllTheWomenAreWhiteAllTheBlacksAreMenButSomeOfUsAreBrave/All%20the%20Women%20are%20White,%20All%20the%20Blacks%20are%20Men,%20But%20Some%20Of%20Us%20Are%20Brave_djvu.txt
http://epa.oszk.hu/02100/02121/00008/pdf/EPA02121_Fordulat_2010_10_9-34.pdf
http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2007&honap=3&cikk=8485
http://www.ipu.org/pdf/publications/WIP2015-e.pdf
http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2751
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0043+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0043+0+DOC+XML+V0//EN


 

258 
 

Járóka Lívia (2013): A romák társadalmi integrációjára irányuló nemzeti stratégiák 
európai keretének nemi szempontjairól. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
Forrás: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-
510.705%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FHU 
Letöltve: 2013.02.08. 
 
Járóka Lívia (2005): Jelentés az Európai Unióban élő roma nők helyzetéről 
(2005/2164(INI) 
Forrás: http://nemzetisegek.hu/dokumentumok/osszefoglalasromano_riport.pdf 
Letöltve: 2014.10.25. 
 
Jeney György (2011): A közpolitika és közigazgatástudományok In: 225 éves a 
jogászképzés Budán, Pesten A jogászképzés Budára települése 225. évfordulójának 
tiszteletére rendezett tudományos emlékülésen elhangzott előadások és azokhoz 
kapcsolódó írások, Budapest 124-131 old. 
Forrás: http://www.ajk.elte.hu/file/14_JeneyGyorgy-Kozpolitika.pdf 
Letöltve: 2014.02.01 
 
Jones – Misra – McCurley (2013): Intersectionaly in Sociology In: Journal of 
International Affairs 67 (1) 
Forrás: http://www.socwomen.org/wp-
content/uploads/swsfactsheet_intersectionality.pdf 
Letöltve: 2016.03.14. 
 
Jost, T. John (2003): Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás pszichológiája 
Osiris Kiadó Budapest 
 
Juhász Gábor (2012): A bővítési folyamat szociális vetülete In Sziklai István 
(szerk.): Az Európai Unió szociális politikái E-jegyzet, Budapest: ELTE TÁTK 203-
209. old 
Forrás: http://tatk.elte.hu/file/EU_szocialis_politikai_3_meta.pdf 
Letöltve: 2015.11.17. 
 
Juhász Gábor (1995): A szociális biztonsághoz való jog alkotmányos 
újraszabályozása elé 
In.: Esély 1995.3. szám 
Forrás: http://www.esely.org/kiadvanyok/1995_3/aszocialibiztonsaghoz.pdf 
Letöltve: 2015.11.17. 
 
Juhász Gábor – Tausz Katalin (2011): Szociális jog In Juhász Gábor, Tausz Katalin 
(szerk.): A szociális jogok meghatározása, Budapest: ELTE TÁTK 6-30 
Forrás: http://tatk.elte.hu/file/SZOCIALIS_JOG.pdf 
Letöltve: 2015.11.17. 
 
Juhász Gábor (1996): Az alkotmányeszme mostohagyermeke: néhány gondolat a 
szociális biztonsághoz való jog természetéről és szabályozásáról In.: Esély 1996/3 
Forrás: http://www.esely.org/kiadvanyok/1996_3/azalkotmanyeszme.pdf 
Letöltve: 2015.11.17. 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-510.705%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FHU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-510.705%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FHU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-510.705%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FHU
http://nemzetisegek.hu/dokumentumok/osszefoglalasromano_riport.pdf
http://www.socwomen.org/wp-content/uploads/swsfactsheet_intersectionality.pdf
http://www.socwomen.org/wp-content/uploads/swsfactsheet_intersectionality.pdf
http://tatk.elte.hu/file/EU_szocialis_politikai_3_meta.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/1995_3/aszocialibiztonsaghoz.pdf
http://tatk.elte.hu/file/SZOCIALIS_JOG.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/1996_3/azalkotmanyeszme.pdf


 

259 
 

Ilonszki Gabriella (2008): Női kvóta Magyarországon - ha igen, akkor miért nem?  
In Ilonszki Gabriella, Hámor Szilvia, Papp Zsófia, Juhász Borbála (szerk.): A női 
kvóta Magyarországon. A 2007-es év vitája a politikai esélyegyenlőségről Budapest 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 1-31 
 
Integrált iránymutatások a növekedésért és a foglalkoztatásért (2005-2008) 
Forrás: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0141:HU:NOT 
Letöltve: 2012.10.20. 
 
Izsák Rita (2008): The European Romani Women’s Movement –International Roma 
Women’s Network In Srilatha Batliawa (szerk.): The European Romani Women’s 
Movement –International Roma Women’s Network, Toronto: AWID 1-9 
Forrás: http://www.awid.org/Media/Files/ENG-CaseStudy_Romani 
Letöltve: 2013.07.06. 
 
Kaiser Tamás (2003): Europanizásció és regionalizmus ELTE 
Forrás: http://www.ajk.elte.hu/file/POLDI_KaiserTamas_dis.pdf 
Letöltve: 2014.11.18. 
 
Kantola, Johanna (2009): Institutionalizing Intersectionality in Europe, Department 
of Political Science, University of Helsinki 
 
Kantola, Johanna (2009): Tackling Multiple Discrimination: Gender and 
Crosscutting Inequalities in Europe In Martha Franken, Alison Woodward, Anna 
Cabó, Barbara M. Bagihole (szerk.): Teaching Intersectionality: Putting Gender at 
the Centre 2009. 15-30 
Forrás: 
http://www.erg.su.se/polopoly_fs/1.39115.1320403014!/Teaching_Intersectionality.p
df 
Letöltve: 2012.05.04. 
 
Kapitány Balázs (2014): Becslések a „roma kötődésű” népesség számáról és területi 
elhelyezkedéséről a 2011. évi népszámlálás adatai alapján II: Roma kötődésű 
népesség becslése, adatsorok KSH Budapest 
 
Kaponyi Erzsébet dr. (2000): Az emberi jogok nemzetközi védelme Budapesti 
Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest  
Forrás: http://phd.lib.uni-corvinus.hu/118/1/kaponyi_erzsebet.pdf 
Letöltve: 2015.04.12. 
 
Karácsony Sándor (2016): Equality of Opportunity for Marginalized Roma Children: 
Starting Right Világbank  
 
Kegye Adél (2012): Az egyenlő bánásmód követelménye az uniós jogban In Sziklai 
István (szerk.): Az Európai Unió szociális politikái E-jegyzet, Budapest: ELTE 
TÁTK 67-86. old 
Forrás: http://tatk.elte.hu/file/EU_szocialis_politikai_3_meta.pdf 
Letöltve: 2013.10.02. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0141:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0141:HU:NOT
http://www.awid.org/Media/Files/ENG-CaseStudy_Romani
http://www.ajk.elte.hu/file/POLDI_KaiserTamas_dis.pdf
http://www.erg.su.se/polopoly_fs/1.39115.1320403014!/Teaching_Intersectionality.pdf
http://www.erg.su.se/polopoly_fs/1.39115.1320403014!/Teaching_Intersectionality.pdf
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/118/1/kaponyi_erzsebet.pdf
http://tatk.elte.hu/file/EU_szocialis_politikai_3_meta.pdf


 

260 
 

Kemény István – Janky Béla – Lengyel Gábor (2004): A magyarországi cigányság 
1971- 2003 Budapest: Gondolat Kiadó 
Forrás: http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/a-magyarorszagi-ciganysag-1971-2003 
Letöltve: 2016.08.01. 
 
Kemény István (2000): A magyarországi romák Útmutató Kiadó, Budapest 
 
Kereszty Orsolya (2014): Nők az oktatásban Magyarországon In Juhász Borbála 
(szerk.): A nőtlen évek ára, Budapest: Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 259-
295 
Forrás: http://noierdek.miria.hu/wp-content/uploads/2014/03/notlen-evek1.pdf 
Letöltve: 2015.06.26. 
 
Kertesi Gábor (1998): Az empirikus cigánykutatások lehetőségeiről In: Replika 1998 
Forrás: http://www.c3.hu/scripta/replika/29/cigany.htm 
Letöltve: 2016.08.24. 
 
Kertesi Gábor (2005): Roma foglalkoztatás az ezredfordulón. A rendszerváltás 
maradandó sokkja. Szociológiai Szemle 2005/2 57-87 
Forrás: http://www.szociologia.hu/dynamic/0502kertesi.pdf 
Letöltve: 2015.04.06. 
 
Kerülő Judit (2002): Hátrányos helyzetű csoportok és a felnőtt oktatás Esély 2000 
Konferencia anyaga  
Forrás: http://www.ofi.hu/tudastar/esely-2000-konferencia/hatranyos-helyzetu 
Letöltve: 2015.07.06. 
 
Kézikönyv az operatív programok elkészítéséhez a 2007-2013 közötti programozási 
időszakra 2006, NFÜ 
Forrás: www.nfu.hu 
Letöltve: 2012.10.20. 
 
Kézy Béla (2008): HEFOP időközi értékelés MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó 
Iroda Budapest 
Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=11470 
Letöltve: 2014.12.12. 
 
KIM (a) (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) (2013): Stratégiai irányítás 
megújítása a központi közigazgatásban Impresszum Szerkesztette és kiadta: 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Készült az ÁROP-1.1.8-2011-2011-0001 
kódszámú projekt keretében. Budapest 
 
KIM (b) (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) (2013): Kormányzati 
Stratégiai Irányítási Rendszer (KSIR) kialakítása „Stratégiai irányítás megújítása a 
központi közigazgatásban” a KSIR projektek összegző bemutatása Szerkesztette és 
kiadta: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Készült az ÁROP-1.1.8-2011-
2011-0001 kódszámú projekt keretében. Budapest 
 
 

http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/a-magyarorszagi-ciganysag-1971-2003
http://noierdek.miria.hu/wp-content/uploads/2014/03/notlen-evek1.pdf
http://www.c3.hu/scripta/replika/29/cigany.htm
http://www.szociologia.hu/dynamic/0502kertesi.pdf
http://www.ofi.hu/tudastar/esely-2000-konferencia/hatranyos-helyzetu
http://www.nfu.hu/


 

261 
 

KIM (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) (2012): Módszertani keret és 
iránymutatás, 2012 Szerkesztette és kiadta: Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Készült az ÁROP-1.1.8-2011-2011-0001 kódszámú projekt keretében. 
Budapest 
 
Kinder, Donald R. – Sears David O. (1981): Prejudice and Politics: Symbolic Racism 
Versus Racial Threats to Good Life Journal of Personality and Social Psychology, 
Vol. 40, No. 3. 
Forrás: http://www.collingwoodresearch.com/uploads/8/3/6/0/8360930/kinder-
sears__1981_.pdf 
Letöltve: 2016.04.05. 
 
King, Deborah (1988): Multiple Jeopardy, Multiple Consciousness: The context of a 
Black Feminist Ideology  
Forrás: http://web.uvic.ca/~ayh/318King%20Multiple%20Jeopardy.pdf 
Letöltve: 2016.03.14. 
 
Kóczé Angéla (2016): Az elismerés politikája Neményi Mária munkáin keresztül In: 
Beszélő 
Forrás: http://beszelo.c3.hu/onlinecikk/az-elismeres-politikaja-nemenyi-maria-
munkain-keresztul 
Letöltve: 2016.08.01. 
 
Kóczé Angéla (2011): Gender, Ethnicity and Class: Romani Women’s Political 
Activism and Social Struggles CEU 
 
Kóczé Angéla (a) (2010): „Aki érti a világ hangját, annak muszáj szólnia". Roma 
nők a politikai érvényesülés útján 
Forrás: 
http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/olvasoszoba/intezetikiadvanyok/Etnicit
as.pdf 
Letöltve: 2014.10.01. 
 
Kóczé Angéla (b) (2010): Nehéz sorsú asszonyok feketén fehéren Roma nők 
munkaerő-piaci és megélhetési lehetőségei két kistérségben Kutatási beszámoló 
MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 
 
Kóczé Angéla (2009): Roma Nők Társadalmi Korlátjai Magyarországon 
(Háttéranyag)   
 
Kolosi Tamás (2006): A státuszmegszerzés és az esélyegyenlőtlenség komplex 
megközelítése Szociológiai Szemle 2006/1 93-102. 
 
Kolosi Tamás – Pósch Krisztián (2014): Osztályok és társadalomkép In Kolosi 
Tamás, Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2014, Budapest: TÁRKI 
139-156 
Forrás: http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b328.pdf 
Letöltve: 2015.08.03. 
 

http://www.collingwoodresearch.com/uploads/8/3/6/0/8360930/kinder-sears__1981_.pdf
http://www.collingwoodresearch.com/uploads/8/3/6/0/8360930/kinder-sears__1981_.pdf
http://web.uvic.ca/~ayh/318King%20Multiple%20Jeopardy.pdf
http://beszelo.c3.hu/onlinecikk/az-elismeres-politikaja-nemenyi-maria-munkain-keresztul
http://beszelo.c3.hu/onlinecikk/az-elismeres-politikaja-nemenyi-maria-munkain-keresztul
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b328.pdf


 

262 
 

Kolosi Tamás (1988): Struktúra és rétegződés In: Tagolt társadalom. Struktúra, 
rétegződés, egyenlőtlenségek Magyarországon. Budapest, Gondolat Kiadó, 27-47.old 
 
Koncz Katalin (2014): Nők a parlamentben 1990-2014 Statisztikai Szemle, 92. 
évfolyam 6. szám 513-540 
Forrás: http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2014/2014_06/2014_06_513.pdf 
Letöltve: 2014.12.13. 
 
Koncz Katalin (2006): A felzárkózás elmaradása: a nők munkaerő-piaci helyzete 
Statisztikai Szemle, 84. évfolyam 7. szám 651-674 
Forrás: http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2006/2006_07/2006_07_651.pdf 
Letöltve: 2014.12.13 
 
Koncz Katalin (2006): Nők a politikai hatalomban. Számvetés a rendszerváltástól 
napjainkig Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség, Budapest 
 
Kopp Mária – Skrabski Árpád (2009): Nők és Férfiak egészségi állapota 
Magyarországon In: Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné (szerk.): Szerepváltozások: 
Jelentés a nők és férfiak helyzetérő 2009. TÁRKI, Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium 117-136 
 
Kovách Imre – Kristóf Luca – Szabó Andrea (2015): Társadalmi integráció, 
dezintegráció és társadalmi rétegződés Socio.hu 2015/3. 63-83 
Forrás: http://socio.hu/uploads/files/2015_3/kov_kris_szab.pdf 
Letöltve: 2015.11.09 
 
Kovách Imre – Duplik Csaba (2012): Bevezető megjegyzések In Kovách Imre, 
Dupcsik Csaba, P. Tóth Tamás, Takács Judit (szerk.): Társadalmi integráció a 
jelenkori Magyarországon MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest: 
Argumentum Nyomda 7-17   
Forrás: http://mek.oszk.hu/12700/12706/12706.pdf 
Letöltve: 2015.11.09. 
  
Kovách Imre – Kristóf Luca (2012): Elit és társadalami integráció In Kovách Imre, 
Dupcsik Csaba, P. Tóth Tamás, Takács Judit (szerk.): Társadalmi integráció a 
jelenkori Magyarországon MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Budapest 30-
45 
Forrás: http://mek.oszk.hu/12700/12706/12706.pdf 
Letöltve: 2015.11.09.  
 
Kovács Katalin (2014): Egészség és edészségügy női perspektívából In Juhász 
Borbála (szerk.): Nőtlen évek ára A nők helyzetének közpolitikai jellemzése, 
Budapest: Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 209-255 
Forrás: http://mek.oszk.hu/14900/14936/14936.pdf 
Letöltve: 2014.10.10. 
 
 
 

http://socio.hu/uploads/files/2015_3/kov_kris_szab.pdf
http://mek.oszk.hu/12700/12706/12706.pdf
http://mek.oszk.hu/12700/12706/12706.pdf
http://mek.oszk.hu/14900/14936/14936.pdf


 

263 
 

Kovács Mónika (2010): Az előítéletek okai és mérséklésük lehetőségei: a 
szociálpszichológiai nézőpont. In: Alkalmazott pszichológia XII. évfolyam 1-2. szám 
7-22  
Forrás: http://ap.elte.hu/archivum/20101-2/ 
Letöltve: 2016.04.19. 
 
Kovács Mónika (2007): Nemi sztereotípiák, nemi ideológiák és karrieraspirációk In: 
Educátio 2007/1. szám 99-114 
Forrás: http://epa.oszk.hu/01500/01551/00039/pdf/416.pdf 
Letöltve: 2016.09.06. 
 
Köllő János (2012): Részmunkaidő és más atipikus foglalkoztatási formák. In 
Fazekas Károly, Scharle Ágota (szerk.): Nyugdíj, segély, közmunka: A magyar 
foglalkoztatáspolitika két évtizede, 1990–2010. Budapest: Budapest Szakpolitikai 
Elemző Intézet – MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja 
Közgazdaság-tudományi Intézet. 194–209 
 
KPMG (2011): Az operatív programok félidei értékelésinek szintézise 
Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=34356  
Letöltve: 2013.12.30. 
 
KPMG (2009): Kormányzati Stratégiaalkotási projektek támogatása 
Forrás: https://www.kpmg.com/HU/hu/industry/Factsheets/Documents/ksak-fs-2009-
web.pdf 
Letöltve: 2013.12.30. 
 
KPMG (2009): Stratégia-alkotási kézikönyv 
Forrás: http://docplayer.hu/4492037-Strategia-alkotasi-kezikonyv.html 
Letöltve: 2013.12.30. 
 
Krémer Balázs (2010): A társadalmi kirekesztődés és a társadalmi esélyegyenlőség 
nemzetközi szakirodalmának bemutatása - TÁMOP 5.4.1 Szociális szolgáltatások 
modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése 
szociálpolitikai döntések megalapozása  
Forrás: www.ncsszi.hu/download.php?file_id=1905 
Letöltve: 2016.07.04. 
 
Krémer Balázs – Bói Krisztina – Kurucz Erika – Mód Péter – Ottucsák Melinda – 
Pál Zsolt (2010): Issue-paper: A társadalmi kirekesztés által különösen 
veszélyeztetett csoportok (romák, megváltozott munka-képességűek) empirikus 
kutatása elé. TÁMOP 5.4.1 munkaanyag. 
Forrás: 
http://modernizacio.hu/old/index.php?page=dokumentum&piller=5&dokid=32 
Letöltve: 2016.07.02. 
 
 
 
 
 
 

http://ap.elte.hu/archivum/20101-2/
http://epa.oszk.hu/01500/01551/00039/pdf/416.pdf
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=34356
https://www.kpmg.com/HU/hu/industry/Factsheets/Documents/ksak-fs-2009-web.pdf
https://www.kpmg.com/HU/hu/industry/Factsheets/Documents/ksak-fs-2009-web.pdf
http://www.ncsszi.hu/download.php?file_id=1905
http://modernizacio.hu/old/index.php?page=dokumentum&piller=5&dokid=32


 

264 
 

Krémer Balázs (2009): Bevezetés a szociálpolitikába, Budapest: Napvilág Kiadó  
Forrás: 
http://jegyzetes.hu/jegyzetek/kereses?term=Kr%C3%A9mer+Bal%C3%A1zs%3A+
Bevezet%C3%A9s+a+szoci%C3%A1lpolitik%C3%A1ba&lang=hu&types%5B0%5
D=pdf&types%5B1%5D=doc 
Letöltve: 2015.12.08. 
 
Krizsán Andrea (2012): Group self-determination, individual rights, or social 
inclusion? Competing frames for ethnic counting in Hungary. Ethnic and Racial 
Studies, 35/8. 1392–1408. 
 
Krizsán Andrea (2009): From formal adoption to enforcement. Post-accession shifts 
in EU impact on Hungary in the equality policy field  
Forrás: http://eiop.or.at/eiop/pdf/2009-022.pdf 
Letöltve: 2014.03.29. 
 
Krizsán Andrea - Zentai Violetta (2012): Institutionalizing Intersectionality in 
Central and Eastern Europe: Hungary, Poland, Romania, and Slovenia. In: 
Institutionalising Intersectionality? The Changing Nature of European Equality 
Regimes. Eds. Andrea Krizsan, Hege Skjeie and Judith Squires, Basingstoke: 
Palgrave MacMillan  
 
Krizsán Andrea és Zentai Violetta (2006): Közpolitikai keretelemzés: koncepciók a 
nemek közti egyenlőségről In: Replika 56-57 old. 
 
KSH (2008): Az EU-Silc módszertana Statisztikai Módszertani Füzetek KSH 
Budapest 
Forrás: http://mek.oszk.hu/06800/06868/06868.pdf 
Letöltve: 2016.04.13. 
 
KSH (2011): Foglalkoztatás, munkanélküliség, ingázás Népszámlálás 2011. 
Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_08_2011.pdf 
Letöltve: 2014.12.12. 
 
KSH (a) (2014): Becslések a „roma kötődésű” népesség számáról és területi 
elhelyezkedéséről a 2011. évi népszámlálás adatai alapján II: Roma kötődésű 
népesség becslése, adatsorok Budapest, 2014. február 15. 
 
KSH (b) (2014): A háztartások életszínvonala 
Forrás: www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/hazteletszinv.pdf 
Letöltve: 2016.02.25. 
 
KSH (a) (2015): A szegénységgel vagy társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos 
fontosabb indikátorok, felvétel éve 2011–2015 
Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zaa007.html 
Letöltve: 2016.08.24. 
 
KSH (b) (2015): Nők és férfiak Magyarországon 2014. Központi Statisztikai Hivatal 
 

http://jegyzetes.hu/jegyzetek/kereses?term=Kr%C3%A9mer+Bal%C3%A1zs%3A+Bevezet%C3%A9s+a+szoci%C3%A1lpolitik%C3%A1ba&lang=hu&types%5B0%5D=pdf&types%5B1%5D=doc
http://jegyzetes.hu/jegyzetek/kereses?term=Kr%C3%A9mer+Bal%C3%A1zs%3A+Bevezet%C3%A9s+a+szoci%C3%A1lpolitik%C3%A1ba&lang=hu&types%5B0%5D=pdf&types%5B1%5D=doc
http://jegyzetes.hu/jegyzetek/kereses?term=Kr%C3%A9mer+Bal%C3%A1zs%3A+Bevezet%C3%A9s+a+szoci%C3%A1lpolitik%C3%A1ba&lang=hu&types%5B0%5D=pdf&types%5B1%5D=doc
http://eiop.or.at/eiop/pdf/2009-022.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_08_2011.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/hazteletszinv.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zaa007.html


 

265 
 

Kuhar, Roman (2008): Report Analysing Intersectionality in Gender Equality 
Policies for Slovenia and the EU Institute for Human Sciences (IWM) and QUING 
Project 
Forrás: http://www.quing.eu/files/results/ir_slovenia.pdf 
Letöltve: 2014.11.04. 
 
Kullmann Ádám: A gazdaságfejlesztési támogatási rendszerek belső logikája 
(Háttéranyag) 
Forrás: http://rs1.szif.hu/~pmark/publikacio/Net/kullm.doc 
Letöltve: 2014.11.05. 
 
Kurt Lewin Alapítvány (2010): A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt 
célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-
2009 közötti időszakra vonatkozóan  
Forrás: 
http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9317_file3_decade_of_roma_inclusion_
hu_fin.pdf 
Letöltve: 2014.12.14. 
 
Kymlicka, Will (2007): Multicultural Odysseys: Navigating the New International 
Politics of Diversity, Oxford, Oxford University Press 
 
Ladányi János – Szelényi Iván (2000): Ki a cigány? In Horváth Ágota – Landau Edit 
– Szalai Júlia (szerk.): Cigánynak születni. Aktív Társadalmi Alapítvány, Új 
Mandátum Könyvkiadó, Budapest 179–191. 
 
Laki Ildikó (2012): Napjaink diszkriminációs fogalmai és megjelenési formái Polgári 
Szemle 8. évfolyam 3-6. szám 
Forrás: http://www.polgariszemle.hu/?view=v_article&ID=513 
Letöltve: 2016.04.03. 
 
Lamoreux, Natasha (2011): Bridging the Gap. Romani Women, Transnational 
Advocacy Networks and Dismantling Roma Discrimination in Europe 
 
Lasswell, Harold (1951): The Policy Orientation. In: Lerner-Lasswell (szerk.): The 
Policy Sciences. Stanford U. P. Stanford, California 45-55 
 
Lestál Zsuzsanna (2008): Nemre való tekintettel. Kézikönyv a nők és férfiak közötti 
társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és 
vállalkozások vezetői számára) Budapest: Smrcz Ervin 
 
Léderer Emma (2007): Egyetemes művelődéstörténet, Budapest: Holnap Kiadó  
 
Lépinard, Éléonore (2014): Doing intersectionality: Repertoires of Femiist Practices 
in France and Canada In: Gender and Society, Vol 28. No.6 877-903 pp  
 
Lévai Katalin (2000): Feminizmustörténet I. In: Esély 2000/1 24-35 
Forrás: http://www.esely.org/kiadvanyok/2000_1/levai.pdf  
Letöltve: 2016.08.03. 
 

http://www.quing.eu/files/results/ir_slovenia.pdf
http://rs1.szif.hu/~pmark/publikacio/Net/kullm.doc
http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9317_file3_decade_of_roma_inclusion_hu_fin.pdf
http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9317_file3_decade_of_roma_inclusion_hu_fin.pdf
http://www.polgariszemle.hu/?view=v_article&ID=513
http://www.esely.org/kiadvanyok/2000_1/levai.pdf


 

266 
 

Lévai Katalin (2000): Feminizmustörténet II. In: Esély 2000/2 12-24 
Forrás: http://www.esely.org/kiadvanyok/2000_2/levai.pdf 
Letöltve: 2016.08.03 
 
Lévai Katalin (2000): Feminizmustörténet III. In: Esély 2000/5 32-45 
Forrás: http://www.esely.org/kiadvanyok/2000_2/levai.pdf 
Letöltve: 2016.08.03 
 
Lévai Katalin (1999): A nőpolitikától az esélyegyenlőségig és vissza In Lévai 
Katalin, Kiss Róbert, Gyulavári Tamás (szerk.): Vegyesváltó Pillanatképek nőkről, 
férfiakról Egyenlő Esélyek Alapítvány 34-52 
 
Levitas, Ruth (1998): The Inclusive Society? Social Exclusion and the New Labour. 
Macmillan Press Ltd., London 
 
Lin, Nan (1987): Társadalmi erőforrások és társadalmi mobilitás: a státuselérés 
strukturális elmélete In: Társadalmi rétegződés olvasókönyv TÁMOP 4.2.5 könyvek 
2012. 
Forrás:  
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_19_Tarsadalmi_retegzo
des_olvasokonyv_szerk_Gecser_Otto/ch06s04.html 
Letöltve: 2015.11.10. 
 
Lippman, Walter (1922): Public Opinion, Harcourt Brace, New York 
 
Lykke, Nina (2003): Intersektionalitet Kvinnovetenskaplig tidskrift 47-56. 
Forrás:http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=
1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.szmm.gov.hu%2Fdownload.php
%3Fctag%3Ddownload%26docID%3D21489&ei=CyYXUt2gAsPI4ASlpIG4CQ&u
sg=AFQjCNHxWPnwBR3TENsidUDhxm7QuQa1og&sig2=yelwu4ynSs_J7qjoFnX
NHA 
Letöltve: 2013.01.01. 
 
Magyarország 2013. évi Nemzeti Reform Programja  
Forrás: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_hungary_hu.pdf  
Letöltés: 2014.02.01. 
 
Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia EMMI 2014. 
Forrás: 
http://www.kormany.hu/download/1/9c/20000/Magyar%20NTFS%20II%20_2%20m
ell%20_NTFS%20II.pdf 
Letöltve: 2016.02.04. 
 
Magyary Program  
Forrás: http://magyaryprogram.kormany.hu/ 
Letöltve: 2014.04.06. 
 
 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_hungary_hu.pdf
http://www.kormany.hu/download/1/9c/20000/Magyar%20NTFS%20II%20_2%20mell%20_NTFS%20II.pdf
http://www.kormany.hu/download/1/9c/20000/Magyar%20NTFS%20II%20_2%20mell%20_NTFS%20II.pdf
http://magyaryprogram.kormany.hu/


 

267 
 

Magyari-Vincze Enikő (2012): Társadalmi kirekesztés és interszekcionalitás In.: 
Közösségkutatás –új módszerek, problémák és források IV. folyam III. évfolyam 
2012/III-IV. szám 
Forrás: http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2012/2/KEK%202012_3_6.pdf 
Letöltve: 2014.10.01. 
 
Majtényi Balázs-Majtényi György (2012): Cigánykérdés Magyarországon 1945-
2010, Budapest: Libri Könyvkiadó Kft. 
 
Marshall, T.H. (1991): Az állampolgáriság fejlődése a 19. század végéig In Ferge 
Zsuzsa, Lévai Katalin (szerk.): A jóléti állam ELTE Szociológiai Intézet 
Szociálpolitikai Tanszéke és a T-Twins Kiadói és Tipográfiai Kft. Kiadványa  
 
Mayer Péter (2011): Dokumentumelemzés In: Turizmus kutatások módszertana 
Pécsi Tudományegyetem 
Forrás: 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0051_Turizmus_kutatasok_modsz
ertana/ch03s03.html 
Letöltve: 2016.02.20. 
 
Mazzara, B. M. (1997): Stereotipi e pregiudizi. Il Mulino, Bologna. 
 
McCall, Leslie (2005): The Complexity of Intersectionality. Signs: Journal of 
Women in Culture and Society. Vol. 30. No. 3: 1771-1800. 
 
Medgyesi Márton (2014): Közmunka, közmunkások In Szívós Péter, Tóth István 
György (szerk.): Jól nézünk ki (…?!) Háztartások helyzete a válság után TÁRKI 
Monitor Jelentések, Budapest: TÁRKI 104-111 
 
Mihalache, Isabela (2004): Romani Women's Participation in Public Life, 7 February  
Forrás: http://www.errc.org/cikk.php?cikk=1359 
Letöltve: 2014.03.27. 
 
Módszertani Útmutató a kormányzati stratégiai tervezéshez (2004) Miniszterelnöki 
Hivatal 
Forrás: http://www.borbelytiborbors.extra.hu/EGYEB/MeH_utmutato.pdf 
Letöltve: 2013.12.29. 
 
Módszertani útmutató kormányzati stratégiai tervezéshez (2004) Miniszterelnöki 
Hivatal 
Forrás: http://www.borbelytiborbors.extra.hu/EGYEB/MeH_utmutato.pdf 
Letöltve: 2013.11.20. 
 
Moravcsik, Andrew (1997): Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of 
International Politics 51, 4 Autumn 1997 513-553 
Forrás: https://www.princeton.edu/~amoravcs/library/preferences.pdf 
Letöltve: 2014.11.19. 
 
 
 

http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2012/2/KEK%25202012_3_6.pdf
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0051_Turizmus_kutatasok_modszertana/ch03s03.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0051_Turizmus_kutatasok_modszertana/ch03s03.html
http://www.errc.org/cikk.php?cikk=1359
http://www.borbelytiborbors.extra.hu/EGYEB/MeH_utmutato.pdf
https://www.princeton.edu/~amoravcs/library/preferences.pdf


 

268 
 

Naetat- Bakcsi Ildikó (2008): A diszkrimináció fogalma 
Forrás: 
http://www.egyenlobanasmod.hu/tanulmanyok/hu/diszkriminacio_fogalma.pdf  
Letöltve: 2016.08.24. 
 
Nagy Pál (2009): „Cigánykutatás Bagon”.: Deáky Zita — Molnár Melinda (szerk.): 
Acta Regionis Rurum 3. (A Faluszeminárium c. kurzus hallgatói és oktatói 
kutatómunkájának elő- tanulmányai 3. kötet). Szent István Egyetem, Gödöllő, 37-39. 
 
NCSSZI (a) (2013): A kapcsolati erőszak áldozatait fogadó krízisközpontok 2012/13. 
évi monitoring jelentése 
 
NCSSZI (b) (2013): Zárótanulmány A szegénység, társadalmi kirekesztés és csoport 
szükségletek vizsgálatát támogató tevékenység: célzott kutatás - Roma kutatás a 
NCSSZI-TÁMOP 5.4.1-12 kiemelt projekthez. GfK Hungária Kft.  
 
Neményi Mária (2006): A megnevezés dilemmái In szerk.: Kovách Imre, Dupcsik 
Csaba, P. Tóth Tamás, Takács Judit (szerk.): Társadalmi integráció a jelenkori 
Magyarországon, Budapest: Argumantum 306-313. 
Forrás: http://mek.oszk.hu/12700/12706/12706.pdf 
Letöltve: 2016.08.01. 
 
Neményi Mária (1999): Csoportkép nőkkel Új Mandátum Könvykiadó Budapest 
 
Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv 2004.  
Forrás: 
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved
=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.szmm.gov.hu%2Fdownload.php%3Fcta
g%3Ddownload%26docID%3D11197&ei=kEHU8aJBeHoywOkz4KIAg&usg=AFQ
jCNEWrtA2pV74DhEpLrWSaOXZ-aqoGg&sig2=CVhASJtHugaQRUTE5oBl6A 
Letöltve: 2013.09.20. 
 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2011-2020, Intézkedési terv 2010-2014 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2011. 
 
Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia –Irányok és 
Célok 2010- 2021 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2010. 
 
Nők Joga ENSZ - Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden 
formájának kiküszöböléséről Esélyegyenlőségi Kormányhivatal 2004. 
 
Osvát Anna (2013): A magyar kormányzati romapolitikák 20 éve Beszámoló 
In.: Társadalmi együttélés 2013/2. szám 1-12- old. 
Forrás: 
http://epa.oszk.hu/02200/02245/00006/pdf/EPA02245_tarsadalmi_egyutteles_2013_
2_05.pdf 
Letöltve: 2014.11.06. 
 
 
 

http://mek.oszk.hu/12700/12706/12706.pdf
http://epa.oszk.hu/02200/02245/00006/pdf/EPA02245_tarsadalmi_egyutteles_2013_2_05.pdf
http://epa.oszk.hu/02200/02245/00006/pdf/EPA02245_tarsadalmi_egyutteles_2013_2_05.pdf


 

269 
 

Összefoglaló jelentés 2012. Oktatási Hivatal, Budapest 
Forrás: 
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/pisa2012
_osszefoglalo_jelentes.pdf 
Letöltve: 2016.02.26. 
 
Pál Gábor (2013): A közpolitikai diskurzuselemzés perspektívái Politikatudományi 
Szemle 2013. XXII./2. 117-129 old.  
 
Papp Zsófia (2008): A nemek esélyegyenlőségének problémája, ahogy a képviselők 
látják In Juhász Borbála, Ilonszki Gabriella, Hámor Szilvia, Papp Zsófia (szerk.): A 
női kvóta Magyarországon. A 2007-es év vitája a politikai esélyegyenlőségről 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
 
Pateman, Carol (1988): The sexual contract Cambridge: Polity Press 
 
Pető Ildikó (2005): Hátrányos helyzetű csoportok a felnőttoktatásban Debreceni 
Egyetem, BTK  
Forrás: 
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/79639/00_Peto%20Ildiko%20ert
ekezes.pdf?sequence=8 
Letöltve: 2015.07.06. 
 
Phillips, Anne (2007): Multiculturalism without Culture, Princeton, Princeton 
University Press 
 
Pinker, S (2002): The Blank Slate. Viking, New York. 
 
Piketty, Thomas (2013): A tőke a 21. században, Kossuth Kiadó, Budapest 
 
Pulay Gyula (2009): Az etnikai hovatartozás számbavételi lehetőségei és 
szükségessége. Esély, 4. 3–37. 
 
Radcliffe-Brown, Alfred (1973): A társadalmi struktúráról In: Társadalmi struktúra 
olvasókönyv TÁMOP 4.2.5. pályázat könyvei 
Forrás: 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_19_Tarsadalmi_retegzo
des_olvasokonyv_szerk_Gecser_Otto/ch06s02.html 
Letöltve: 2015.11.10. 
 
Rawls, John (1997): Az igazságosság elmélete Osiris Kiadó, Budapest 
 
Roma Decade 2005-2015 Terms of Reference Bukarest, 2005. 
Forrás: http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9292_file1_terms-of-
reference.pdf 
Letöltve: 2013.04.04. 
 
 
 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/pisa2012_osszefoglalo_jelentes.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/pisa2012_osszefoglalo_jelentes.pdf
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/79639/00_Peto%20Ildiko%20ertekezes.pdf?sequence=8
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/79639/00_Peto%20Ildiko%20ertekezes.pdf?sequence=8
http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9292_file1_terms-of-reference.pdf
http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9292_file1_terms-of-reference.pdf


 

270 
 

Roma Aktivisták értékelése a Roma Integráció Évtizede Program előrehaladásáról 
2005-2006 2007 
Forrás: http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9319_file5_decadewatch--
hungary-hungarian.pdf 
Letöltve: 2014.12.14. 
 
Roma társadalom – 2010. Gyorsjelentés a kutatás „A” részéről. (A TÁMOP 5.4.1 
program kutatási pilléréhez kapcsolódóan készült kutatási jelentés.) 
Forrás: 
http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/szociologiai_gyujtemeny/mag
yar_szociologiai_e-konyvek/?article_hid=12904 
Letöltve: 2014.11.29. 
 
Room, Graham (ed.) (1995): Beyond the Threshold: The measurement and Analysis 
of Social Exclusion. The Policy Press, Bristol. 
 
Rubovszky Csilla (2015): A női élethelyzetek és támogatási formák Szociálpolitikai 
Szemle 2015. I. évfolyam 2-3. szám L’Harmattan Kiadó 32-44 
 
Scott, Joan (1988): Gender and the Politics of History. New York, Columbia 
University Press 
 
Sáfrány Réka (2005): Egyensúlytalan nemi reprezentáció a magyar napi sajtóban. A 
„Global Media Monitoring Project 2005” eredményei Budapest 
 
Sári János – Somody Bernadette (2008): Alapjogok. Alkotmánytan II. TÁMOP 
4.2.5. pályázat könyvei 
Forrás: 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_alapjogok_alkot
manytan_ii/ch04s02.html 
Letöltve: 2015.11.17. 
 
Schmidt Viviene A. – Claudio M. Radelli (2004): Policy Change and Discourse in 
Europe: Conceptual and Methodological Issue, West European Politics p. 183-210 
 
Sen, Amartya (a) (1992): Inequality Reexamined. Clarendon Press, Oxford  
 
Sen, Amartya (b) (1992): Az egyéni szabadság mint társadalmi elkötelezettség Esély 
1992/1. Budapest 3-18 
Forrás: http://esely.org/kiadvanyok/1992_1/azegyeni_szabadsag.pdf  
Letöltve: 2015.05.24. 
 
Sen, Amartya (2003): Kirekesztés és beillesztés Esély 2003/2 3-14 
Forrás: http://esely.org/kiadvanyok/2003_2/SEN.pdf 
Letöltve: 2015.05.24. 
 
Sen, Amartya (2003): Társadalmi kirekesztés: Fogalom, alkalmazás és vizsgálat I. 
Esély 2003/6 3-22 
Forrás: http://esely.org/kiadvanyok/2003_6/SEN.pdf 
Letöltve: 2015.05.24. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_alapjogok_alkotmanytan_ii/ch04s02.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_alapjogok_alkotmanytan_ii/ch04s02.html
http://esely.org/kiadvanyok/2003_2/SEN.pdf
http://esely.org/kiadvanyok/2003_6/SEN.pdf


 

271 
 

 
Sen, Amartya (2004): Társadalmi kirekesztés: Fogalom, alkalmazás és vizsgálat II. 
Esély 2004/1 3-25 
Forrás: http://esely.org/kiadvanyok/2004_1/SEN.pdf 
Letöltve: 2015.05.24. 
 
Shachar, Ayelet (2001): Multicultural Jurisdictions: Cultural Differences and 
Women’s Rights Cambridge, Cambridge University Press 
 
Shadow Report of the Hungarian Women’s Lobby on the realization of the 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women in 
Hungary incorporated with the critical examination of the sixth periodic report of the 
Hungarian government presented at the 39th session of the CEDAW Committee of 
the UN May 25, 2007 
Forrás: http://www.iwraw-ap.org/resources/pdf/Hungary%20SR%20final.pdf 
 
Sherif, M. In Common Predicament (1966): Social Psychology of Intergroup 
Conflict and Cooperation. MA: Houghton-Mifflin, Boston 
 
Sidanius, Jim – Pratto, Felicia (2005): Társadalmi dominancia Osiris Kiadó, 
Budapest  
http://www.academia.edu/3766302/A_diszkrimin%C3%A1ci%C3%B3_m%C3%A9
r%C3%A9se 
 
Sik Endre – Simonovits Borbála (2012): A diszkrimináció mérése. E-tankönyv Az 
elektronikus kiadvány a TÁMOP-4.1.2.-08-/2/a/KMR projekt keretében készült 
Forrás: http://www.tarki.hu/hu/about/staff/sb/Diszkriminacio_merese.pdf 
Letöltve: 2016.04.08. 
 
Simon, Patrick (2012): Collecting ethnic statistics in Europe: a review. Ethnic and Racial 
Studies, 
35/8. 1366–1391. 
 
Sorokin, Pitirim (1998): Az egyének társadalmi rétegkénti minősítésének, 
kiválasztásának és elosztásának mechanizmusa In Róbert Péter (szer.): Társadalmi 
mobilitás hagyományos és új megközelítések Válogatott tanulmányok Új Mandátum 
Könyvkiadó Budapest, 1998. 22-32 
 
Statisztikai Tükör (2015): A hazai nemzetiségek demográfiai jellemzői KSH 
   
Surdu, Laura (2006): Broadening the Agenda. The Status of Romani Women in 
Romania Open Society Institute  
 
Squires, Judith (2009): Multiple Inequalities, Intersectionality and Gender 
Mainstreaming: 
Potential and Pitfalls In: Teaching Intersectionality: Putting Gender at the Centre  
 
Szabó Márton (2004): Szimpozion a politikai diskurzuselemzésről Politikatudományi 
Szemle 2004. év 4. szám 135-141. old. 
 

http://esely.org/kiadvanyok/2004_1/SEN.pdf
http://www.iwraw-ap.org/resources/pdf/Hungary%2520SR%2520final.pdf


 

272 
 

Szabó Márton (2012): Politikatudomány és diskurzuselemzése Politikatudományi 
Szemle 2012. 21. évf. 3. sz. 7-34. old 
 
Szabó Márton (2013): Közpolitikai diskurzuselemzés  
In: Politikatudományi Szemle 2013/1 117-127 old. 
 
Szalai Júlia (2000): Az elismerés politikája és a „cigánykérdés” HOLMI  
Letöltve: 2016.06.29. 
Forrás: http://www.holmi.org/2000/08/szalai-julia-az-elismeres-politikaja-es-a-
%E2%80%9Eciganykerdes%E2%80%9D-ii 
 
Szalai Júlia (2002): A társadalmi kirekesztődés egyes kérdései az ezredforduló 
Magyarországán 
Szociológiai Szemle 2002/4 34-50 
Forrás: http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-
548/szoc_szemle/TPUBL-A-548.pdf 
Letöltve: 2016.02.13. 
 
Szalai Júlia (2007): Nincs két ország? Társadalmi küzdelmek az állami 
(túl)elosztásért a rendszerváltás utáni Magyarországon, Budapest: Osiris Kiadó 
 
Szale László (szerk) (2010): A befogadó társadalomért Esélyegyenlőségi politika 
Magyarországon 2002-2010 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Budapest 
 
Szaló Péter, Dr. (2007): Az előcsatlakozási alapok hatása a regionális fejlődésre, a 
regionalizmus erősödésére. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
Forrás: www.vati.hu/files/.../20076/phare_hatasai_reg_intre_vati_tii_070926.ppt 
Letöltve: 2014.11.04. 
 
Szelényi Iván (2001): Szegénység, etnicitás és a szegénység feminizációja az 
átmeneti társadalmakban. Szociológiai Szemle 4, 5-12. 
Forrás: http://www.szociologia.hu/dynamic/0104szelenyi.htm 
Letöltve: 2016.08.02. 
 
Szente Zoltán (2006): A pozitív megkülönböztetés problémái Fundamentum 2006. 4. 
szám 17-44 
Forrás: 
http://epa.niif.hu/02300/02334/00025/pdf/EPA02334_Fundamentum_2006_04_017-
044.pdf 
Letöltve: 2015.11.28. 
 
Szekeres Valéria – Takács Erzsébet – Vicsek Lilla (2010): „Úristen! Te, lányként?!” 
A nemek kultúrája egy felsőoktatási intézmény műszaki karain – a hallgatónők 
szemszögéből 
Forrás: 
http://nokatud.hu/letoltes/Szekeres%20Val%C3%A9ria_Tak%C3%A1cs%20Erzs%
C3%A9bet_Vicsek%20Lilla.pdf 
Letöltve: 2015.06.26. 
 

http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-548/szoc_szemle/TPUBL-A-548.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-548/szoc_szemle/TPUBL-A-548.pdf
http://www.vati.hu/files/.../20076/phare_hatasai_reg_intre_vati_tii_070926.ppt
http://www.szociologia.hu/dynamic/0104szelenyi.htm
http://nokatud.hu/letoltes/Szekeres%20Val%C3%A9ria_Tak%C3%A1cs%20Erzs%C3%A9bet_Vicsek%20Lilla.pdf
http://nokatud.hu/letoltes/Szekeres%20Val%C3%A9ria_Tak%C3%A1cs%20Erzs%C3%A9bet_Vicsek%20Lilla.pdf


 

273 
 

Szikra Dorottya (2013) Austerity Policies and Gender Impacts in Hungary. Budapest: 
Friedrich Ebert Stiftung.  
Forrás: http://www.fesbp.hu/common/pdf/austerity_gender_hungary_2013.pdf 
Letöltve: 2016.03.05. 
   
Szívós Péter (2014): A magyar háztartások jövedelme és fogyasztása nemzetközi 
összehasonlításban: felzárkózás vagy leszakadás? In Kolosi Tamás, Tóth István 
György (szerk.): Társadalmi Riport 2014. 51-62 
Forrás: http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b324.pdf 
Letöltve: 2015.08.03. 
 
Tamás Dombos - Erika Kispéter - Andrea Krizsán - Viola Zentai (2008): Report 
Analysing Intersectionality in Gender Equality Policies for Hungary and the EU 
Institute for Human Sciences (IWM) and QUING Project  
Forrás: http://www.quing.eu/files/results/ir_hungary.pdf 
Letöltve: 2014.11.05. 
 
Tardos Katalin (2014): Halmozott diszkrimináció: személyes és intézményi 
percepciók, hatások és cselekvések. A kutatási projekt bemutatása. (előadás) MTA 
TK SZI 
Forrás:  
http://www.belvedere.meridionale.hu/letolt/TardosK_Halmozodo_Belvedere2015_o
nline.pdf 
Letöltve: 2014.12.12. 
 
Tausz Katalin (1998): Egyenlőtlenségek és különleges bánásmód Fundamentum 
1998.1-2. szám 97-102 
Forrás: 
http://epa.oszk.hu/02300/02334/00052/pdf/EPA02334_Fundamentum_1998_01-
02_097-102.pdf 
Letöltve: 2015.12.02. 
 
Tausz Katalin (2008): Segélyezés Abszrurdisztánban OTKA-47181 Kutatási 
zárójelentés 
Forrás: http://real.mtak.hu/1720/1/47181_ZJ1.pdf 
Letöltve: 2016.02.24. 
 
TÁRKI (2007): Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjainak 
horizontális ex-ante értékelése 
Forrás: http://www.tarki.hu/hu/research/development/ 
Letöltve: 2014.11.05. 
 
TÁRKI (2014): Társadalmi folyamatok Magyarországon a Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási Stratégia elfogadásának időszakában 2009-2012 Budapest 
 
Társadalmi Megújulás Program 2007-2013  
Forrás: www.nfu.hu 
Letöltve:2012.10.20. 
Taylor, C. (1992): Multiculturalism and the Politics of Recognition Princeton 
University Press 

http://www.fesbp.hu/common/pdf/austerity_gender_hungary_2013.pdf
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b324.pdf
http://www.quing.eu/files/results/ir_hungary.pdf
http://www.belvedere.meridionale.hu/letolt/TardosK_Halmozodo_Belvedere2015_online.pdf
http://www.belvedere.meridionale.hu/letolt/TardosK_Halmozodo_Belvedere2015_online.pdf
http://epa.oszk.hu/02300/02334/00052/pdf/EPA02334_Fundamentum_1998_01-02_097-102.pdf
http://epa.oszk.hu/02300/02334/00052/pdf/EPA02334_Fundamentum_1998_01-02_097-102.pdf
http://real.mtak.hu/1720/1/47181_ZJ1.pdf
http://www.tarki.hu/hu/research/development/
http://www.nfu.hu/


 

274 
 

 
The Global Gender Gap Report World Economic Forum 2014 
Forrás: http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGR_CompleteReport_2014.pdf 
Letöltve: 2015.08.10. 
 
The New Programming period 2000-2006: methodological working papers  
Forrás: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/indic_en.pdf 
Letöltve: 2012.10.21. 
 
The structural funds and their coordination with the cohesion fund Guidelines for 
programmes in the period 2000-2006  
Forrás: www.nfu.hu 
Letöltve: 2013.01.06. 
 
Teitelbaum, Viviane (2015): 20 years of EWL 
Forrás: http://www.womenlobby.org/about-us/History/article/20-years-of-
ewl?lang=en 
Letöltve: 2013.03.09. 
 
Tóth Olga (2007): Nőnek lenni – társadalmi nem (gender) az egyenlőtlenségek 
rendszerében 
Magyar Tudomány 2007/12. 
Forrás: http://www.matud.iif.hu/07dec/13.html 
Letöltve: 2016.04.05. 
 
Udvari Márton (2006): A CEDAW Bizottság Magyarországgal szemben hozott 
döntése Fundamentum 2006. 4. szám 141-148. old.  
Forrás: 
http://epa.oszk.hu/02300/02334/00025/pdf/EPA02334_Fundamentum_2006_04_141
-148.pdf 
Letöltve: 2013.01.04. 
 
Urbán László (1995): Közcélú szabályozás hatáselemzése (Public policy elemzés) 
Közgazdasági Szemle, XLII. évf., 1995. 3. sz. (270-278. o.) 
Forrás: http://epa.oszk.hu/00000/00017/00003/0304.html 
Letöltve: 2014.11.14. 
 
Valuch Tibor (2009): Család, háztartás, a női tevékenységszerkezet és a 
szerepfelfogás változásai 1945 után Rubicon 2009./4. Nőtörténelem 
Forrás:http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/csalad_haztartas_a_noi_tevekenysegs
zerkezet_es_a_szerepfelfogas_valtozasai_1945_utan/ 
Letöltve: 2015.08.15. 
 
Vajda Györgyi (2012): Roma politika az EU-ban In: Az Európai Unió szociális 
politikái E-jegyzet Szerkesztette: Sziklai István 165-176. old 
 
Verloo, Mieke (2006): Multiple Inequalities, Intersectionality and the European 
Union In: European Journal of Women’s Studies 211-228 
 

http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGR_CompleteReport_2014.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/indic_en.pdf
http://www.nfu.hu/
http://www.matud.iif.hu/07dec/13.html
http://epa.oszk.hu/02300/02334/00025/pdf/EPA02334_Fundamentum_2006_04_141-148.pdf
http://epa.oszk.hu/02300/02334/00025/pdf/EPA02334_Fundamentum_2006_04_141-148.pdf
http://epa.oszk.hu/00000/00017/00003/0304.html


 

275 
 

Wagner, W. (1998): Social representations and beyond – brute facts, symbolic 
coping and domesticated worlds. Culture and Psychology, 4, 297–329. 
 
Wajcman, Judy (2007): Nemek közötti egyenlőség a szervezetekben.  Szervezet, 
menedzsment és nemek Budapest, Aula Kiadó 31-49 old.  
 
Walby, Sylvia (2009): Conceptual framework for gender +equality policies in a 
multicultural context Insitute für die Wissenschaften vom Menschen Vienna 
 
Walby, Sylvia (2009): Globalization and Inequalities: Complexity and Contested 
Modernities. London: Sage  
 
Walby, Sylvia (2007): Review of the literature on gender equality policies in the EU 
and its Member States In.: Quing Quality in Gender+ Equality Policies 
 
World Bank (2010): Roma Inclusion in Central and Eastern Europe World Bank 
Policy Note focusing on Bulgaria, Czech Republic, Romania, and Serbia presented at 
International Steering Committee of Decade of Roma Inclusion  
Forrás: 
http://siteresources.worldbank.org/INTROMA/Resources/Policy_Note_Fact_Sheet.p
df 
Letöltve: 2012.01.05. 
 
Woll, Cornélia – Jacquot, Sophie (2010): Using Europe: Strategic Action in Multi-
Level Politics Published in Comparative European Politics, Vol.8, No. 1, p. 110-142 
 
Yanow, Dvora (2014): Interpretive Analysis and Comparative Research In: Isabella 
Engeli and Christine Rothmayr, eds., Comparative policy studies: Conceptual and 
methodological challenges, 131-159 old. Palgrave Macmillan 
 
Yeung Sik Yuen (2000): The human rights problems and protections of the Roma 
Working paper pursuant to Sub-Commission decision 1999/109, 
E/CN.4/Sub.2/2000/28  
Forrás: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G00/139/95/PDF/G0013995.pdf?OpenElement 
Letöltve: 2013.11.11. 
 
Young, I.M. (1990): Justice and the Politics of Difference. Prnceton, N.J: Princeton 
University Press  
 
Zám Mária (1990): A szegénység. Társadalmi Szemle 5.sz. 52-65 
 
Zombori Gyula (1997): A szociálpolitika alapfogalmai Társadalompolitikai 
olvasókönyvek, Budapest: Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület  
 

 
 
 
 
 



 

276 
 

Jogszabályok 
 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV 
Letöltve: 2016.03.05. 
 
68/2007 (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai 
Tervéről Forrás: CD jogtár 
 
1105/2007. (XII.27.) Korm. határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai 
Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről 
Forrás: CD jogtár 

38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet a kormányzati stratégiai irányításról Forrás: CD 
jogtár 

1657/2012. (XII. 20.) Korm. határozat a kormányzati stratégiai dokumentumok 
felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról Forrás: CD jogtár 
 
1982. évi 10. törvény erejű rendelet a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden 
formájának felszámolásáról 1979. december 18-án New Yorkban elfogadott 
egyezmény kihirdetéséről 
Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98200010.TVR 
Letöltve: 2012.12.12. 
 
2268/1995 (IX.8.) a nőpolitikával kapcsolatos kormányzati munkamegosztásról szóló 
kormányhatározat 
 
1338/2011. (X. 14.) Korm. határozat a Kormány és az ORÖ között kötött 
keretmegállapodásban foglalt számszerűsíthető célkitűzések elérése érdekében 
kidolgozott részletes intézkedési tervről 
Forrás: http://www.opten.hu/1338-2011-x-14-korm-hatarozat-j170877.html 
Letöltve: 2013.03.08. 
 
1048/1999. (V.5.) Korm. határozata a Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról 
Forrás: http://www.mtaki.hu/docs/cd2/Magyarorszag/6-cigany2.htm 
Letöltve: 2013.05.05. 
 
1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi 
Tárcaközi Bizottság létrehozásáról 
Forrás: http://www.opten.hu/1199-2010-ix-29-korm-hatarozat-j147764.html 
Letöltve: 2013.04.05. 
 
1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat A Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) 
létrehozásáról 
Forrás: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11040.pdf 
Letöltve: 2013.04.05. 
 
212/2010 (VII.1.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről Forrás: CD jogtár 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98200010.TVR
http://www.opten.hu/1338-2011-x-14-korm-hatarozat-j170877.html
http://www.mtaki.hu/docs/cd2/Magyarorszag/6-cigany2.htm
http://www.opten.hu/1199-2010-ix-29-korm-hatarozat-j147764.html
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11040.pdf


 

277 
 

 
A cigányság helyzetével kapcsolatos legsürgetőbb feladatokról szóló 1125/1995.  
(XII.12.) Kormányhatározat 
Forrás: http://nemzetisegek.hu/etnonet/kodex/koztavu.htm 
Letöltve: 2014.11.06. 
 
A Tanács 1999. június 21-i 1260/1999/EK rendelete a strukturális alapokra 
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról 
Forrás: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/content/hu/02
_pdf/00_1_sf_1_hu.pdf 
Letöltve: 2014.11.05. 
 
Amszterdami Szerződés  
Forrás: http://europa.eu/eu-
law/decisionmaking/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam/treaty_of_amsterdam_en.pdf 
Letöltve: 2014.10.24. 
 
Az Európai Unió Alapjogi Chartája (2010/C 83/02 
Forrás: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:HU:PDF 
Letöltve: 2014.10.24. 
 
Emberi jogok alapvetőszabadságok védelméről szóló egyezményekhez elfogadott 
Tizenkettedik kiegészítő jegyzőkönyve 
Forrás: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf 
Letöltve:2014.10.24. 
 
EMMI (2015): Előterjesztés a kormány részére a nők társadalmi szerepvállalásának 
erősítéséről   
 
Európai Parlament és Tanács 771/2006/EK határozata (2006. május 17.) az 
„Esélyegyenlőség mindenki számára” európai évéről (2007) – az igazságos 
társadalom irányában 
Forrás: http://eur-lex.europa.eu/legal 
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0771&from=EN 
Letöltve: 2014.10.25. 
 
Green paper - Equality and non-discrimination in an enlarged European Union /* 
COM/2004/0379 final */ 
Forrás: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52004DC0379 
Letöltve: 2014.09.30. 
 
Hammurapi törvényei fordította: Dr. Kmoskó Mihály Kiadja: az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület Jog- és Társadalomtudományi Szakosztálya Kolozsvár 1911. 
Forrás:  http://mek.niif.hu/07200/07287/07287.pdf Letöltve: 2015.04.12. 
 
 
 

http://nemzetisegek.hu/etnonet/kodex/koztavu.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/content/hu/02_pdf/00_1_sf_1_hu.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/content/hu/02_pdf/00_1_sf_1_hu.pdf
http://europa.eu/eu-law/decisionmaking/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam/treaty_of_amsterdam_en.pdf
http://europa.eu/eu-law/decisionmaking/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam/treaty_of_amsterdam_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:HU:PDF
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52004DC0379
http://mek.niif.hu/07200/07287/07287.pdf


 

278 
 

Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia (1603/2014 
(XI.4.)Korm.határozat) 
Forrás: 
http://www.kormany.hu/download/5/fe/20000/V%C3%A9gzetts%C3%A9g%20n%C
3%A9lk%C3%BCli%20iskolaelhagy%C3%A1s%20.pdf 
Letöltve: 2016.03.03.  

http://www.kormany.hu/download/5/fe/20000/V%C3%A9gzetts%C3%A9g%20n%C3%A9lk%C3%BCli%20iskolaelhagy%C3%A1s%20.pdf
http://www.kormany.hu/download/5/fe/20000/V%C3%A9gzetts%C3%A9g%20n%C3%A9lk%C3%BCli%20iskolaelhagy%C3%A1s%20.pdf


 

279 
 

Ábrajegyzék 

1. ábra: A szociális dominancia elméletének sémája ................................................. 19 

2. ábra: A „Roma kötődésű” népesség aránya Magyarország kistérségeiben, 2011 . 83 

3. ábra: Foglalkoztatottak aránya a „roma kötődésű” 18-64 éves népesség körében 

kistérségenként (%), 2011 .............................................................................. 90 

4. ábra: A nők aránya az országgyűlési képviselők között, 1945-2014 ................... 104 



 

280 
 

Táblajegyzék 

1. táblázat: A romákkal kapcsolatos attitűd Magyarországon az 1990-es és 2000-es 

években (% akik egyetértenek az állításokkal) .............................................. 72 

2. táblázat: Szegénységi és kirekesztettségi indexek romák és nem romák 

tekintetében (2014-2015) % ........................................................................... 82 

3. táblázat: A cigány népesség iskolai végzettsége a kérdezettek apjának iskolai 

végzettsége szerint (%) ................................................................................... 85 

4. táblázat: Az iskolai lemorzsolódás okai roma tanulók körében (%) 2011 ............. 86 

5. táblázat: A diplomások aránya a 30-34 éves korcsoportban, nők és férfiak % 

(2000-2012) .................................................................................................... 95 

6. táblázat: A felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók nemek szerinti 

megoszlása képzési terület szerint Magyarországon, 2014 ............................ 96 

7. táblázat: A bölcsődei és családi napközi férőhelyek számának alakulása 

Magyarországon (2010-2014) ...................................................................... 102 

8. táblázat: Nők és férfiak száma a magyar közigazgatásban 2015-ben .................. 105 

9. táblázat: Az egyes női korcsoportok részaránya, illetve előre számított részaránya 

a teljes magyar női népességen belül ........................................................... 108 

10. táblázat: A diszkrimináció megnyilvánulásai a különböző csoportokban 2012-ben

 ...................................................................................................................... 119 

11. táblázat: A diszkrimináció megnyilvánulásai a különböző csoportokban 2015-ben

 ...................................................................................................................... 120 

12. táblázat: A halmozott diszkriminációt elszenvedők aránya nem, roma származás 

és fogyatékosság szerint (%) ........................................................................ 137 

13. táblázat: A halmozott diszkriminációt elszenvedők aránya interszekcionális 

csoportok szerint (%) ................................................................................... 138 

14. táblázat: A használat megjelenési formái ........................................................... 146 

15. táblázat: Elemzett dokumentumok listája tématerületek szerint ........................ 147 

16. táblázat: Egyéni félig strukturált interjúk tématerületei és alanyai .................... 150 

17. táblázat: Politikai és szakmapolitikai tevékenységek összehasonlítása, 

kapcsolódva a társadalmi kategóriához ........................................................ 153 

18. táblázat: Dimenziók az interszekcionalitás megjelenési „sűrűsége” szerint ...... 156 

19. táblázat „Használat” ........................................................................................... 183 



 

281 
 

20. táblázat: Jogesetek száma (db) 2005-2014 ......................................................... 188 

21. táblázat: A roma integrációért felelős kormányzati szervek a rendszerváltás óta

 ...................................................................................................................... 192 

22. táblázat: Intézményi háttér 2000-ig .................................................................... 196 

23. táblázat: Intézményi háttér 2000 után ................................................................ 197 

 

  



 

282 
 

Melléklet 

1.melléklet: Az emberi jogok fejlődésének történeti áttekintése 

A teljesség igénye nélkül a fejezetben áttekintem a különböző korokat az 

emberi jogok alakulása szempontjából. E rövid kitérő szükséges ahhoz, hogy 

történelmi perspektívából lássuk, mi is történik valójában a 21. században, miként is 

gondolkoznak az igazságosságról, emberi jogokról és az egyenlő lehetőségekről a 

szakemberek, a politikusok, a jogalkotók, a jogalkalmazók. 

Az ókori keleti államok társadalmaiban az emberi jogok kérdése eredetileg az 

igazságosság problémájához kapcsolódott és szorosan összefüggött a természetjogi 

felfogással. A jogok kizárólag a szabadokat illették meg, így a mai értelemben vett 

egyenlőségről és emberi jogokról nyilvánvalóan nem beszélhetünk, hiszen a 

rabszolgákat tárgyként kezelték, míg a szabadok is eltérő jogokkal rendelkeztek 

aszerint, hogy milyen a származásuk, rangjuk vagy éppen a nemük. Az ókori 

törvényhozás legrégebbi dokumentuma Hammurapi törvénykönyve volt, amelyben a 

vallási és a jogi normák elkülönülése figyelhető meg. A polgárjog és büntetőjog 

területén fejlett szabályokat tartalmazott, amelyek kizárólag a szabadokra 

vonatkoztak. Azonban a szabadok között is lényeges különbségek voltak a nők és a 

férfiak között. A törvény teljesen alárendelte a nőket a férjüknek. A 128. § szerint 

például, aki feleséget vesz, de vele szerződést nem köt, az nem feleség (Dávid, 

1916). 

Az ókori görög államok közül még az athéni demokráciában is csak a teljes 

jogú állampolgárok élvezhették a demokratikus jogokat. A szavazók köréből kizárták 

a rabszolgákat, a bevándorlókat (metoikosok) és a nőket. A nők neveltetése és 

művelődése és úgymond szabad élete a férjhezmenetelüktől kezdve megszakadt. 

Kizárólag a családdal kapcsolatos feladatok ellátása volt a dolguk, kíséret nélkül nem 

hagyhatták el a házukat és nem vehettek részt a közéletben (Lederer, 2007).  

A római jog emberjogi és esélyegyenlőség szempontjából történő 

vizsgálatakor szembetűnő a görög filozófia, Arisztotelész elméleteinek hatása, 

például a formális jogegyenlőség elve, a természetjogi felogás vagy a népek joga 

(Kaponyi, 2000). Bár a római jog a jogfejlődésre nagy hatást gyakorolt, ez nem 
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mondható el az esélyegyenlőségre, emberi jogokra vonatkozóan. A különböző jogok 

gyakorlása itt is kizárólag a szabadokra vonatkozott, tehát mai értelemben 

egyenlőségről és emberi jogokról még itt sem beszélhetünk, azonban Cicero 

gondolata, miszerint „Egyenlő az, ami mindenki számára igazságos”164 nagy hatással 

volt az emberi jogok további fejlődésére (Brósz-Pólai, 1974). 

Még a feudális jogrendszer sem szabályozta az egyenjogúság kérdéseit. A 

középkori Európában a hűbérúr és hűbéres alá-fölé rendeltsége teljes mértékben 

átszőtte az egész társadalmat. Az ekkor született társadalomelméletek a jogokat az 

ún. isteni jogból vezették le. Aquinoi Szent Tamás a Summa Theologica című 

munkájában a szabadsághoz, illetve az élethez való jogot is az isteni törvényekből 

eredeztette. Az egyén – az államhoz és az egyházhoz viszonyítva is – alárendelt 

helyzetben volt, az egyházi és világi dokumentumokban is, mint az uralkodás tárgyai 

szerepeltek (Kaponyi, 2000). Így ebben a korszakban sem beszélhetünk 

egyenlőségről és emberi jogokról. 

A XVI. század a mélyreható gazdasági/társadalmi változások időszaka volt 

egész Európában. A középkor merev feudális rendszerének átalakulása a polgári 

értékrend irányába egy több évszázados folyamat, amelynek egyik jelentős szakasza 

a 17. század. Nagy felfedezések, a hagyományos vallást megingató tudományos 

eredmények, gazdasági fellendülés, a protestanizmus különböző irányzatainak 

térnyerése társadalmi feszültségek sorát generálta. A polgári állam kialakulásakor 

beszélhetünk először az egyének jogainak megfogalmazásáról. A keresztény 

természetjogi felfogást a világias természetjogi felfogás követte, amelyben az 

emberek természetből eredő jogaikat, a szabadság- és tulajdonjogot hangsúlyozták. 

Ez olvasható Jean Bodin „Az államról” című művében is, azaz, hogy a polgár 

tulajdonát és szabadságát tiszteletben kell tartani (Bayer; 2013). John Locke elmélete 

szerint az ősközösségi társadalomban az emberek eredendő jogaikat teljességükben 

gyakorolhatták, majd az állam kialakulását követően ezeket a jogokat korlátozták. 

Mivel az emberek jogaikkal az állam létrejöttét megelőzően már rendelkeztek, ezért 

azokat elidegeníthetetlennek és öröknek vélte (Kaponyi, 2000:19). Jean Jacques 

Rousseau a Társadalmi szerződés című művében kifejti, hogy az állam szerződéssel 

jött létre, amelyben az emberek megtartották a természetből eredő jogaikat. A jogaik 

                                                 
164 "Par, quodin omnes aequabile est." (Marcus Tullius Cicero)  
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elidegeníthetetlen, örök jogok, amelyeket nem az államtól kaptak, így nem 

elvehetőek, viszont az állam gondoskodni köteles ezek védelméről (Bayer, 2013). 

Bár a fent említettek még mindig nem az emberi jogok tiszteletben tartását jelentik, 

azonban a jogegyenlőség eszméje legalább már megjelenik. 

Az egyenlőség, az emberi jogok fejlődésében mérföldköveknek számítanak 

az Angliában a XVI-XVII században megszületett dokumentumok: a Magna Charta 

Libertatum (Great Charter - Nagy Szabadságlevél), The Petition of Rights (A Jogok 

Kérvénye), Habeas Corpus Act, Bill of Rights (A Jogok Törvénye), Act of 

Settlement (Trónöröklési törvény). A Magna Chartába foglalt szabadságjogokat a 

régi és törvényes szokásokra alapozták és leszögezték: „a jogot és az igazságot nem 

bocsátjuk áruba, nem tagadjuk meg senkitől és érvényesülését nem hátráltatjuk” 

(Kaponyi, 2000:21). A Petition of Rights az alattvalók személyes szabadságának és 

tulajdonának védelmét kívánta biztosítani. A Habeas Corpus az önkényes 

letartóztatás és fogvatartás és más egyéb fizikai bántalmazás ellen kívánt védelmet 

nyújtani. A Bill of Rights a királyi hatalom korlátait, a parlament és a polgárok jogait 

szabályozta: „Az alattvalókat megilleti az a jog, hogy kérelemmel forduljanak a 

királyhoz; s az ilyen kérelem előterjesztése miatt történő letartóztatás vagy 

vádemelés törvénytelen volt” (Kaponyi, 2000:24). A Trónöröklési törvény nagy 

szerepet játszott abban, hogy a királyi hatalom eszménye meginogjon és a 

parlamentarizmus kialakulását elősegítse. Az egyenjogúsítást szolgálta a választójogi 

törvény, a sajtószabadságról, egyesülési jogról és a vallásszabadságról szóló 

szabályok. 

A XVII-XVIII. századi amerikai jogfejlődés hatalmas szerepet játszott az 

egyenjogúság és az emberi jogok kialakulásában. Az 1776. július 4-én kihirdetett 

Függetlenségi Nyilatkozatban az alábbiak olvashatóak. „Magától értetődőnek tartjuk 

azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett, az embert 

teremtője olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat, 

s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az Élethez és a Szabadsághoz, valamint a jog 

a Boldogságra való törekvésre (Függetlenségi Nyilatkozat, 1776). 

A Nagy Francia Forradalom (1789-1799) során megszüntették a feudális 

kiváltságokat és megteremtették a polgári alkotmányos monarchia alapjait. 1789 

augusztusában a forradalmi események hatására két jelentős jogi dokumentumot 
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fogalmaztak meg: a Joglemondó Nyilatkozatot és az Emberi és Polgári Jogok 

Nyilatkozatát. „A francia forradalom során érvényre jutottak azok a társadalmi, 

gazdasági és szellemi áramlatok, amelyek a XVI. század óta lassan, de folyamatosan 

fejlődtek ki, és amelyek megalapozták a XIX. század állami, társadalmi 

berendezkedését, lehetővé tették az emberi jogok összegzését és deklarálását is” 

(Kaponyi, 2000:35). 

Az egyenjogúság, emberi jogok a XIX. század második felében az egyén 

állammal szembeni követeléseként jelent meg. Ez a felfogás azt jelentette, hogy az 

egyenjogúság, emberi jogok nem kizárólag elvek, hanem az állam által a polgárok 

részére biztosított jogok, amelyek kikényszeríthetőek. A hangsúlyeltolódás tehát 

abban áll, hogy az állam korábbi passzivitása a XIX. század második felétől 

aktivitássá változott, azaz az államnak cselekvően kell fellépnie, tevőleges 

magatartással kell biztosítania az egyén deklarált jogait. A fejlődés során az emberi 

jogok egyre inkább jogi normákból levezethető, állampolgársághoz kötődő jogként 

jelentek meg (Kaponyi, 2000:40). Az egyenjogúság, emberi jogok fejlődése tehát egy 

állandóan változó folyamat, amelyet egyrészt az adott társadalmi viszonyok 

befolyásolnak, másrészt, amelyre komoly hatást gyakorol a nemzetközi helyzet 

alakulása. 

Az alapjogok magyarországi történetében ki kell emelnünk az Aranybullát 

(1222), amely nagyban hasonlít az angol Magna Chartára. Az Aranybulla a királyi 

hatalom korlátozása, illetve a nemesek érdekeinek védelme (személyes szabadság, 

adómentesség, ellenállási jog) céljából született meg. Az emberi jogok eszményének 

magyarországi elterjedésében a legmeghatározóbb hatást a francia forradalom és a 

francia felvilágosodás gyakorolta. Fejlett polgári társadalom hiányában csak a 

nemesek szűkebb csoportja képviselte azt az álláspontot, hogy minden embernek 

vannak veleszületett jogai. Az 1848-ban bekövetkezett polgári átalakulás lehetővé 

tette a formális egyenlőség fokozatos bevezetését. A kiegyezést követően 

megkezdődött az a folyamat, amely során a polgári átalakulás vívmányai a 

törvényalkotásban is megvalósultak, az országgyűlés egyre több törvényt fogadott el. 

Az 1878-as Büntető Törvénykönyv a személyes szabadság és sérthetetlenség óvását 

szolgálta, az 1896-os törvény a büntető perrendtartást, az 1859-es törvény a vallás 

szabad megválasztását, az 1914-es törvény pedig a szabad sajtót (Horváth, 2007).  
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Az első és második világháború alatt a személyes szabadságot korlátozó 

jogszabályok egyre szigorodtak. Az 1946. évi I. törvény rendelkezett az 

alapjogokról. A törvény biztosította az állampolgárok számára az ember természetes 

és elidegeníthetetlen jogait, a személyes szabadságot, a gondolat és vélemény szabad 

nyilvánítását, a tulajdonhoz, munkához és a méltó emberi megélhetéshez való jogot. 

Az 1949-es alkotmány szovjet mintára készült, így alapjogok tekintetében is magán 

viseli annak lényeges vonásait. A rendszerváltást követően az 1989-es 

alkotmánymódosítás az európai sztenderdeken alapuló alapjogokkal bővítette az 

alaptörvényt. Megindult az alkotmányt végrehajtó törvényhozás. Az EU csatlakozás 

után az alapjogok alkotmányi szabályai változatlanul érvényesek maradtak, az 

alacsonyabb szintű jogszabályok tekintetében az európai jog elsőbbségének elve 

irányadó. Az alapjogok forrásai kibővültek az uniós joggal (EU-ról szóló szerződés 

6. cikke). Az unió alapjogi dokumentuma az Alapjogi Charta (2000), amely 2004-

ben az Európai Alkotmányszerződés részévé vált. A luxemburgi székhelyű Európai 

Bíróság egyre több esetben dönt alapjogi természetű ügyekben, valamint fontos 

forrást jelent a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata165. 

  

                                                 
165 Ebben a disszertációban Magyarország Alaptörvényével nem foglalkozom részletesen. 
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2.melléklet: Területi egyenlőtlenségek a szolgáltatások elérésében 

Megnevezés Mérés 
szintje 

Legalacsonyabb 
és legmagasabb 

érték (%) 

Különbözet mértéke 

Egy háziorvosra és 
házi gyermekorvosra 
jutó betegforgalom, 
2012 

Járás 4.791 – 18.843 közel négyszeres 

Egy gyógyszertárra 
jutó lakos, 2012 

Járás 2.004 – 21.590 tízszeres 

Hátrányos helyzetű 
gyermekek aránya a 
bölcsődékben, 2013 

Megye 1,9- 18,4 közel tízszeres 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben, 
illetve foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatásban 
részesítettek átlagos 
száma, ezer lakosra, 
2013 

Járás 5,8 - 210;1,2 – 
86,6 

harminchatszoros, 
illetve hetvenkétszeres 

Hátrányos helyzetű 
tanulók aránya az 
általános iskolákban, 
nappali oktatásban, 
2013 

Járás 1,9- 86,8 negyvenhatszoros 

Százezer lakosra jutó 
kulturális intézmények 
száma, 2013 

Régió 11,4 – 61,6 ötszörös 

Alkotó művelődési 
közösségek száma, 
2010 

Megye 251 – 1810 hétszeres 

Forrás: Horváth, 2015 
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3. melléklet: Nyilatkozat iratminta (EU forrásból finanszírozott 
projektekhez) 

Nyilatkozat iratminta 

 
Program neve, száma: ..……/…….. 

Ügyszám: 
Iktatószám:….…………………… 
Ügyintéző: …..…………………… 

Tárgy: Nyilatkozat  

 
Nyilatkozat a …………. „………………………………..……………………………………………….” elnevezésű, 
……év…….hó………napján megkezdett és a ……..év……hó…..napján záródó projektben 

részvevő etnikai hovatartozásáról. 

 
Tájékoztató:  
Az alábbi nyilatkozat kitöltése önkéntes. A végrehajtásban résztvevő szervezetek, illetve a 
konzorciumvezető szervezet és kedvezményezett szervezetei az adatokat bizalmasan 
kezelik, a …. ……………….. projekt értékelésén, ellenőrzésén és nyomon követésén kívül 
más célra nem használják fel.  

Az itt közölt adatok kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseivel 

összhangban történik.  

A végrehajtásban résztvevő szervezetek, illetve a konzorciumvezető szervezet és 
kedvezményezett szervezetei a projektben résztvevő állampolgárok személyes adatait 

kizárólag a kötelező ellenőrzési és nyomon követési időszak befejeződéséig, a projekt 

megvalósulását követő ötödik év végéig őrzik meg, azt követően az adatok 
megsemmisítésre kerülnek. A személyes adatok gyűjtése kizárólag a projekt értékelése, 
ellenőrzése és nyomon követése érdekében történik, és kizárólag a projekt 
végrehajtásában és ellenőrzésében a 1083/2006-os EK rendelet alapján igazoltan 
közreműködő szervezetek részére adható ki, név nélküli, összesített formában, valamint 
csak a megjelölt felek: a végrehajtásban résztvevő szervezetek, a konzorciumvezető 

szervezet és kedvezményezett szervezetei, a projekt ellenőrzést végző megbízottak 
férhetnek hozzá. A különleges adatok csak a személyügyi nyilvántartástól elkülönítetten, 
azzal össze nem kapcsolva kezelhetőek. A konzorciumvezető szervezet és 
kedvezményezett szervezetei, mint adatkezelők kötelesek gondoskodni a nyilvántartott 
adatok biztonságáról. 
 

Az itt következő nyilatkozatot a projektben résztvevő állampolgár önként, rábeszéléstől 
vagy egyéb befolyástól mentesen, „A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól” szóló 1993. 
évi LXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján tette, és aláírásával egyben hozzájárul az 

adatok fenti céloknak megfelelő felhasználásához. 
 
_______________________________________________________________ 
Alulírott…………………………………………….... születési hely: ……………………. 

 
Születési idő (év, hó, nap) ……………………. anyja neve: ……………………… 
 
 

Nyilatkozatom (a megfelelő aláhúzandó): 
 

 
a roma/cigány kisebbséghez tartozom 
 
 

nem kívánok nyilatkozni 
 

 
 
Aláírás: ……………………………….............................  ………..év………..hó 
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4.melléklet: A szavazatok megoszlása pártok és nemek szerint 2007. 

 Nő Férfi 
 T/3060 T/3066 T/3060 T/3066 
 N % N % N % N % 

Képviselők összesen 43 100 43 100 342 100 342 100 
igen 20 46,5 33 76,7 56 16,4 99 28,9 
nem 17 39,5 6 14,0 201 58,8 94 27,5 

tartózkodik 3 7,0 2 4,7 56 16,4 116 33,9 
távollét 3 7,0 5 11,6 29 8,5 33 9,6 

MSZP összesen 26 100 26 100 164 100 164 100 
igen 15 57,7 24 92,3 42 26,4 74 45,1 
nem 7 26,9 0 0 78 49,1 24 14,6 

tarózkodik 2 7,7 0 0 37 23,3 55 33,5 
távollét 2 7,7 2 2 7 4,4 11 6,7 

SZDSZ összesen 3 100 3 100 17 100 17 100 
igen 3 100 3 100 10 58,8 11 64,7 
nem 0 0 0 0 0 0 1 5,9 

tartózkodik 0 0 0 0 0 0 0 0 
távollét 0 0 0 0 7 41,2 5 29,4 

FIDESZ összesen 11 100 11 100 128 100 128 100 
igen 2 18,2 6 54,5 4 3,1 13 10,2 
nem 8 72,7 1 9,1 95 74,2 41 32 

tartózkodik 1 9,1 2 18,2 19 14,8 61 47,7 
távollét 0 0 2 18,2 10 7,8 13 10,2 

KDNP összesen 2 100 2 100 20 100 20 100 
igen 0 0 0 0 0 0 0 0 
nem 2 100 2 100 18 90 18 90 

tartózkodik 0 0 0 0 0 0 0 0 
távollét 0 0 0 0 2 10 2 10 

MDF összesen 1 100 1 100 10 100 10 100 
igen 0 0 0 0 0 0 0 0 
nem 0 0 0 0 9 90 9 90 

tartózkodik 0 0 0 0 0 0 0 0 
távollét 1 100 1 100 1 10 1 10 

Független - -100 - -100 3 100 3 100 
igen - - - - 0 0 1 33,3 
nem  - - - - 1 33,3 1 33,3 

tartózkodik - - - - 0 0 0 0 
távollét - - - - 2 66,7 1 33,3 

Forrás: Női kvóta Magyarországon (Papp, 2008) 
 

 

 

 



 

290 
 

Kivonat 
 

A disszertációban az interszekcionalitásra, mint módszerre, látásmódra 

fókuszálok, amelynek használata hozzájárulhat az egyenlőtlenségek 

összefüggéseinek jobb megértéséhez.  A dolgozat arra keresi a választ, hogy 

megjelenik-e, és hogyan az interszekcionalitás a hazai stratégiai dokumentumokban. 

Ezen szemléleten keresztül azt kívánjuk elemezni, hogy a stratégiai 

dokumentumokban hogyan jelennek meg a nemek és az etnicitás összefüggései, és 

mint egyenlőtlenségi dimenziókat, illetve ezek összefonódását, miként kezelik az 

esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás szempontjából mérföldkőnek számító 

anyagok.  A testükkel megjelölt kisebbségi csoportok közül a nők, a roma nők és a 

romák helyzetét vizsgáltam meg abból a szempontból, hogy mi is történik, ha valaki 

egyszerre több hátrányos helyzetű csoportba tartozik. Továbbá az intézményi 

mechanizmusokat elemeztem a nők, a roma nők és a romák szempontjából. Az okok 

megválaszolásához a teljes folyamat rendszerét vizsgáltam, azaz a stratégiai keretek 

meghatározásától, a stratégiák elkészítésén át, egészen a közpolitikai intézkedések 

kommunikálásáig terjedt az értékelés. A feltárás és az elemzés az interszekcionalitás 

rendszer-központú modellje és a „használat” módszerének alkalmazásával készült. A 

kutatás eredménye nem ad okot optimizmusra. A stratégiai dokumentumok 

elemzését követően arra jutottam, hogy az interszekcionalitás elve igen csekély 

mértékben érvényesül a magyar közpolitikai intézkedésekben. Bár erre irányuló 

kezdeményezések vannak, ezek azonban egyelőre nem olyan jelentőségűek, hogy 

eredményesek lehetnének.  
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Abstract 

 

In the dissertation I focus on intersectionality as both a method and a viewpoint. The 

use of intersectionality is can contribute to a better understanding of inequality’s 

context. The thesis aims to find answer the question concerning how intersectionality 

appears in Hungarian strategical documents and what reasons would there be for this. 

Through this approach we would like to analyse how Hungarian decision makers 

deal with different inequality factors in those national and international public policy 

documents that are considered to be a significant milestone with regards to equality 

and social inclusion. Among minority groups (as identified through their physical 

characteristics) of women, Roma women and Roma I examined their circumstances 

in terms of what can happen when someone simultaneously belongs to several 

disadvantaged groups. In search of the reasons for this I undertook a full analysis of 

the public policy systems: from how each strategic framework relates to the others; 

through the process of preparing appropriate documents; in order to ultimately 

communicate this with the public policy institutions. The analysis was constructed by 

„using” and the system- based modell. The result of the research appears unlikely to 

promise too much. After the strategic document analysis, I turn to the consequences 

of intersectionality being hardly represented. Despite there being a number of 

strategies in place, these are in no way influential enough, lacking real impact, to 

produce the results needed. 

 

 


