
Ha a tehetséges roma és nem roma fiatalok megkapják 
a szükséges segítséget az otthonról hozott ismereteik 
kiegészítéséhez, ha sok jó példát, támogató, figyelmes 
környezetet ismerhetnek meg, akkor nem csak ők, de 
mindannyian értékesebb, gazdagabb életet élhetünk. 

Csak egy kis figyelmesség
Az esélyegyenlőség megerősítése gyakran nem kerül több-
letköltségbe, csak egy kis célzott figyelmességbe. Gyermek-
sarok az ügyfélszolgálaton, nagy betűkkel kiírt információs 
táblák, megfelelőbb munkaidő beosztás a kisgyermekesek-
nek, a jó példák felmutatása, a gondos intézmény csapatá-
nak megjutalmazása – mind az esélyek megerősítésének 
megannyi eleme. Már ezek segítségével is képesek vagyunk 
csökkenteni az idősek, kisgyermekesek, a hallás- vagy látás-
sérültek, a hajlék nélkül élők előtt tornyosuló akadályokat.

A Főváros Települési 
esélyegyenlőségi 
programja
Budapest Főváros első Települési esélyegyenlősé-
gi programja számos szakértő segítségével, szakmai 
műhelyeken, konferenciákon, önkormányzati és civil  

egyeztetéseken formálódott, mire a Fővárosi Közgyűlés,  
mint döntéshozó szerv elé kerül. A Fővárosi Önkor-
mányzat megbízásából a Budapest Esély Nonprofit Kft.  
szervezésében a város szakemberei ágazatonként mér-
ték fel a védett tulajdonságú csoportok szükségleteit, 
gyűjtötték össze a már működő, értékes esélymeg-
erősítő aktivitásokat. A hat veszélyeztetett célcsoport 
mintegy száz akadályára száz választ fogalmaztak meg, 
egyeztetve elismert szakterületi és esélyegyenlőségi 
szakértőkkel. A Budapest Esély gondozásában szakmai 
munkacsoportokban, konzultációkon, internetes egyez-
tetéseken érett az anyag komplex, koherens rendszerré. 
A munkaanyagokat a Fővárosi Civil Koordinációs Tanács 
szervezésében 12 különböző szakterületű civil műhely-
ben 152 fővárosi szervezet véleményezte, tett hozzájuk 
módosító, kiegészítő javaslatot.
Minden budapesti büszke lehet arra, hogy Budapest 
Települési esélyegyenlőségi programjának anyaga nem-
zetközi összehasonlításban is példa értékű, a szakte-
rületen iskolát teremthet Magyarországon. A program 
megvalósítása 2010 nyarán kezdődik. 

Kikről van szó?
Bárki igényt tarthat a Főváros védelmére és támo-
gatására, amennyiben valamely emberi tulajdonsága 
miatt részesül mások részéről kedvezőtlenebb bánás-
módban, mint a vele összehasonlítható helyzetben 
lévő más személyek. Ugyanakkor Budapest – a tár-
sadalmi problémák súlya miatt – kiemelt védelmet és 
támogatást kíván nyújtani a következő személyeknek 
és csoportoknak: 

• fogyatékos emberek, 
• roma kisebbséghez tartozók, 
• nők, férfiak, családosok egyenlő esélye
• hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok,
• idősebbek (45 év fölötti emberek),
• hajléktalan emberek.

Egymásra lépni tilos! 
A kezdeményezés célja, hogy közös, partnerségi mini-
mumot kínáljon a gyűlölködés, a kirekesztés helyett. 
Gyűlölködni „ciki”, de egymásra odafigyelni jó, mert 
gazdagabbak leszünk tőle mindannyian. Igaz ez a 
szomszédok körében, az utcán, a munkahelyen vagy 
az iskolában. Fontos, hogy a fiatalok megtanulják ezt, 

észrevegyék, felismerjék és elkerüljék a diszkriminá-
ciót saját viselkedésükben. A kampány elsősorban a 
felnövekvő generációt célozza, nekik szóló rendezvé-
nyeken, honlapon, pályázatokkal. A kampányhoz a 
Budapest Esély várja olyan intézmények, civilek (akár 
diákkörök), munkáltatók csatlakozását, akik fontos-
nak tartják, hogy gyermekeink egymásra odafigyelő, 
befogadó városban nőjenek fel, és ilyen jövőt teremt-
senek maguknak.

Szolgáltatások 
akadályok nélkül
Az idősek, a mozgássérült, hallás-, vagy látássérült 
emberek, a kismamák, kisgyermekesek  számos aka-
dályba ütköznek. Sok esetben elérhetetlen számukra 
egy oktatási, kulturális vagy egészségügyi intézmény, 
vagy nehezített az utca használata. Ennek okai nem 
csak a fizikai, de az infokommunikációs akadályok is. 
Nincs kiírva, csak bemondva, ki van írva, csak kicsi és 
olvashatatlan, érthetetlen, nem használható módon. 
A közösségi javakhoz, a szolgáltatásokhoz való 

Mindannyian mások 
vagyunk 
A szőkék, a túlsúlyosak, a mozgáskorlátozottak, a sike-
tek, a romák, a vallásosak, kisgyermekkel ügyet intéz-
ni akarók, az idős közlekedők, és a fővárosba látogató 
külföldiek. Budapesten 970 ezer nő, 60 ezer roma, 85 
ezer fogyatékos, 540 ezer idős, 468 ezer, a többségitől 
eltérő vallású (azaz nem római katolikus) ember él. 
A többség bizony a kisebbségek összessége. Ha mi uta-
zunk külföldre, akkor éppen mi vagyunk a kisebbséghez 
tartozók. A sokszínűség épp olyan fontos az emberiség 
számára, mint a természet számára. Épp ez a sokszínű-
ség tesz minket értékessé. Ennek tisztelete, a tolerancia, 
a kölcsönös bizalom és a közös értékek az egyik legjobb 
biztosítékai a társadalmi békének és biztonságnak. Ép-
pen ezért szükséges, hogy Budapesten is maradéktala-
nul érvényesüljenek az alapvető emberi jogok, mások 
hasonló jogainak tiszteletben tartása mellett.

Mindenkinek joga van 
a diszkriminációmentes 
élethez 
A kisebbségben lévők megbélyegzése, a diszkrimináció, 
az elkülönítés és a megtorlás ma már nemcsak társa-
dalmi feszültséget okoz, de törvény is bünteti. Mindany-
nyiunk békéje, közérzete javul, ha a védett tulajdonsá-
gokkal*  rendelkező budapestiek, és Budapest vendégei 
otthon érezhetik magukat, nem kell félniük. Ezért szük-
séges, hogy a különböző kulturális hátterű, nemű, korú, 
egészségi állapotú, etnikumú, vagy épp vallású embe-
rek tudjanak egymás mellett élni. Hogy a kirekesztést 
a tolerancia és a befogadás váltsa fel.

Értéket teremtünk 
Ha nagyobb figyelmet fordítunk azokra, akik hátrány-
ban vannak, akkor többen férhetnek hozzá jobb, azaz 
számukra is használható szolgáltatásokhoz. Csökken a 
kiszoruló személyek száma, jobbá válik életminőségük, 
megelőzhető sok embertársunk marginalizálódása.  

* Védett emberi tulajdonságok: a római szerződés szerinti diszkriminációs okok: 
a polgár neme, kora, vallása, etnikai kisebbséghez tartozása, egészségi állapota, 
szexuális orientációja vagy bármely más emberi tulajdonsága.
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egyenlő hozzáférés esélyének javítása alapvető elvárás a 21. 
században egy városi politikával szemben. Ennek érvényesülése 
igényli az akadályok csökkentését. A Fővárosnak fontos, hogy 
minden lakos számára elérhetőek legyenek a fővárosi közszol-
gáltatások. Ezért a Fővárosi Önkormányzat elvégzi a még nem 
akadálymentes intézményeinek felmérését, és programot készít 
azok fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésére. 

Hogy tudd, mire figyelj
Ezen átfogó problémakör ma  alapvető akadályozó tényezője 
az esélyegyenlőség szélesebb körű társadalmi elfogadottsá-
gának. A tudatosság hiányának könnyebben kezelhető oka a 
tájékozottság hiánya. Azonban e mellett sajnos széles körben 
van táptalaja az előítéletes szemléletnek is. 
A Főváros szolgáltatásai során nagyobb figyelmet kíván szentel-
ni az erre rászorulóknak, azt akarja hogy csökkenjen a „másság” 
elutasítása. Ezért képzésekkel, tréningekkel fejleszti intézményi 
szakembereinek érzékenységét, tájékozottságát, tudatosságát. 
Ennek érdekében a Budapest Esély – szakirányú, elismert civil 
szervezetek bevonásával – egy érzékenyítő képzéscsomagot 

állít össze, amely információkat ad az egyes csoportok specifi-
kus szükségleteiről, illetve fejleszti a szakemberek kommuniká-
ciós, konfliktuskezelési képességeit. A kidolgozott képzéseket 
a következő években minden fővárosi intézmény és szolgáltató 
saját szakembereire és ügyfeleire szabottan kapja meg.

Befogadó munkahely
Egy munkáltató vagy alkalmazottainak előítélete akadályozza a 
védett tulajdonságú személy tartós munkavállalását, és ez által 
azt is, hogy munkájával biztosítsa maga és családja megélhetését. 
A kor, a származás vagy az egészségi állapot, a családi kötele-
zettségek is teremthetnek olyan körülményt, amely miatt (minden 
erre vonatkozó tilalom ellenére) egy kevéssé érzékeny munkáltató 
elutasít vagy próbaidő alatt elküld egy dolgozót. A tájékozottabb 
munkáltató viszont érzékenyebb, befogadóbb. A sokszínűséget 
értékként elismerő, befogadó munkahelyek már rövid időn belül 
tapasztalják, hogy munkavállalóik jobban dolgoznak, jobban ra-
gaszkodnak a céghez – ezért is megéri odafigyelni rájuk. A be-
fogadó szemléletű munkahely így hozzájárul ahhoz, hogy minél 
több fővárosi álláskereső váljon munkavállalóvá, és minél több 

munkavállaló maradjon tartósan állásban. A Főváros a Telepü-
lési esélyegyenlőségi programban képzéssel, tanácsadással, 
kiadványokkal és komplex fejlesztőprogramokkal segíti a fővá-
rosi intézményeket, cégeket.

Hogyan kérhető számon?
Az esélyegyenlőségi deficitek csökkenését, a beavatkozásokat 
és azok hatását, a társszektorok aktivitásainak összhangját, a 
további beavatkozásokat az esélyegyenlőségi program rend-
szeres felülvizsgálata hivatott biztosítani. A felülvizsgálat ke-
retében megvalósul az intézkedési tervben kitűzött feladatok 
időarányos végrehajtásnak felmérése. E mellett az időközben 
jelentkező, illetve hangsúlyossá váló, de a programban nem  

 
 

szereplő, újabb esélyegyenlőségi problémák meghatározása, az 
intézkedési irányok adekvátságának elemzése, szükség esetén 
az intézkedési irányok módosítása, kiegészítése. 
A következő egy évben elkészül az a monitoring rendszer, amely 
az esélyegyenlőségi program előrehaladásáról visszajelzést ad. 
A program e mellett honlapon, civil fórumokon, rendezvénye-
ken, média megjelenésekben biztosít felületet a lakosságnak és 
a civil szervezeteknek arra, hogy elmondják ötleteiket, kétsége-
iket, kérdéseiket. A visszajelzések tapasztalatai így beépíthető-
ek lesznek a települési esélyegyenlőségi programba, folyama-
tosan fejlesztve azt. 

Budapest Esély Nonprofit Kft.
1084 Budapest, Őr u. 5-7. info@pestesely.hu, www.pestesely.hu
A Főváros Települési esélyegyenlőségi programjával kapcsolatosan bővebb információ elérhető a honlapon,  
Komka Norbert módszertani szakértőnél (komka@pestesely.hu) 
és Garadnay Tea módszertani irodavezetőnél (garadnay@pestsely.hu)
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