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HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI 

PROGRAMOK – EU ÉS NEMZETI SZINTŰ 

STRATÉGIÁK KAPCSOLÓDÁSAI

• Foglalkoztatás, kutatás-fejlesztés, éghajlatváltozás/energia, 

oktatás, szegénység/kirekesztés,

• Magyarország vállalása, pl: foglalkoztatási ráta 75 %,   

– Uniós célok alapján nemzeti célok. 

– Foglalkoztatás (munkaerő-piaci programok, megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatatásának elősegítése……)

– Oktatás (SNI, HH, HHH, ösztöndíj program)

– Társadalmi felzárkózás (pl: foglalkoztathatóság javítása, 

bentlakásos szoc. Intézmények modernizálása)



• közösségek kirekesztésének megelőzése,

• mélyszegénységben élők helyzetének javítása 

• felzárkózás elvű fejlesztéspolitika (oktatás, foglalkoztatás, 

egészségügy, lakhatás)

• Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia

• Roma Integráció Évtized Program



HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOK 

(HEP)  elkészítése

• Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján

A települési önkormányzat  ötévente öt évre szóló 

helyi esélyegyenlőségi programot fogad el

a programban helyzetelemzést kell készíteni a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzetéről



HE + IT = HEP

• 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet A helyi esélyegyenlőségi 

programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról:

• „1. § (1) A települési önkormányzat által készített helyi 

esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és intézkedési 

tervből áll.”

• „(2) A helyzetelemzésben meg kell határozni a településen élő 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a 

mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és 

fogyatékkal élők teljes lakossághoz viszonyított képzettségi, 

lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, szociális és területi mutatóit, az 

adott település esélyegyenlőtlenségi problémáit.”



HEP-ek CÉLJA

Esélyegyenlőségi célcsoportok 

(mélyszegénységben élők - romák, gyerekek, 

idősek, nők, fogyatékossággal élők) 

helyzetének változása és problémáik 

kezelése, esélyegyenlőtlenségének 

csökkentése



HEP-ek tartalma

• Az emberi erőforrások minisztere 2/2012. (VI. 5.) EMMI 

rendelete a helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének részletes szabályairól:

• 1. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI 

rendelethez * Egységesen rendelkezésre álló statisztikai 

mutatók a helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítéséhez (62 db táblázat) 

• 2. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez –

A helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésének 

tartalmi elemei *

• 3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez –

A helyi esélyegyenlőségi program intézkedési terve

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200002.emm#lbj0id6d37


HEP-ek szükségessége

2013. július 1-jét követően az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló törvény értelmében az 

önkormányzatok csak akkor részesülhetnek 

hazai és európai uniós forrásokból, ha 

rendelkeznek Helyi Esélyegyenlőségi 

Programmal, így ettől a dátumtól fogva minden 

település számára kötelező az elkészítése.



Békés megye

• 2013-ban 

elkészültek a 

HEP-ek

• 75 db HEP

• 868 db 

intézkedés

• ÁROP 1.1.16 

projekt

• HEP Fórumok 



JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ 

PROGRAMTERVEK (JEP) 

• ÁROP 1.A.3 projekt (2014-2015. évben)

• Járás-székhely települések pályáztak

• Békés megyében 5 járás nyert

• Elkészült 5 járásban a JEP

• Problémaazonosítás, helyzetelemzés a járásban (HEP-

ek alapján) 

• Járási szinten hangolja össze a HEP-ekben feltárt 

problémákat

• Járási szintű intézkedések/fejlesztési javaslatok

• Járási Felzárkózási Kerekasztal (Fórum) 



MEGYEI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV 

(MEP) 

• EFOP 1.6.3.-17 projekt (2018-2020.)

• Helyzetelemzés a HEP-ek alapján 

• Azonos időben az „új” HEP-ek elkészítésével

• Helyi Esélyegyenlőségi Programok helyzetelemzése = 

MEP helyzetelemzés – HEP-MEP összhang

• Megyei szintű fejlesztési irányvonalak meghatározása 

• Települések pályázati célkitűzései a megyei fejlesztések 

alapján

• Közös irányvonalak

• Megyei Felzárkózási Fórum munkája és a 

munkacsoportok



HEP – JEP-MEP 

• Közös vonások:

 helyzetelemzésen alapuló problémafeltárás

 azonos célcsoportok (mélyszegénységben élők/romák, 

gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők) 

 Közös problématerületek (oktatás, foglalkoztatás, 

egészségügyi és szociális helyzet/lakhatás) 

 problémákra reagáló fejlesztési lehetőségek, 

intézkedések, irányvonalak meghatározása

 Fórum munkában széles körű együttműködés

 Pályázati célkitűzések összehangolása

 Célcsoport bevonása,  





Esélyegyenlőségi Programok Fórumai

HEP

• HEP Fórum

• HEP 
Munkacsoportok

• Évente min. 1x 

JEP

• Felzárkózási 
Kerekasztal 

• Tematikus 
munkacsoportok

• 6 alkalommal 

MEP

• Megyei 
Felzárkózási 
Fórum

• Munkacsoportok

• Fórum 6 
alkalommal

• Munkacsoportok 
24 alkalom

A Fórum tagjai: egyházak, civil szervezetek képviselői, 

célcsoportok érdekben tevékenykedő állami,- gazdasági,-

nonprofit szféra szereplői, települési önkormányzatok. 



Megyei Felzárkózási Fórum 

• Félévente ülésezik (1 db fórum) 

• Munkacsoportokat hoz létre
5 db munkacsoport:

» Mélyszegénységben élők és romák

» Gyerekek

» Nők

» Idősek

» Fogyatékkal élők munkacsoportjai



1. hó MEGYEI FELZÁRKÓZÁSI FÓRUM ülése

2. hó Mélyszegén

ységben

élők és 

romák 

3. Hó Gyerekek

mcs.

4. Hó Nők mcs. 

5. Hó Idősek mcs. 

6. hó Fogyatékkal 

élők mcs. 



ELFOGADÁS

PROBLÉMÁK 
BEAZONOSÍTÁSA

Fejlesztési lehetőségek

ADATGYŰJTÉS

HELYZETELEMZÉS

nőkidősek

Romák, és 

mélyszegény

-ségben

élők

Fogyatékkal 
élők

Gyerekek

szakmai és 

társadalmi 

partnerek 

MEP - Folyamatábra
Célcsoportok 

képviselői

Munkacsoportok

létrehozásaÖnkormányz

at 

képviselői

Szolgáltatási hiányok feltérképezése – Szolgálati Út Térkép

§ Jogszabályi háttér




