
 
 
 
 
 
 
 

A diszkrimináció elleni küzdelmet erősítő és társadalmi szemléletformáló programokkal 
érkezett az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2014. március 27-én (EBH) Bács-Kiskun megyébe. 

Az egyenlő bánásmód témakörét feldolgozó kecskeméti szakmai konferencia mellett 

sajtótájékoztatón mutatta be az EBH a megyei lakosokat is érintő, a hátrányos megkülön-
böztetés mechanizmusait vizsgáló hét társadalomtudományi kutatásának eredményeit és a 
hatósági tapasztalatokat. Az uniós finanszírozású program keretében a Granada Konfe-
rencia Hotelben tartott egész napos rendezvény középpontjában a társadalmi felelősség-
vállalás és a védett tulajdonságú társadalmi csoportok esélyegyenlőségének kérdésköre 
állt. A programsorozat részeként az Élőben a játszótérről című országos ifjúsági vándor-

kiállítás is látható volt. 
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Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm közigazgatási szerv, antidiszkriminációs jogalkalmazói hatás-

körrel. A védett tulajdonságokkal (20) összefüggésben a foglalkoztatásban, a köz- és magánszol-

gáltatásokban megvalósuló hátrányos megkülönböztetéseket vizsgálja hatósági feladatkörben, törvény 

alapján jár el. Az EBH 2009 áprilisában indította el azt az uniós támogatású TÁMOP–5.5.5. projektet, 

amelynek szakmai programja a hatósági részvételt, a megelőzést és az emberi méltóság védelmét erősíti 

a diszkrimináció elleni küzdelemben. Középpontjában a jogtudatosítás és a társadalom érzékenyítése áll. 

Ezért fontos, hogy a különböző szakmai és civil csoportok megismerjék a hatósági tapasztalatokat és 

lehetőségeket, a Egyenlő Bánásmód Hatóság pedig figyelembe vehesse véleményeiket, megoldási 

javaslataikat. 

 

A sajtóeseményen Dr. Pánczél Márta főosztályvezető, a TÁMOP-5.5.5 projektjének vezetője az 

EBH társadalomtudományi kutatássorozatának eredményeit mutatta be. A kutatási program Esélyegyen-

lőség a munka világában címmel négy témakörben a munkaerőpiac, további két elemzés pedig a közigaz-

gatás kirekesztő mechanizmusait vizsgálta önkormányzati szinteken, hogy a társadalmi kirekesztődés 

felszámolását akadályozó tényezők feltárásával azok megismerését segítse elő. A hetedik tanulmány egy 

közvélemény-kutatás keretében lakossági reprezentatív mintán az egyenlő bánásmód kötelezettségével 

kapcsolatos jogtudatosság és érzékenység aktuális állapotait mérte. Az elemzés második hulláma 

vizsgálta a változások nagyságát és irányait, mérte a projekt eszközeinek és fejlesztéseinek 

hatékonyságát, valamint azt, hogy az EBH mint közigazgatási intézmény, milyen eredményességgel hat a 

diszkriminációmentesség társadalmi méreteire intézményi kommunikációval, alapfeladatán túli szakmai 

programokkal és közszolgáltatásának fejlesztésével. A főosztályvezető hangsúlyozta: az EBH antidiszkri-

minációs kutatási eredményeinek megosztása a társadalmi érzékenyítéshez szükséges kedvező 

attitűdváltozások elérését segíti. 

 

Dr. Havassy Sándor, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal igazgatója a hivatal új esélyegyen-

lőségi tervéről és annak tartalmáról, valamint a Kormányhivatal területi esélyegyenlőséget elősegítő 

intézkedéseiről és gyakorlatáról számolt be a sajtó képviselőinek. Az intézmény TIOP-3.3.1/A-12/2-2013-

0009 projektjének keretében jelenleg folyik a közszolgáltatást nyújtó és ügyfélforgalmat bonyolító 

helyszínek ügyfelek fogadására szolgáló tereinek komplex – fizikai és infokommunikációs –

akadálymentesítése.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

A tapasztalatátadó tanácskozáson a résztvevők köszöntése után Dr. Pánczél Márta az EBH „A 

diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése” elnevezésű 

uniós projektjének vezetője a program szakmai területeit – képzések, kutatások, kommunikáció –, és a 

résztvevők számára is elérhető szolgáltatásokat mutatta be részletesen.  

 

Dr. Varga Judit, az EBH Hatósági és Jogi Főosztályának főosztályvezető-helyettese a Diszkriminációs 

esetek a hatóság gyakorlatában című előadásában ismertette a résztvevőkkel az egyenlő bánásmód 

követelményének legfontosabb jogi fogalmait és hatósági jogeseteken keresztül mutatta be a diszkrimi-

náció típusait. Továbbá betekintést nyújtott az Egyenlő Bánásmód Hatóság létrejöttébe, tevékenységébe, 

az Európai Unió irányelveiben meghatározott védett tulajdonságokba, valamint az Egyenlő bánásmódról 

és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalataiba.  

 

Az ebédszünetet követően Rigóné Kiss Éva, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat régiótitkára és 

Budainé Nagy Katalin, projektvezető Eredmények és kihívások a hajléktalan személyek visszaillesz-

kedésében című előadásukban a szeretetszolgálat kecskeméti „Gyógyít-Lak” kezdeményezését mutatták 

be. A 2012 októberében indult TÁMOP-5.3.3-11 uniós program a gyógynövénygyűjtő és termesztő 

szakmában megszerezhető képesítés oktatásával segíti a hajléktalan embereket. A 22 hónapos projekt a 

képzés, a lakhatás és a későbbi foglalkoztatás megszervezésével 25 olyan helyi lakosnak teremt 

lehetőséget az önálló élet megtartásához, akik hátrányos helyzetük, hajléktalanságuk okán korábban 

nem tudtak rendszeres munkához, jövedelemhez jutni. 

 

A konferencia második felét Wéber Andrea, a TÁMOP-5.5.5 projektiroda kutatási koordinátora zárta. Az 

előítéletek a munkaerőpiacon az EBH kutatásai alapján című prezentációjában a magyar munkáltatók 

kiválasztási gyakorlatát járta körül: milyen szempontok figyelembevételével keresnek új munkaerőt, 

továbbá a védett tulajdonságú munkavállalók munkaerő-piaci és ezen belül munkahelyi helyzetét tárta 

fel, mind munkáltatói, mind munkavállalói szempontból. A látlelet a különböző munkaerő-piaci szereplők 

attitűdjeinek és motivációinak mélyebb megértését tette lehetővé és ezzel összefüggésben beszámolt a 

diszkriminatív gyakorlatokkal kapcsolatos ismereteikről és véleményükről. 

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság egynapos rendezvényének célja a párbeszéd, a tudásátadás és a 

tapasztalatcsere volt. Olyan információk kerültek megosztásra, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

résztvevők következetesen érvényesítsék az egyenlő bánásmód és a diszkriminációmentesség 

követelményét különféle jogviszonyaikban.  

Bács-Kiskun megyében dr. Tóth Edina jogász, az EBH megyei egyenlőbánásmód-referense 

2009 szeptemberétől havi 16 órában fogadja a megyeszékhelyen, valamint a kistérségekben a pana-

szosokat és nyújt diszkriminációs jogorvoslati lehetőséget a lakosoknak. A szakember legközelebb 2014. 

április 2-án 9-13 óráig a SINOSZ Bács-Kiskun Megyei Szervezeténél (6000 Kecskemét, Táncsics M. utca 

19.) tart ügyfélfogadást. 

 

További információ: 
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