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Nemzetközi jogi kitekintés  
 

Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, 

nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok két- vagy többoldalú megegyezésével 

jönnek létre. A nemzetközi szervezetek a XX. században a II. világháborút követően jöttek létre, 

és szerepük folyamatosan erősödött. A releváns nemzetközi szerződések között elsőként az 

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát kell megemlítni, amely az alapvető emberi jogokat 

határozza meg. Bár az egyetemes nyilatkozat nem foglalkozik külön az esélyegyenlőséggel, de 

kimondja, hogy az alapvető emberi jogok minden embert megilletnek, így az esélyegyenlőségi 

célcsoportok tagjait is. Ezeket az alapvető emberi jogokat Magyarország Alaptörvénye is 

deklarálja. Azon túlmenően, hogy ez a dokumentum az alapvető emberi jogokat deklarálja, azért 

is kiemelt fontosságú, mert külön kitér a megkülönböztetés tilalmára, amely az alapköve az 

esélyegyenlőség biztosításának.  

Külön ki kell emelni ezen a területen az egyes célcsoportokat érintő nemzetközi dokumentumok 

közül az ENSZ Gyermekek jogairól szóló, 1989. november 20-án kelt Egyezményt, melyhez 

Magyarország az 1991. évi LXIV. törvénnyel csatlakozott. Az Egyezmény a gyermekek jogait és 

az azok védelméhez kapcsolódó jogintézményeket 41 cikkben határozta meg. A 

fogyatékossággal élők jogairól pedig az ENSZ keretében, 2006. december 13-án, New Yorkban 

elfogadott, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményhez a 

Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény elfogadásával csatlakozott 

Magyarország. 

Az ENSZ mellett az Európai Unió, illetve annak jogelőd szervei az 1980-as évektől 

foglalkoztatás- és szociálpolitikai kérdésekben is közös álláspontokat alakított ki, és az Európai 

Unió szervei, az Európai Parlament valamint az Európai Tanács határozataiban fogalmazta meg 

az esélyegyenlőség célterületeihez kapcsolódóan a szociális biztonságról, az oktatáshoz való 

jogokról és köztük a fogyatékossággal élők jogairól kialakított iránymutatásait, ajánlásait. 

Az Európai Uniós jogi dokumentumok közül külön említést érdemel az Európa Tanács által 

1961-ben kiadott Európai Szociális Charta, melyet Magyarország az Európai Szociális Karta 

kihirdetéséről szóló 1999. évi C. törvény megalkotásával fogadott el; emellett az Európai Tanács 

1992-ben elfogadott Regionális vagy Kisebbségi nyelvek Chartája is.  

A jelenhez kapcsolódóan az Európa 2020 dokumentumot kell emelni, mely az Európai Unió 10 

évre szóló, növekedési stratégiája. A dokumentumban az esélyegyenlőség előmozdítását 

szolgáló célkitűzések több területen is megjelennek. A célkitűzések között szerepel egyebek 

mellett, hogy az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10 % alá kell csökkenteni, továbbá a 

szegénység és társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések összessége pedig azt célozza, 

hogy legalább 20 millió fővel csökkenjen azok száma az egész Európai Unióban, akik 

szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben vagy ennek kockázatával élnek. A 
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foglalkoztatás területének legfőbb célkitűzése, hogy 2020-ra a 20–64 évesek körében a 

foglalkoztatottság aránya érje el a 75%-ot. 

 

Hazai jogi környezet  
 

A nemzetközi jogi dokumentumok a magyar jogalkotásra is hatással voltak, ez az 

esélyegyenlőség témakörére hatványozottan igaz.  

A jogszabályi hierarchia alapján elsőként Magyarország Alaptörvényét kell megjelölni, mely 

alapvetően meghatározza a Magyarországon élő emberek alapvető jogait. Az Alaptörvény 

megfogalmazza mindazon jogokat és kötelezettségeket, mely az országban élő állampolgárokat, 

és a hazánkban tartózkodó vagy letelepedett más államok polgárait is megilleti, valamint terheli. 

Az Alaptörvény mindenki számára biztosítja az alapvető emberi jogokat; míg egyes jogokkal 

csak a magyar állampolgárok élhetnek.  

Az Alaptörvény felhatalmazása alapján, az Alaptörvény mellett több sarkalatos törvény, vagy 

ágazati jogszabály foglalkozik az esélyegyenlőség tárgykörét is érintő szabályokról, ezek közül 

az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény a legfontosabb. Ennek 31. §-a mondja ki, hogy a települési önkormányzatoknak öt évre 

szóló helyi esélyegyenlőségi programot (röviden: HEP) kell készíteni.  

A HEP időarányos megvalósulását, valamint a helyzetértékelés alapjául szolgáló körülmények 

esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni. Szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi 

programot felül kell vizsgálni, és az új helyzetnek megfelelően módosítani szükséges. A 

települési helyi esélyegyenlőségi programok megléte alapfeltétele annak, hogy a települési 

önkormányzatok Európai Uniós, vagy hazai pályázati forrásra pályázhassanak, az 

államháztartás egyes alrendszereiből támogatáshoz jussanak.  

A nemzetközi szintű egyezmények, rendeletek, ajánlások és az országos szintű jogszabályok 

mellett a Devecseri Járás szempontjából egyes országos, megyei és a települési szintű 

koncepcionális és/vagy stratégiai jellegű dokumentumok is meghatározóak. 

Országos szintű stratégiai dokumentumok 
 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (Tartósan rászorulók – Szegény családban élő 

gyermekek – Romák, 2011 – 2020): A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia a 

felzárkózás-politikát helyezi középpontba, emellett kiemelt célja a roma közösségek 

kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, illetve ezek felszámolása. A stratégia célja, 

hogy a szegénység szempontjából meghatározó kulcsfontosságú területek fejlesztését – ilyen a 

gyermekszegénység, a romák helyzete, a hátrányos helyzetű térségek –egységes 

célrendszerben kívánja előmozdítani, miközben figyelembe vesz a társágazatok stratégiáit is 
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(gazdaság- és foglalkoztatáspolitika, vidékfejlesztésre, egészségügy, közigazgatás). A Nemzeti 

Társadalmi Felzárkózási Stratégia munkáját értékelő bizottság követi nyomon rendszeresen. 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia helyi megvalósítását szolgálják a települési helyi 

esélyegyenlőségi programok; a stratégiában tett célkitűzések, számszerű vállalások egyben a 

helyi esélyegyenlőségi tervek alkotói részére egyben iránymutatást is jelentenek. 

Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2009 – 2024: Az Országgyűlési Határozattak elfogadott Nemzeti 

Ifjúsági Stratégia (88/2009. (X. 29.) OGY határozat) az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos 

állami felelősség keretdokumentuma. Elemzi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, az 

elérendő horizontális és specifikus célokat. Ezekhez kapcsolódóan részcélokat is meghatároz. 

Az esélyegyenlőség elősegítése önállóan is megjelenik a horizontális célok között. A Nemzeti 

Ifjúsági Stratégia megvalósítása – a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához hasonlóan – 

kétéves cselekvési tervek mentén történik.  

Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program: A Magyary Program 3.2.3.3 „az 

esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód biztosítása” pontja külön hangsúlyozza az 

esélyegyenlőség előmozdításának fontosságát, amikor megfogalmazza, hogy a Kormány 

elkötelezett az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód egymással összefüggő alapelveinek a 

közigazgatás egészét érintő és tényleges érvényesítése iránt. A Kormány minden települési 

önkormányzat számára előírta a helyi esélyegyenlőségi programok kötelező elkészítését az 

esélyegyenlőség biztosítása érdekében.  

Megyei és helyi stratégiai dokumentumok: 
 

Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció: A Veszprém Megyei Önkormányzat 

területfejlesztési feladatai között meghatározó a megyei területfejlesztési koncepció elkészítése 

(elfogadta a Veszprém Megyei Közgyűlés a 62/2013. (XII. 19.) MÖK határozatával), amely a 

megye hosszú távú céljait foglalja össze. A koncepció meghatározza Veszprém megye 

fejlesztési elveit is. Ezek között szerepel a társadalmi kohézió szolgálata, azaz a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása, az esélyegyenlőség megteremtése, a társadalmi 

mobilitás erősítése. 

Veszprém Megye Területfejlesztési Programja: A megyei területfejlesztési program (47/2014. 
(IX. 25.) MÖK határozat) stratégiai kötete 4 fő prioritástengelyt definiált. Ezek közül a 4. 
prioritástengely „A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a 
közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi 
közösségek fejlesztése.” címet viseli. Ez a prioritástengely visszahivatkozik a megyei 
területfejlesztési koncepcióra is: 

A Koncepció rögzíti, hogy a kreatív társadalom kialakítása nem nélkülözheti a hatékony 
szociálpolitikát, a társadalmi felzárkózást elősegítő lépéseket, a kultúra és a sport fejlesztését. 
Ennek érdekében célul tűzi ki az alábbiakat: 

 A szociálpolitika hatékonyságának javítása 

 Társadalmi felzárkóztatás 
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 A kultúra fejlesztése 

 A sport fejlesztése 
 

Devecser Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja: Összhangban az Egyenlő bánásmódról 

és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi 

programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. 

(XII. 27.) Korm. rendelet, továbbá és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 

szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Devecser Város 

Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja rögzíti az esélyegyenlőség elérése 

érdekében szükséges feladatokat. A törvény értelmében minden települési önkormányzat öt 

évre szólóan fogadja el helyi esélyegyenlőségi programot, melyet ezt követően kétévente 

áttekint, és szükség esetén felülvizsgál. A Devecseri Helyi Esélyegyenlőségi Program 

felülvizsgálata jelenleg előkészítés alatt áll. Devecser Városa ebben a feladatban – a járás többi 

településéhez hasonlóan – szakértői segítségnyújtásban is részesül a jelenleg hatályos HEP 

dokumentumelemzésével. 

 

 

A HEP elérhetősége Devecser Város honlapján: 

 

http://www.devecser.hu/dokumentumtar/devecser-varos-helyi-eselyegyenlosegi-programja-

2013-2018 

 



 

 

 


