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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 

Bevezetés 

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 és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 
szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi 

Esélyegyenlőségi Programban (a továbbiakban: HEP) rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges 
feladatokat.  

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja 

a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 

működtetését. Vállalja továbbá, hogy a HEP elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös 
tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés a Helyi Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

A település bemutatása 

Debrecen földrajzi elhelyezkedése 

A város az Alföldön, a Hajdúhát, a Hortobágy és a Nyírség közelében, Budapesttől 230, a román határtól 35, 
az ukrán határtól 120 kilométerre fekszik. A CET, UTC+1 időzónához tartozik. Területe 461,65 km2. Egy 
városközpontban elhelyezett magassági pont 119,6 méterre van a tengerszinttől.  Megközelíthető a 4-es, 33-

as, 35-ös, 47-es, 48-as, 354-es és a 471-es főutakon és az M35-ös autópályán és számos vasútvonalon. 

Repülőtérrel is rendelkezik.  

Debrecen az Észak-Alföldi Régió központja, Hajdú-Bihar megye székhelye. A legnagyobb alföldi település. 

Budapest után az ország második legnépesebb városa. A 16. század óta a térség gazdasági és szellemi 
központja, hatása messze túlmutat a közvetlen földrajzi környezetén.  Az Észak–alföldi Régió 
városhálózatának és innovációs tengelyének az egyik meghatározó csomópontja. Debrecen közvetlen 

agglomerációs övezete is jelentős. A belső agglomerációs zónában (Nagyhegyes, Ebes, Hajdúszovát, 
Mikepércs, Sáránd, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Monostorpályi, Újléta, Nyírmártonfalva, Hajdúsámson és 

Bocskaikert), és a külső bolygóvárosi településgyűrűben (Hajdúböszörmény, Balmazújváros, Hajdúszoboszló, 
Derecske, Létavértes, Hajdúhadház, Téglás és Nyíradony) összesen mintegy 175 000–en élnek. Az elmúlt 

évtizedben Debrecen agglomerációs zónájában mintegy 6-8 százalékkal növekedett a lakosságszám.  

A város története 

Az ókortól lakott hely, a régészeti leletek a folyamatos, bár gyakran változó összetételű lakosság jelenlétéről 
tanúskodnak. A Váradi Regestrum tartalmaz először írásbeli dokumentumot létezéséről 1235-ben. Korán 

elindul a városfejődés útján.  1245–ben épül, a tatárjárás dúlásai után, a mai Nagytemplom helyén 
tekintélyes temploma. Gazdasági és kereskedelmi központtá válik. Már abban a korban is az egyik 

leggazdagabb település Magyarországon. Nagy Lajos király 1361-ben a szabadalmas mezővárosok közé 
emeli, és ezzel megkapja a szabad bíró- és tanácsválasztás jogát. A földesúrtól való függése ebben a 

                                                           

1
  Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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formában marad fent. A város a 15. és 16. században újabb kiváltságokat is szerez az uralkodótól illetve 

földesurától (hosszú ideig ez a Hunyadi család, később az Enyingi Török család).  A vásárok tartását 

engedélyező kiváltságlevelek tekinthetők a legfontosabbnak. A késő középkor és az újkor évszázadaiban a 
kereskedelem, a vásárok és a mezőgazdasági termékek feldolgozóipara biztosította a város gazdagságát és 
autonómiáját. Az ország három részre szakadását követően is megmarad gazdasági jelentősége, mert fontos 
és nemzetközi jelentőséggel is bíró kereskedelmi útvonalak kereszteződésébe kerül és a külpiacokon is 

nagyra értékelt árucikkek forgalmazásában hosszú ideig sikeres. Kereskedői szarvasmarhát, lovakat, bort és 
búzát szállítanak az osztrák, német és lengyel piacokra, de kereskedelmi lerakatuk van Isztambulban is. A 
gazdagsági tőke védettséget is biztosít, mert a jelentősebb védmű nélküli város az arannyal alátámasztott 
diplomáciával tudja elkerülni vagy mérsékelni a 16. és 17. háborús évszázadok nagyobb pusztításait. A város 
jelentékeny részt vállal a török hatalom felszámolásáért vívott háborúk finanszírozásában. Ennek is 

elismerése, hogy I. Lipót 1693-ban a szabad királyi város rangját adományozza Debrecennek, annak ellenére, 
hogy a város ekkorra már szinte teljes egészében a kálvinista protestantizmus követője. A gazdag helyi 
közösség korán nyitottá válik a kálvini reformáció tanai iránt. Identitását, autonómiájának megőrzését és 

számos intézményét a gazdasági siker mellett protestáns eszmeiségből eredezteti. A legnagyobb hatású az 
iskolarendszer kiépítése, ami a regionális vezető szerep egyik meghatározója is a Református Kollégium és a 
helyi iskolák kapcsolatain keresztül. A 18. században Debrecen az ország legnagyobb lélekszámú városa, a 
klasszikus nemzeti kultúra létrehozásának egyik központja.  

A 19. század első fele egyenletes városfejlődést hoz. 1849-ben néhány hónapra a magyar állam székhelye. A 

19. század második fele az iparosítás (malom, mezőgazdasági gépgyártás, könnyűipar) és az urbanizáció 
korszaka. A város megyeközpont lesz. 1857-ben Pesttel összekötő vasútvonalat adnak át. 1884-ben előbb 

gőzvontatású, majd villamosított városi vasút működik. A mai városképet is meghatározó épületek sorát 
húzzák fel (Csokonai Színház, Klinikák, az Arany Bika épülete, Megyeháza).  

A 20. század elején az országhatár módosulásával határ menti várossá válik, ami csökkenti a kereskedelem 

lehetőségeit. Mindezt a kulturális és a turizmus funkciók erősítésével (egyetem, a Nagyerdő rekreációs 

fejlesztése, fürdőkultúra) kísérlik meg ellensúlyozni. A második világháborúban kárt szenved az 
épületállomány hetven százaléka. Az újjáépítést szocialista iparosítás követi (gyógyszer, orvosi műszergyár, 

csapágygyárak települnek, modernizálják a malmokat, a nyomdát), amit a hatvanas évektől újabb iparosítás 
követ (vasúti járműjavító, a nyomda, a dohánygyár, a baromfifeldolgozó, a tejipari vállalat, a konzervgyár, a 
húsipari vállalat, a ruhagyár, a megyei építőipari vállalat, a házgyár, a híradástechnikai gyár, a mezőgazdasági 

gépgyár).  A város lakossága az iparosítással és más városfunkciók (oktatás, egészségügy, közigazgatás és 
igazságszolgáltatás) megerősödésével párhuzamosan növekszik. A városi lakosság számának a növekedése 

miatt a korábbi laza beépítettségű kertségek egy részének a helyén (Libakert, Vénkert, Újkert, Tócóskert) 
lakótelepeket hoznak létre, véglegesen beépül a villanegyed.  

A rendszerváltás jelentős gazdasági szerkezetváltást eredményez. Az ipari üzemek legnagyobb része átalakul, 

megszűnik, amelynek társadalmi hatásait az újra fellendülő gyógyszergyártás, a méréstechnikai termékek 
előállítása, a gép- és autóipari alkatrészgyártás, elektronikai cikkeket, turbinaalkatrészeket gyártó üzemek 

csak részint tudják ellensúlyozni. A korábbi városfunkciók közül Debrecen újraformálja az oktatási központ 
szerepet (Debreceni Egyetem létrehozása, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, új középiskolák), 
fejleszti az egészségügyi intézményeit, a konferencia, a rekreációs célú és sportturizmust.  

A városi társadalom jellegzetességei  

A város lakosságának száma a KSH népszámlálási adatainak alapján 211.320 fő volt 2011-ben (a TSAR még 
207 594  főt közöl ugyanerre az évre). A korábban folyamatos lakónépesség emelkedés 1990 után is 
folytatódott néhány évig.  Debrecen népessége 1993-ban érte el a csúcspontját, amikor 217.706 fő volt a 
város lakossága. Azt követően, miként a magyarországi nagyvárosok többségében, lakosságcsökkenés indul, 
amelynek több oka is volt Debrecen estében is. Ezek között a gazdasági szerkezetváltás korán megmutatkozó 

hatása a leginkább meghatározó. A munkanélkülivé válók egy része az alacsonyabb lakhatási költségű kisebb 
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településekre húzódik és a zsugorodó városi munkaerőpiac nem vonz a korábbihoz hasonló munkaerőt. A 

felsőbb osztályok kitelepülése is megkezdődik a városközpontokból, bár ez Debrecen esetében kisebb 

mértékű. Az elvándorlás/bevándorlás egyenlege mindenesetre a legutóbbi években is negatívumot mutat 
(3. tábla), amelyben a fiatalabb korosztályok növekvő munkaerő-piaci mobilitása is szerepet játszik.  

 1994 és 1999 között folyamatosan gyorsult a városi népesség számának a csökkenése. 2000-ben és 2001-
ben egy kisebb népességnövekedés történt. 2002 és 2003 ismét a népesség csökkenésének az évei. 2004 
óta fokozatosan csökken a népességfogyás mértéke, és 2006 és 2010 között már egy kismértékű emelkedés 
volt jellemző.  

Lakónépesség száma az év végén 

 lakónépesség 

2007 (fő) 205084  fő 

2008 (fő) 206 225  fő 

Lakónépesség számának változása (%) 100,5  % 

2009 (fő) 207 270  fő 

Lakónépesség számának változása (%) 100,5 % 

2010 (fő) 208 016 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 100,3 % 

2011 (fő) 207 594  fő 

Lakónépesség számának változása (%) 99,7 % 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A városi népesség lassú emelkedésének az értékeléséhez igen jelentős szempont a munkanélküliség és a városi 

lakosság számának az összevetése (1. 2 és 3. táblák). 2010 és 2011 között történt egy csekély visszaesés a 
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lakosságszámban, de kiemelendő, hogy a folyamatosnak tartható, a 2007-ig lassuló népességszám csökkenés, 

majd a kismértékben növekvő népességszám emelkedés a munkanélküliség radikálisabb, 2005 és 2011 között 

közel kétszeres növekedése, a belföldi vándorlások negatív egyenlege, valamint a természetes szaporodás 
negatív egyenlege mellett valósult meg. A nemzetközi vándorlás ugyanakkor stabil pozitív egyenleget mutat.  

A belföldi vándorlások 

  Állandó jellegű odavándorlás Elvándorlás Egyenleg 

2008 3471 3870 -399 

2009 2935 3439 -504 

2010 2893 3261 -368 

2011 2795 3132 -337 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A népességszám változásának a hasonló városokhoz és Budapesthez hasonlított kedvezőbb állapota annak is a 
következménye, hogy Debrecen népessége, mind a szegényebb mind a felső középosztályok eseteiben, az 
általános hazai (és európai) tendenciának tartható zöldövezetbe költözést a város közigazgatási határain belül 
bonyolította le. Az előbbiekben felsoroltak összességében a városi népesség szociális és életkori 

összetételének felgyorsuló változására utalnak, amelyet egy jövőre vonatkozó stratégiának mindenképpen 
figyelembe kell vennie. 

 

            



9 

 

 A munkanélküliség alakulása Debrecenben 2001-2013 

 

 Év Munkanélküli (fő)  

 2001.01.20. 7 989  

 2002.01.20. 6 473  

 2003.01.20. 6 528  

 2004.01.20. 6 065  

 2005.01.20. 6 980  

 2006.01.20. 7 400  

 2007.01.20. 7 868  

 2008.01.20. 9 420  

 2009.01.20. 9 885  

 2010.01.20. 13 226  

 2011.01.20. 14 279  

 2012.01.20. 12 826  

 2013.01.20. 13 307  

                Forrás: KSH 

A természetes szaporodás 

 Élve születések száma Halálozások száma Természetes szaporodás (fő) 

2008 1981 2476 -495 

2009 1942 2063 -121 

2010 1837 2133 -296 

2011 1819 2159 -340 

Forrás: KSH területi népszámlálási adatok, 2011 
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Az állandó népesség legfontosabb demográfiai jellemzője az elöregedés (5. tábla). A 65 év felettiek száma 
2008-at követően folyamatosan nő, míg a legfiatalabb korosztályoké folyamatosan csökken, s mindennek 
következtében a város lakosságának az öregedési indexe gyorsuló arányban mutat növekedést. 2008-ban az 
öregedési index 105 volt, 2011-ben már 115. A város népességből a 60 fölötti évesek száma 2001-ben 
36.663 fő volt,  a 0-19 éves korúak száma 50.337 fő.  2011-re  a 60 fölöttiek száma nőtt (44.844 fő), míg a 0-
19 évesek száma csökkent (42.979 fő). Tíz év alatt a hatvan fölöttiek száma 22,31 %-kal nőtt, míg a 0-19 
évesek száma 14,62 %-kal csökkent. 

Az öregedés a férfiak és nők arányának a változásával jár együtt. 2011-ben a lakosság 53,2 százaléka nő és 
46,8 százaléka férfi. A fiatalabb korosztályokban a férfi/nő arány még megközelítően hasonló, de az idősebb 
korosztályokban egyre növekvő a nők aránya. A 65 év felettiek között már majdnem kétszeres a nők száma 

(20 070 fő), a férfiakhoz hasonlítva (11 831 fő). A nemek arányában bekövetkező változás akkor is figyelemre 
érdemes, ha ebben, miként az öregedésben is, országos és európai tendencia is érvényesül. A nemek száma 

közötti változás ugyanis nem csupán demográfiai folyamat, hanem egyéb társadalomszerkezeti változásokat 
is jelez. Debrecen lakosságában a nők vannak többségben, viszont a 20 és 60 év közötti korosztályokban az 

gazdaságilag aktív férfiak száma rendre meghaladja az ugyanazon korosztálycsoportokhoz tartozó nőkét (6. 
tábla). Ezek szerint az öregedés és nők arányának növekedése a gazdaságilag inaktív népességcsoportok 
növekedésével jár együtt, ami nagyobb szociális problémákhoz vezet. A férfiak és nők számának, valamint 

iskolázottságuknak és munkaerő-piaci aktivitásuknak az összevetéséből (7. tábla) az is kiderül, hogy a 

foglalkoztatottak között a nő-férfi arány a főiskolát/egyetemek végzettek között felel meg a teljes 
népességben tapasztalt arányoknak. A csak középiskolát vagy annál is kevesebbet is végzett és aktív 
foglalkoztatással rendelkezők között a férfiak száma jelentős mértékben felülmúlja a nőkét. Ráadásul a 

felsőfokú végzettséggel rendelkező nők között háromszor annyian részesülnek gyermekgondozási segélyben, 
mint az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők között. Ezek alapján az öregedő debreceni társadalom 
képét az alacsony iskolai végzettségű és inaktív nők számának és arányának az akkumulálódásával 
egészíthetjük ki.  
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Az állandó népesség 

Állandó népesség száma 205 122 fő 

nő 
109 010 fő 

53,14 % 

férfi 
96 112 fő 

46,86 % 

0-2 évesek 
5457 fő 

2,66 % 

0-14 éves nők 
13 561 fő 

6,61 % 

0-14 éves férfiak 
14 137 fő 

6,89 % 

15-17 éves nők 
3 144 fő 

1,53 % 

15-17 éves férfiak 
3 251 fő 

1,58 % 

18-54 éves nők 
55 835 fő 

27,22 % 

18-59 éves férfiak 
61 311 fő 

29,89 % 

60-64 éves nők 
7 586 fő 

3,69 % 

60-64 éves férfiak 
5 582 fő 

2,72 % 

65 év feletti nők 
20 070 fő 

9,78 % 

65 év feletti férfiak 
11 831 fő 

5,76% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

Az állandó népesség 
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Az öregedési index 

 
65 év feletti állandó lakosok száma 

(fő) 
0-14 éves korú állandó lakosok száma 

(fő) 
Öregedési index (%) 

2001  33215  

2008 30319 28803 105 

2009 31016 28409 109 

2010 31428 27963 112 

2011 31901 27698 115 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    

 

A telepek, szegregátumok helyzete 

Debrecen anti-szegregációs terve szerint a városrészek közül 2001-ben egyik sem minősült szegregátumnak. 
A 10 legmagasabb figyelembe vehető szegregációs mutató érték két terület, a Nagysándortelep és a 

Tizenháromváros kivételével csekély népességű, 50 fő alatti iparterületek (Köntösgát, Téglagyár, Basahalom), 
vagy Debrecen külterületének lakott részei (Dombos, Ondód, Haláp, Nagymacs, Bánk). Az anti-szegregációs 
terv inkább a kedvezőtlen adottságú városrészek fogalmat használja ezekre a területekre. 

A szegregációs mutató 10 legmagasabb figyelembe vehető értéke Debrecen városrészeiben 

Városrész neve Állandó népesség 
(2008) 

fő 

Szegregációs mutató 
(2001)  

% 

Köntösgát  146 41,2 

Téglagyár  379 36,6 

Nagysándortelep  3077 32,5 

Dombos  137 32,3 

Ondód  676 30,7 

Haláp  411 29,0 

Nagymacs  1011 28,8 

Basahalom  204 26,7 

Bánk  585 26,4 

Tizenháromváros  1267 25,4 

  Forrás: KSH adatszolgáltatása a 2001. évi népszámlálás debreceni adataiból  

A kedvezőtlen adottságú városrészek meghatározásához a 2008. januári városi szociális segély adatokat 

használták. A rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, a lakásfenntartási 
támogatás (normatív, helyi és adósságkezelési összesen) és az átmeneti segély 1.000 főre vetített értékei 
voltak az elsődleges szempontok. Azokat a városrészek tekintették szociálisan kedvezőtlen adottságúnak, 
ahol a segélyezési mutatók 1.000 főre vetített értékei a négy vizsgált kategóriából legalább háromban 
meghaladták a városi átlag 1,5-szeresét.  

A Nagysándortelep adatai a legkedvezőtlenebbek, mert mind a négy kategóriában magasabbak a debreceni 

átlag 1,5-szeresénél, de a többi városrész adatai is ehhez közelítenek. A lakótelepi városrészek kivételével a 

szegregációs mutató értéke, valamint az alacsony komfortfokozatú lakások aránya is magas.  
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A szociális szempontból kedvezőtlen adottságú városrészek 

Városrész neve Állandó 
népesség 

fő 
(2008) 

Segély típusa Szegregációs 
mutató 
%-ban 
(2001) 

Alacsony 
komfortú 
lakások 
aránya 

% 

(2001) 

Rendsz. 
szoc. segély 
1000 főre 

Rendsz. 
gyermek-
véd. kedv. 
1000 főre 

Lakás-
fenntartási 
támogatás 
1000 főre 

Átmeneti 
segély 

1000 főre 

  

Dobozikert 6113 26,5 35,8 49,9 32,4 13,0 7,6 

Epreskert 1918 27,1 58,4 57,9 24,0 12,6 0,5 

Nagysándor-
telep 

3077 31,5 53,9 51,3 31,8 32,5 39,7 

Sóház 882 32,9 36,3 46,5 26,1 12,4 5,3 

Tizenhárom-
város 

1267 35,5 41,0 45,0 33,1 25,4 15,2 

Nagymacs 1011 22,7 29,7 33,6 11,9 28,8 33,9 

Db-i átlag 
másfélszerese 

 28,9 34,1 46,7 22,6 20,9 11,8 

 Forrás: KSH Népszámlálás 2001, DMJV Önkormányzatának adatszolgáltatása alapján  

 

Debrecen városrészeinek legfontosabb társadalmi mutatói  

A társadalmi és térszerkezeti jellegzetességek alapján meghatározott városrészek, funkciójukat és 
beépítettségi sajátságaikat figyelembe véve, Debrecen Integrált Városfejlesztési Stratégiája szerint 10 fő 

típusba sorolhatóak A város jellegzetes lakóövezeteit, Józsa kivételével,  az alábbi ábra mutatja be.  

 

Forrás: Szociológia szakos egyetemi hallgatók szemináriumi munkája, Debreceni Egyetem 
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Belváros 

A Belváros Debrecen történelmi magja, amelynek a népességszáma az 1990-es és a 2001-es népszámlálás 
közötti időszakban Debrecen átlagát jelentősen meghaladó mértékben csökkent, és ez folytatódott az új 

évezredben is. Ezzel szemben a lakások száma 1990 és 2001 között növekedett.  Az alacsony 
komfortfokozatú lakások aránya alacsony. A Belváros korszerkezetét tekintve Debrecen legöregebb 
városrészei közé tartozik. Magas a felsőfokú végzettséggel rendelkezők és relatíve magas a 15-59 közötti 
korosztályon belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya is. A városrész 
foglalkoztatottsági viszonyai kedvezőtlenek: mind a három mutató (a foglalkoztatottak, a rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők és a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya) értéke jelentősen 
rosszabb a városi átlagnál. A város közigazgatási és kulturális intézményeinek jelentős része a Belvárosban 
van. A kereskedelmi-vendéglátási egységek vonatkozásában is kiemelkedő a Belváros szerepe: a 
kiskereskedelmi üzletek és a vendéglátóhelyek relatív értékei itt a legmagasabbak a városban, emellett a 
városrész Debrecen szálláshely-kínálatának is jelentős részét koncentrálja. 

Hagyományos beépítésű belső lakóterület 

A hagyományos beépítésű belső lakóterület a Belvárost körülvevő gyűrűt foglalja magában. A beépítettségi 
viszonyokat tekintve dominál a kisvárosi karakter, amelyet bizonyos területeken társasházak, illetve 
összefüggő lakótelepek szakítanak meg. A városrész lakosságszáma 1990 és 2001 között jelentős mértékben 

csökkent, ami később is folytatódott. A lakásállományt tekintve a városrész egészét tekintve egy kismértékű 
csökkenés figyelhető meg. A városrész nyugati területén fiatalodás ment végbe, amely azonban döntő 

mértékben annak tulajdonítható, hogy a 60 éven felüliek száma nagyobb ütemben csökkent, mint a 15 
évnél fiatalabbak száma. Az északkeleti területre már az öregedés folyamata jellemző (ennek mértéke 
közepesnek tekinthető), ugyanakkor ezekben a városnegyedekben is csökkent a 60 évnél idősebbek abszolút 

száma. A városrész lakosságának képzettsége szerint a nyugati rész kedvezőtlenebb helyzetben van: egyrészt 

a 25-x éves korosztályból felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya elmarad a városi átlagtól (igaz 

ugyanakkor, hogy az 1990 és 2001 közötti növekedés itt volt a legnagyobb), másrészt a 15-59 közötti 
korosztályon belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya rendkívül magasnak 

tekinthető. Az északkeleti rész az adatok alapján a városban a középmezőnyben helyezkedik el, és a 
városnegyedek közötti különbségek nem jelentősnek. A városrész foglalkoztatottsági mutatói elmaradnak a 
városi értékektől (a legnagyobb elmaradás a háztartásokon belül a foglalkoztatottak nélküli háztartások 

aránya mutatónál figyelhető meg) és ez mind a két városnegyedre jellemző. A hagyományos beépítésű 
területek gazdasági funkciói kevéssé jelentősek. A városrész intézményei közül a közigazgatás és a 

kiskereskedelmi-vendéglátási intézmények koncentrációja magasabb. 

Lakótelepek 

A lakótelepek városrész negyedei jelentős mértékben Debrecen nyugati felében helyezkednek el. 

Felépítésük a 60-as években kezdődött  (Libakert északi része, Ispotály, Sóház, Dobozikert és a Sestakert 
egyes részei), majd tovább folytatódott az 1970-es (Libakert déli része, Dobozikert és a Sestakert nagyobb 

része, Vénkert), az 1980-as (Újkert, Tócóskert, Tócóvölgy és a Wesselényi egyes részei), valamint az 1990-es 
évtizedben (a Tócóvölgy és a Wesselényi egyes részei – a beépítettségi viszonyokat tekintve erre a két 
negyedre már nem a paneles szerkezet, hanem a társasházi forma jellemző). A lakótelepek sorában sajátos 
helyzetű az Epreskerti városnegyed, amelyet az 1990-es évek végén, a város déli részén, az egykor a szovjet 
hadsereg által használt lakásokból alakítottak ki. A lakótelepek 1990 és 2001 közötti lakosságszáma 

folyamatosan csökken, az Epreskert és a Tócóvölgy jelent kivételt. A legnagyobb arányú a visszaesés az 
idősebb városnegyedekben (pl. Ispotály, Sóház) volt, míg a legkisebb mértékű csökkenés a Wesselényi 
városnegyedben volt megfigyelhető. A 2001 utáni lakosságszám-változást tekintetében még inkább 
felerősödött népesség számának a csökkenése, amely alól csak a Tócóvölgy és az Epreskert (új társasházak), 
valamint az Ispotály városnegyed (új lakópark) jelent kivételt. 
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Az egyes városnegyedek lakosságának korösszetétele alapvetően az érintett lakótelepek építési időszakával 

van kapcsolatban. Az újonnan épített lakásokba döntő mértékben kisgyermekes családok költöztek, a 

gyerekek felnövésével azonban ezek a lakások egyre kevésbé feleltek meg az elvárásoknak, ami vagy csak a 
gyerekek, vagy pedig a teljes család elköltözését vonta maga után. Mindezen folyamatnak az eredménye a 
lakosság elöregedése lett. A lakosság végzettségi viszonyait tekintve is több részterület különböztethető 
meg. Jó fekvésének köszönhetően mind a két mutató (felsőfokú végzettségűek, illetve a 8 általános iskolai 

osztálynál nem magasabb végzettségűek) tekintetében igen kedvező értékekkel rendelkezik a Wesselényi 
városnegyed (kedvező beépítettség, a belváros közelsége) és a Sestakert, míg a másik végletet a 
hagyományos panelszerkezetű lakótelepek képezik. A Libakert relatíve kedvezőbb értékei egyrészt a belváros 
közelségével magyarázhatóak, másrészt azzal indokolhatóak, hogy mint a város első teljes szolgáltatást 
biztosító lakótelepén (bölcsőde, óvoda, általános iskola, boltok) igen nagy számban kaptak lakást a 

diplomával rendelkező fiatal házasok, akiknek egy része jelenleg is ott lakik. A lakótelepek foglalkoztatottsági 
helyzetében egy-két kivételtől eltekintve kedvező tendenciák figyelhetőek meg. A foglalkoztatottak 15-64 
éves népességen belüli aránya szempontjából csak a Sóház városnegyed értékei alacsonyabbak a városi 

átlagnál, míg a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező 15-59 éves korúak aránya a 15-59 éves 
korosztályon belül mutató esetében nincs a debreceni átlagnál rosszabb mutatóval jellemezhető lakótelepi 
városnegyed. A foglalkoztatott nélküli háztartások arányát tekintve már több városnegyed értéke is 
magasabb, mint a városi átlag, amely egyrészt az érintett területek elöregedésével, másrészt a kiugróan 

rossz végzettségi viszonyokkal kapcsolatban álló magasabb munkanélküliséggel magyarázható (pl. 
Dobozikert). 

Villanegyed 

A Villanegyed városrész Debrecen északi részén, a Nagyerdőparktól délre helyezkedik el, és a Nagyerdő 
valamint a Nagyerdőalja városnegyedekből áll. Az 1990 és 2001 közötti népességszám-változást elemezve – 

az évtizedben lezajlott új társasház-építések ellenére – a városrészben több, mint 10%-os csökkenést lehet 

megfigyelni (a csökkenés folytatódott 2001 után is), amely a Nagyerdőalja városnegyed területén a 15%-ot 

is megközelítette. A városrész Debrecen idősebb lakossággal jellemezhető területei közé tartozik. Mindez 
különösen jellemző a Nagyerdő városnegyedre, ahol az elöregedés mértéke is igen nagy volt, ami 

elsősorban arra vezethető vissza, hogy az 1960/70-es években épült társasházakba költözők a kellemes 
lakókörnyezet miatt még idősebb korukban sem gondoltak a városrész elhagyására, legfeljebb – mint már 
korábban utalás történt rá – a gyerekeik költöztek el. A Nagyerdőalja városnegyed északi területén alakult ki 

a város egyik legjelentősebb sport és oktatási központja 

Kertváros 

A Kertváros városrész a lakótelepek mellett Debrecen másik nagy népességtömörülését jelenti, viszont a 

lakótelepektől eltérően ebben a városrészben 1990 és 2001 között tovább növekedett a lakosságszám, 
valamint döntő mértékben a családi házas beépítésnek köszönhetően a népsűrűség is sokkal kisebb. Az U 

alakban elhelyezkedő városrész több városnegyedet foglal magában. A kertváros városrészre 1990 és 2001 
között a déli kertváros városnegyed kivételével a népességnövekedés volt a jellemző, ez azonban igen 
egyenetlenül oszlott meg az egyes negyedek között. A legnagyobb mértékű gyarapodást a Lencztelep 

esetében lehetett megfigyelni, amelynek a kiépítése az 1990-es években zajlott le, míg a legkisebb 
növekedés a Nagysándortelepen ment végbe (ez utóbbinak érdekessége, hogy a vizsgált időszakban 

csökkent a lakás-szám, vagyis a lakosságszám-növekedés a laksűrűség emelkedésével járt együtt). A többi 
városnegyed esetében a növekedés mértéke 15-20% között változott, és főleg azon térségekre 
koncentrálódott, amelyekben egyrészt a korábbi családi házakat egyre nagyobb számban váltották fel 

társasházak, másrészt a város peremén helyezkedtek el, így volt lehetőség a további bővülésre. A 2001-es 
népszámlálás óta a Kertváros városrészben több jelentős lakópark-beruházás is lezajlott, amelyek pozitív 
irányba befolyásolták az adott terület lakosságszámát (növekedés ment végbe) és korösszetételét (fiatalodás 
tapasztalható). A 2001 utáni lakosságszám-bővülés harmadik forrását a város déli és keleti határán 
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elhelyezkedő kertségek jelentették, amelyekben az elmúlt időszakban jelentős számú családi ház épült. A 

népesség korösszetétele szerint a városrész, és különösen egyes városnegyedei, jobb értékekkel rendelkezik, 

mint Debrecen egésze. A kedvező helyzet egyrészt azon városnegyedekre jellemző, amelyek lakosságszáma 
1990 és 2001 között jelentős mértékben emelkedett, másrészt ide sorolható a már korábban említett, és 
sajátos jegyekkel rendelkező Nagysándortelep is. A változás irányát tekintve jelentősebb elöregedés 
tapasztalható egyrészt az 1990-ben és 2001-ben is kedvező korszerkezettel rendelkező városnegyedekben, 

másrészt a Déli városnegyedben, ahol a további növekedési lehetőségek korlátozottsága (fiatal házasokat 
vonzó új lakások kialakításának a nehézsége) idézte elő ezt a helyzetet. Jelentősebb fiatalodás ment végbe a 
már korábban említett Nagysándortelepen, valamint a Nyugati városnegyedben (ez utóbbi elsősorban a 
Hatvan utcai kertben végbement társasház-építkezésekkel indokolható). A városrész lakosságának 
végzettségi viszonyait vizsgálva kiemelkedően jó adatokkal rendelkezik az Északnyugati városnegyed, amely 

már az 1980-as évek második fele óta a város egyik elit-negyedének számít, és ez a jelleg az elmúlt 
időszakban tovább erősödött. A belvároshoz közeli fekvésének és kedvező történelmi örökségének 
köszönheti városi szinten kedvező értékét a Délnyugati városnegyed, amelyen belül elsősorban Széchenyi 

kert és Postakert rendelkezik kedvező értékekkel (a Vargakert helyzetét a terület középpontjában található 
kisebb lakótelep rontja le). Az ellenkező végletet a Nagysándortelep jelenti, amelynek az értékei – az 1990-
es évtizedben megfigyelhető, ugyanakkor részben az alacsony kiinduló bázisnak is köszönhető, növekedés 
ellenére – rendkívül kedvezőtlenek. 

Ipari üzemterület 

Az ipari üzemterület városrész a Debrecen gazdasági életében kiemelkedő szerepet betöltő városnegyedeket 
foglalja magában. A termelő üzemek mellett a terület gazdasági életében az utóbbi időben egyre fontosabb 

szerepet töltenek be a kereskedelmi egységek.  

Nagyerdő 

A Nagyerdő városrész népességi viszonyait (mivel a népszámlálások keretében a lakónépesség felmérésére 
kerül sor) alapvetően befolyásolják az ott működő intézmények: a városnegyedben található a Debreceni 

Egyetem több diákotthona. A lakosságszám-változás hátterében ezen intézmények növekvő kapacitása áll 
(pl. új kollégiumok átadása), a korösszetételre (rendkívül magas „öregedési index” értéke) pedig a szociális 
intézmények jelenléte nyomja rá a bélyegét. A végzettségi viszonyok szempontjából a városrész igen nagy 

szélsőségekkel rendelkezik: a szociális intézményeket magában foglaló városnegyedben igen kedvezőtlenek 
a mutatók (felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában – 4,62%, legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül – 24,73%), míg az egyetemet magában foglaló 

városnegyedben éppen fordított a helyzet, ami az ott található professzori villáknak köszönhető (felsőfokú 
végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában). 

Külső településrészek 

A Külső településrészek városrész két részből áll: egyrészt magában foglalja a Józsán kívüli egyéb 
belterületeket (Nagymacs, Kismacs, Pallag, Bánk, Haláp, Nagycsere, Ondód, Dombos), másrészt ide 
tartoznak a város külterületei is (ezek közül a legjelentősebb lakóterületek: Biczó István-kert, Bayk András-

kert, Halápi külterület, Nagycserei külterület). A városrész lakosságszámát tekintve 1990 és 2001 között egy 
igen jelentős növekedés figyelhető meg, amely alapvetően azzal indokolható, hogy sok család nem tudta 
fizetni a központi belterületen fekvő lakások fenntartási költségeit, és ezért döntött a távozás mellett. A 
városrész két városnegyede közül a nagyobb lakosságszám-növekedés az egyéb belterületekre jellemző, 
amelynek hátterében elsősorban ezek jobb elérhetősége áll. 
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Forrás: Szociológia szakos egyetemi hallgatók szemináriumi munkája, Debreceni Egyetem 

Az 1990 és 2001 közötti körzetbeli lakásszám-változás jelentős mértékben meghaladta a városi értéket 
(mértéke a lakosságszám-változással összhangban nagyobb volt az egyéb belterületeken is), kedvezőtlen 
ténynek tekinthető ugyanakkor, hogy igen magas az alacsony komfortfokozatú lakott lakások aránya (ez 

különösen igaz a külterületekre). A városrész belterületi részein további növekedés viszont már csak 
korlátozottan volt biztosítható, amivel indokolható a 2001 és 2008 közötti mérsékelt népességszám-

emelkedés. A külterületeken ugyanakkor nem jelentkezett ilyen korlát, és így jelentős (közel kétszeres) 

növekedés volt megfigyelhető. 

A városrész lakosságának korösszetételét vizsgálva a városi átlagnál jobb értékek jellemzőek, a két 
városnegyed között ugyanakkor ebben a vonatkozásban is bizonyos különbség állapítható meg. Az egyéb 

belterületek esetében az öregedési index jelentős mértékben emelkedett (növekedett ugyan a 0-14 éves 
korosztály száma, ezt azonban felülmúlta a 60-x korosztály számának a növekedése), igaz azonban az is, hogy 

a 2001-es érték debreceni viszonylatban igen kedvezőnek számít. A külterületek esetében ugyanakkor egy 
igen jelentős fiatalodás ment végbe, amely elsősorban a 60-x éves lakosság számának csökkenésére 

vezethető vissza. 

A lakosság végzettségi viszonyai szerint ez a városrész Debrecen legkedvezőtlenebb adottságú területei közé 
tartozik. A lakosság foglalkoztatottsági helyzete szempontjából a városrész a városi átlagnál rosszabb 
mutatókkal rendelkezik, és a két városnegyed közül a külterületek helyzete tekinthető kedvezőtlenebbnek. 

Az egyes városrészek lakónépesség-száma 1990-ben és 2001-ben, állandó népessége 2001-ben, állandó 
népessége és népsűrűsége 2008-ban 

Városrész 1990 2001 2001/1990, 2001 2008 Népsűrűség  

 (fő) (fő) (%) (fő) (fő) (fő/km2)  

1. Belváros 12.934 10.281 79,48 8.121 7.403 6.383,1  

2. Hagyományos 

21.512 17.918 83,29 17.221 16.150 8.473,5 

 

beépítésű belső  
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lakóterület        

2.1. Nyugati 4.952 3.707 74,86 3.689 3.213 5.537,5  

2.2. Északkeleti 16.560 14.211 85,82 13.532 12.937 9.758,5  

3. Lakótelepek 85.622 77.812 90,88 74.529 68.762 12.158,5  

3.1. Nyugati 24.645 24.883 100,97 24.717 22.536 10.135,4  

3.2. Északnyugati 32.927 27.769 84,33 25.793 23.244 19.129,7  

3.3. Libakert 6.783 5.733 84,52 5.467 4.677 17.892,5  

3.4. Dobozikert 7.146 6.440 90,12 6.343 6.113 16.206,6  

3.5. Wesselényi 2.608 2.466 94,56 2.257 1.989 7.013,0  

3.6. Sóház 1.161 915 78,81 878 882 4.532,5  

3.7. Ispotály 2.126 1.359 63,92 1.327 1.756 6.595,7  

3.8. Epreskert - 1.241 - 1.241 1.918 9.195,0  

3.9. Sestakert 8.226 7.006 85,17 6.506 5.647 9.030,9  

4. Villanegyed 13.793 12.255 88,85 10.962 10.169 5.961,6  

5. Kertváros 58.083 65.783 113,26 63.727 70.118 2.489,6  

5.1. Délnyugati 4.863 5.752 118,28 5.313 6.202 3.671,1  

5.2. Déli 12.194 12.099 99,22 12.106 12.813 1.983,4  

5.3. Délkeleti 1.870 3.167 169,36 3.184 3.486 2.500,2  

5.4. Keleti 26.433 30.149 114,06 29.250 30.425 2.792,7  

5.5. Északnyugati 5.397 6.336 117,40 5.674 6.507 2.642,0  

5.6. Nyugati 4.834 5.628 116,43 5.555 7.608 1.704,1  

5.7. Nagysándortelep 2.492 2.652 106,42 2.645 3.077 3.844,1  

6. Ipari üzem terület 1.930 1.957 101,40 1.943 1.761 133,4  

6.1. Nyugati 391 701 179,28 696 527 152,5  

6.2. Délnyugati 251 205 81,67 205 224 183,7  

6.3. Keleti 865 1.051 121,50 1.042 1.010 492,9  

6.4. Északi 423 - - 0 0 0,0  

6.5. Déli ipari terület - - - 0 0 0,0  
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6.6. DE TTIP - - - 0 0 0,0  

7. Nagyerdő 1.813 3.188 175,84 798 679 206,2  

8. Józsa 7.293 9.541 130,82 9.587 11.048 1.766,8  

9. Külső településrészek 9.528 11.620 121,96 11.348 17.890 46,4  

9.1. Egyéb belterületek 3.069 3.934 128,19 3.751 3.862 1.176,1  

9.2. Külterületek 6.459 7.686 119,00 7.597 14.028 36,7  

10. Egyéb övezet - - - - - -  

10.1. Repülőtér - - - - - -  

10.2. Köztemető - - - - - -  

10.3. Nagyerdőtölgyes -  - -  -  

Összesen 212.235 211.034 99,43 198.905 203.980 441,9  

Forrás: KSH Népszámlálás 1990, 2001; DMJV Önkormányzatának adatszolgáltatása 

 

 

Értékeink, küldetésünk 

Célunk, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata olyan település legyen, ahol alapelvként 
érvényesül, hogy minden ember egyenlő.  

A közvetlen illetve közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit se érjen, se faji, se 
etnikai, nemzetiségi, vallási, nemi, életkor, családi állapot, fogyatékosság vagy más okból fakadóan. A jogok 
érvényesülését, a megfelelő képviseletet és az elismerést, embertársaink tiszteletben tartását minden 

fórumon, intézményben és a helyi munkáltatóknál is alapvető célul tűzzük ki és elutasítjuk az ezzel 
ellentétes magatartást vagy intézkedést. 

 
Alapelveink: 

 
Szolidaritás 

Minden városlakó érdeke a szolidaritás erősítése, amely nagyban elősegítheti a hátrányos helyzetű 
csoportok, fogyatékossággal élők társadalmi integrációját, foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeit. 
Ennek érdekében a fennálló fizikai és információs akadályokat a rendelkezésünkre álló eszközökkel 
folyamatosan enyhíteni kívánjuk. 
 

Méltányos bánásmód 
A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes létező egyenlőtlenség 
megszüntetésére. Olyan pozitív, méltányos és rugalmas felzárkóztatást elősegítő intézkedések kidolgozására 
törekszünk, amelyek elősegítik az érintettek társadalmi és foglalkoztatási pozíciójának javulását, megőrzését 
és támogatjuk az erre irányuló kezdeményezéseket.  
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A pozitív diszkrimináció lehetősége 

Az EU lehetővé teszi a nemek szerinti eltérő bánásmód egyes formáit, ha annak célja kizárólag az, hogy 

kiküszöbölje a múltban elszenvedett hátrányos megkülönböztetés hatásait. A pozitív diszkrimináció csak 
egy lehetőség, amire az EU nem kötelezi a tagállamokat.  
A gyakorlat azt mutatja, hogy hazánkban is egyre gyakrabban élnek a pozitív diszkrimináció eszközével, 
mert a diszkrimináció puszta tilalmánál többre van szükség az előítéletek leküzdéséhez. A pozitív 

diszkriminációt leggyakrabban a munkaerő-piaci érvényesülés és a közéletben való részvétel segítésére 
alkalmazzák. Ennek érdekében folyamatosan vizsgáljuk a pozitív diszkrimináció alkalmazásának 
lehetőségét. 
 

Célok 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

Debrecen Megyei Város Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 
kívánja: 

− az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

− a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

− a diszkriminációmentességet,  

− szegregációmentességet, 

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

során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési 

intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 

intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

A HEP helyzetelemző részének célja 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 

esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 
helyzetét a településen. 

Emellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük 
alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a HEP IT 
tartalmazza. 

A HEP IT célja 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat 

eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás 

és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás 

támogató strukturális rendszerét.  



21 

 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

Az egyenlő bánásmód, a diszkrimináció tilalma az Európai Unió egyik legfontosabb alapelve. Bár az 1957-
ben aláírt Római Szerződés még csupán a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmódról rendelkezett a 
bérezésük tekintetében (Római Szerződés 119. cikke), de ezt követően az esélyegyenlőség biztosítására 
irányuló szabályozás fejlődésnek indult. Az egyenlő esélyek politikája szempontjából a Közösség története 

három erősen különböző időszakra bontható.  

1957 és 1975 között a Közösség kizárólag az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének biztosítására törekedett, 

akkor még kevés sikerrel. Erre irányul a Tanács 76/207/EGK irányelve (1976. február 9.) és az azt módosító 
2002/73/EK irányelv (2002. szeptember 23.) a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a 
munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról. 

1975 és az 1980-as évek vége között fokozatosan a közösségi szociálpolitika legkidolgozottabb és 

legsikeresebb területévé vált az egyenlő bánásmód tagállami szabályainak harmonizálása, amely újabb és 
újabb területeken érezteti hatását. Ebben az időszakban született a Tanács 79/7/EGK irányelve (1978. 

december 19.) a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő 
fokozatos megvalósításáról, illetve a 86/378/EGK irányelv (1986. július 24.) a férfiak és a nők közti egyenlő 
bánásmód elvének a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról. 

Az 1980-as évek végétől napjainkig egyre markánsabban megjelenő esélyegyenlőségi koncepció túllép az 
egyenlő bánásmód garantálásán, és pozitív programokkal, valamint pozitív diszkriminációval igyekszik valódi 

esélyegyenlőséget biztosítani. Ekkor született többek között a Tanács 97/80/EK irányelve (1997. december 
15.) a nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés esetén a bizonyítási teherről, a 2000/43/EK 

irányelv (2000. június 29.) a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról, illetve a 2000/78/EK irányelv (2000. november 27.) a foglalkoztatás és a 
munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról. 

Az Európai Bizottság 2004 májusában tette közzé az „Esélyegyenlőség és diszkrimináció-mentesség a 

kibővített Európai Unióban” című Zöld Könyvet, amelyben konzultációra hívta az érintett szervezeteket, 
szereplőket. Ezek a konzultációk megerősítették azt az álláspontot, amely szerint kiemelkedően fontos mind 
az esélyegyenlőség, mind a diszkrimináció elleni küzdelem terén megvalósuló közösségi akciók 

kezdeményezése, beleértve az Európai Unió antidiszkriminációs jogalkotása hatásának maximalizálását. A 
diszkrimináció elleni fellépéssel és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos törekvéseket a mindenki számára 
irányadó Esélyegyenlőségi Keretstratégia foglalta magába. Ennek nyomdokaiba lépett a 2007-től 2013-ig 
terjedő időszakra vonatkozó egységes szerkezetbe foglalt, közösségi akcióprogramként megfogalmazott 

PROGRESS közösségi program. A keretdokumentumok mellett további jelentős szabályok születettek a 
témához kapcsolódóan 2004-et követően is. 

Magyarországon az Alaptörvény II. cikke deklarálja az élethez és az emberi méltósághoz való jogot és annak 
sérthetetlenségét: ”Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi 
méltósághoz…” Az Alaptörvény XV. cikkének (2) bekezdése szerint ”Magyarország az alapvető jogokat 

mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai 
vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 
különbségtétel nélkül biztosítja”. Ugyanezen cikk kimondja a nők és a férfiak egyenjogúságát, továbbá azt, 

hogy Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti, illetve rendelkezik 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:03:31997L0080:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:20:01:32000L0043:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:20:01:32000L0043:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:04:32000L0078:HU:PDF
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arról, hogy Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal 

élőket. 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program 
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról” 
szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 
szempontjai” fejezete és  

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI 
rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, 

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,  

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 

 és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásaira. 
 

Az Ebktv. az esélyegyenlőség előmozdítását elsősorban állami kötelezettségként ismeri el. A 31. § (1) 
bekezdése a települési önkormányzatok feladatául írja elő, hogy ötévente öt évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programot fogadjanak el.  Ugyanezen § (2) bekezdése alapján, a helyi esélyegyenlőségi 

program keretében helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különösen a 
nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek 

csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve meg kell 
határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. 

A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a helyi önkormányzat által 
készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók összhangjáról is.  

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének kiemelt szempontjait az Ebktv. 31. § (3) bekezdése, a helyi 
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. 

(XII. 27.) Korm. rendelet 2. fejezete, valamint a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet tartalmazza.  

Az Ebktv. alapján figyelmet kell fordítani  

 az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre,  

 az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni 

fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,  

 a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosításához szükséges intézkedésekre,  

 az olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, 

illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. 

A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását kétévente át kell tekinteni, és az áttekintés 
alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni.  
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Esélyegyenlőséggel kapcsolatos fontosabb fogalmak 

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti – különösen az Ebktv. III. fejezetében 
meghatározottak szerint – a közvetlen hátrányos megkülönböztetés, a közvetett hátrányos 
megkülönböztetés, a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, a megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás (Ebktv. 
7. § (1) bekezdés). Nem sérti ugyanakkor az egyenlő bánásmód követelményét – ha az Ebktv. eltérően nem 
rendelkezik – az olyan magatartás, intézkedés, feltétel, mulasztás, utasítás vagy gyakorlat (a továbbiakban 

együtt: rendelkezés) 

 amely a hátrányt szenvedő fél alapvető jogát másik alapvető jog érvényesülése érdekében, 
elkerülhetetlen esetben korlátozza, feltéve, hogy a korlátozása a cél elérésére alkalmas és azzal 
arányos, 

 illetve amelynek az előző pont hatálya alá nem tartozó esetekben tárgyilagos mérlegelés szerint az 

adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű indoka van (Ebktv. 7. § (2) bekezdés). 

Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy 
személy vagy csoport valós vagy vélt neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai 
kisebbségekhez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti 
meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, 
szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási 

jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott 
időtartama, érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a 
továbbiakban együtt: védett tulajdonsága) miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben 
más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport részesül, részesült, vagy részesülne. (Ebktv. 8. 

§). Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem 
minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely a valamely védett 

tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat lényegesen nagyobb arányban 

hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport 

volt, van vagy lenne (Ebktv. 9. §). 

Zaklatás az az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb természetű magatartás, amely az érintett 

személynek valamely védett tulajdonsásával függ össze, és célja vagy hatása valamely személlyel szemben 
megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása (Ebktv. 10. § (1) 
bek.). 

Jogellenes elkülönítésnek minősül az a rendelkezés, amely valamely védett tulajdonságai alapján egyes 
személyeket vagy személyek csoportját a velük összehasonlítható helyzetben lévő személyektől vagy 
személyek csoportjától – anélkül, hogy azt a törvény kifejezetten megengedné – elkülönít (Ebktv. 10. §(2) 

bek.). 

Megtorlásnak pedig azt a magatartást tekintjük, amely az egyenlő bánásmód követelményének megsértése 

miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel szemben ezzel 
összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul vagy azzal fenyeget (Ebktv. 10. § (3) bek). 

Nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését az előnyben részesítés, vagyis az a 
rendelkezés, amely egy kifejezetten megjelölt társadalmi csoport tárgyilagos értékelésén alapuló 
esélyegyenlőtlenségének felszámolására irányul, ha az törvényen vagy törvény felhatalmazása alapján 

kiadott kormányrendeleten, illetve kollektív szerződésen alapul, és határozott időre vagy határozott feltétel 
bekövetkeztéig szól. E rendelkezés nem sérthet alapvető jogot, nem biztosíthat feltétlen előnyt, és nem 

zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelését (Ebktv. 11. §). 

A fentiekben említetteken túl az esélyegyenlőségi program készítésének keretet adó további jelentősebb 
jogszabályok: 

 a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 
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 a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről szóló, a 
Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1958. évi 42. ülésszakán elfogadott 111. számú 
Egyezmény kihirdetéséről szóló XXVI. tv. 2000. évi LX. törvény  

 a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény 

 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

 a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 1979. december 
18-án New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 10. törvényerejű 
rendelet 

 a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, 
illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának elősegítéséről, 
továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 

 a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók 
akkreditációjáról, valamint megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához 
nyújtható költségvetési támogatásról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 

 a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) 
Korm. rendelet 

 a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési 
igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról és annak módosításairól szóló 
2/2005. (III. 1.) OM rendelet  

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 

 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egészségügyi alapellátási körzetek 

meghatározásáról szóló 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete határozza meg, hogy az önkormányzat a 
város lakosságának egészségügyi alapellátását – területi ellátási kötelezettséggel – 83 háziorvosi, 43 házi 
gyermekorvosi, 49 fogorvosi, 62 területi védőnői és 102 iskola-egészségügyi körzetben biztosítja. Továbbá 

2013-ban (14/2013. (III. 28.) rendelet) került módosításra a 30/2007. (VI.28.) rendelet, mely a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szól.  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról 
szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet rögzíti azon ellátási formákat, amelyeket az önkormányzati 
fenntartású intézmények és/vagy ellátási szerződés útján biztosít az önkormányzat szociális 

alapszolgáltatásként, illetve szakosított ellátásként, valamint szabályozza az ellátásokért fizetendő térítési 

díjakat is. A 2013. május 1. napjával életbe lépett rendelet rendelkezik egy önkormányzati szociálpolitikai 
kerekasztal létrehozásáról is, amelynek feladata a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott 
feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése és a szociálpolitika helyi 

szereplői közötti együttműködés, párbeszéd koordinálása. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 13/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat a fenntartásában 
működő intézményekben területi felosztás elve alapján gyermekjóléti alapellátásokat biztosít, a 
gyermekjóléti szolgáltatás keretében gyermekjóléti központot működtet, a gyermekek napközbeni ellátása 

keretében pedig bölcsődék működtetését biztosítja. A DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye fogyatékos 
gyermekek ellátását a Honvéd Utcai Tagintézményben speciális bölcsődei csoportban biztosítja, valamint 
integrált csoportokban a Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézményben és a Görgey Utcai 
Tagintézményben. A DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye az alapellátáson túl szolgáltatásként, térítési díj 
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ellenében egyes tagintézményekben rugalmas, hosszított nyitva tartást, játszócsoportot, illetve valamennyi 

tagintézményben időszakos gyermekfelügyeletet biztosít. Gyermekjóléti alapellátásként, a gyermekek 

átmeneti gondozása keretében az önkormányzat egyrészről 3-18 éves korú gyermekek részére gyermekek 
átmeneti otthonát, másrészről helyettes szülői hálózatot, harmadrészről családok átmeneti otthonát tart 
fenn. A gyermekjóléti alapellátásokért fizetendő intézményi és személyi térítési díjak mértékét és az 
ellátások igénybevételének feltételeit a rendelet részletezi. 

Külön szabály – 55/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet – rendelkezik az étkeztetésről és az 
igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról, amely a köznevelési intézményeknél alkalmazandó 
étkeztetés intézményi térítési díját – differenciáltan, az intézménytípustól függően – és a személyes 
gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást biztosító 
intézményeknél alkalmazandó étkeztetés intézményi térítési díját állapítja meg. 

Az önkormányzat továbbá biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok (bolgár, ruszin, román, német, cigány és 
örmény) működésének feltételeit a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Debrecen, Piac u. 

20.) hivatali helységeiben, és rendelkezik a nemzetiségi önkormányzatoknak ingyenesen használatara 
átadott ingatlanokról és egyéb vagyontárgyakról (1/2013. (I.24) önkormányzati rendelet). 

Az önkormányzat 127/2008.(V.29.) számú határozatában döntött Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Terve Akciótervének elfogadásáról és annak 
évenkénti felülvizsgálatáról. A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatáról szóló 256/2011. 

(X. 27.) önkormányzati határozat szerint:  

”Az esélyegyenlőség biztosítása olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit kinyit, lehetővé tesz az 
adott védett csoport számára is. Az esélyegyenlőség előmozdítása aktív cselekedet, amelynek eredménye, 
hogy a védett csoport tagjai valóban élni tudnak a számukra is nyitott lehetőségekkel. Esélyegyenlőség 

érvényesüléséről csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél egyszerre teljesül, az adott védett csoport 
tényleges résztvevővé válik. Kiemelten fontos az intézmények oktatásszervezési gyakorlatának 

áttekintésével, illetve az intézmények tanulói összetételének összehasonlításával annak folyamatos 
vizsgálata, hogy érvényesül-e a városban a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, és a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása.  

Az intézkedési tervnek a helyzetelemzés által feltárt problémákra, hiányosságokra (esélyegyenlőségi 
kockázatokra) kell reagálnia. A város speciális helyzetének köszönhetően azonban arra is törekedni kell, hogy 

ne csak a hiányosságokra, hanem az erősségekre is koncentráljunk. Az elért eredmények megtartása 
mindenképpen fontos célkitűzés.  

Alapvető feladat a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség megvalósítása és az 
esélyegyenlőtlenség megszüntetése, ezért: Debrecen közoktatási intézményeiben tilos a hátrányos 
megkülönböztetés (bármiféle okból), továbbá minden olyan különbségtétel, kizárás, korlátozás vagy 
kedvezés, amelynek célja vagy következménye az egyenlő bánásmód megszüntetése vagy akadályozása. A 

feladat-ellátás módjára vonatkozó döntések, intézkedések meghozatalakor a gyermek, a tanuló mindenek 
felett álló érdekét kell figyelembe venni. 

Debrecen intézményhálózata jól kiépített, biztosítja az óvodai nevelést, az 1-8. évfolyamos általános iskolai 
oktatást, középiskolai oktatást, valamint a gyógypedagógiai nevelést-oktatást. Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esélyeinek javítására, 
a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésére, a differenciált képességfejlesztésre, és a tehetséggondozásra.” 

További kapcsolódó helyi szintű szabályok: 

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 3/2013. (II. 28) önkormányzati rendelete 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által szabályozott 
pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 
24.) rendelet módosításáról 
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 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2013. (III.04.) önkormányzati 

rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, amelyet a 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2013. (IV.25.) önkormányzati 
rendelete módosított 

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2013.(IV.25.) önkormányzati 

rendelete az egyes önkormányzati tulajdonú bérlakásokra vonatkozó rendeletek (6/2001.(III.6.) 
önkormányzati rendelet, 7/2001.(III.6.) önkormányzati rendelet és a 3/2007.(II.1.) önkormányzati 
rendelet) módosításáról 

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 23/2012.(IV.26.) önkormányzati 

rendelete ill.  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 47/2011.(XI.24.) 
önkormányzati rendelete a sportról szóló 53/2005. (XII.9.) Kr. rendelet módosításáról 

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 25/1997. (VI. 20.) Kr. számú rendelete az 

Önkormányzat vagyonáról, melyet a 34/2008. (X. 17.) önkormányzati rendelet módosított 

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 32/2013 (II.28.) önkormányzati 
határozata, mely a Debreceni Intézményműködtető Központ alapításáról rendelkezett, ill. ezen 

alapító okiratot módosító 49/2013 (III.28.) Önkormányzati határozat 

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 70/2013.(IV.25.) határozata Debrecen 

Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet 

végrehajtásához kapcsolódó döntések elfogadásáról (mely a DMJV Önkormányzatának 
vagyonkimutatását is tartalmazza) 

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 71/2013.(IV.25.) határozata Debrecen 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról 

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 73/2013.(IV.25.) határozata egyes 

szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratának módosításáról, mely a 95/2009. (V.28.) 
Önkormányzati határozatot módosítja (Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat és 

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központ alapító okiratai) 

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 74/2013.(IV.25.) határozata 
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok MLSZ részére történő ingyenes használatba adásáról műfüves 

labdarúgópályák kialakítása céljából 

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 84/2008. (IV. 24.) határozata Debrecen Megyei Jogú 

Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájáról  

 Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a 2013. január 1. – 2014. december 31. 

időszakra elfogadott Esélyegyenlőségi Terve, az esélyegyenlőségi tervet elfogadó felek: Debrecen 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a Munkáltatói oldalon valamint a Magyar Köztisztviselők, 

Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Debrecen Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Szakszervezeti Bizottsága, ill. a Hivatal munkavállalói a Munkavállalói oldalon 
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 
programokkal 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program készítése során ismert volt és több helyen felhasználásra került DMJV 
Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2007- 2013 időszakra, illetve a Fejlesztési Program. 
Ismert volt és elfogadásra került DMJV Önkormányzata 2013. évre vonatkozó költségvetése, amely az 

önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetését is tartalmazza.  Felhasználásra került továbbá a 
2013-ban elfogadott Szolgáltatástervezési koncepció, illetve a Gyermekvédelmi tevékenységről szóló 
beszámoló. Ezen stratégiai dokumentumokkal tehát a program összhangban van. Ugyanakkor jelenleg készül 
a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján az Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési 

Koncepció  társadalmi egyeztetése a HEP elfogadását követően várható. Az önkormányzatnak biztosítani kell 
a készülő anyagok összhangját. 

 

További helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumok, koncepciók, programok, melyek 
kapcsolódnak valamilyen formában a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz: 
  

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatai 

ellátásáról szóló átfogó értékelés 

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatai 

ellátásáról szóló átfogó értékelés 

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciója 2013. 

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekvédelmi koncepciója 2008. 

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil stratégiája 

 Debrecen Megyei Jogú Város Fejlesztési Programja 2007-2013. Helyzetfeltárás 

 Debrecen Megyei Jogú Város 2007-2013 közötti fejlesztésének stratégiai programja 

 Debrecen Megyei Jogú Város 2007-2013 közötti fejlesztésének operatív programja 

 Debrecen Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Terve  

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervének 

Intézkedési Terve 

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen fenntartható városi közlekedésfejlesztési 

terve 

 Pólus program 

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közfoglalkoztatási Terve 

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója 

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója 

 Debrecen Város Egészségterve, mely a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 

Népegészségügyi Karán 2008-ban elkészült tanulmány, Dr. Ádány Róza szerkesztésében 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Jelenleg az önkormányzat nem tagja kistérségnek, társulásnak. Azonban mint megyeszékhely, illetve az Észak 

-Alföldi Régió központja, az ország második legnagyobb városa jelentős vonzáskörzettel rendelkezik. 
Közlekedési csomópont, vasúti és közúti szempontból, repülőtere nemzetközi forgalmat is bonyolít. 

Közigazgatási központ, járási székhely, illetve mint megyei jogú város, többletfeladatai vannak. Az 
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önkormányzati és egyéb intézményekben dolgozók, tanulók és ellátottak egy része nem debreceni 

lakóhelyű. Ezért minden intézkedés hatással lehet más településeken élőkre. Meg kell vizsgálni a Hajú-Bihar 

Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz történő illeszkedést, és meg kell teremteni az összhangot, ha eltérés 
tapasztalható. 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Az esélyegyenlőségre vonatkozóan külön nem állnak rendelkezésre kutatások, illetve kutatási adatok. 

 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

3.0. Bevezetés 

3.0.1. A mélyszegénységben élők helyzete 

A jelenkori Magyarország egyik legsúlyosabb társadalmi problémáját jelenti a mélyszegénységben élők egyre 
növekvő száma és területi koncentrációja. A szegénység meghatározásának számos formája létezik, vannak 
abszolút és relatív, objektív és szubjektív szegénység megközelítések. A szegénység egyre inkább a 
társadalmi kirekesztődés értelmében használatos. A TÁMOP 5.3.1. Közösségi felzárkóztatás a 

mélyszegénységben élők integrációjáért című pályázati anyag a következőképpen definiálja a 
mélyszegénységet: „A mélyszegénység többdimenziós jelenség, amely megmutatkozik többek között a 

nagyon alacsony képzettségben és foglalkoztatottságban, az ebből következő súlyos megélhetési 

zavarokban, kihat az elemi lakhatási, táplálkozási körülményekre, az érintettek egészségi állapotára, 

stigmatizál és kirekesztéshez vezet. Mindez együtt szükségszerűen eredményezi az újratermelődés, a 
generációkra történő átörökítés magas valószínűségét. A mélyszegénység nemcsak „fokozati” kérdés, 

nemcsak az átlagoshoz képest sokkal kevesebb jövedelemhez jutókat, ezért sokkal rosszabb körülmények 
között élőket jelöli, hanem térbeli dimenziója is van: a mélyszegénységben élő családok rendszerint 
szegregált körülmények között (telepeken, leromlott városrészekben, gettósodó falvakban), többnyire 

halmozottan hátrányos helyzetű településeken élnek.”2  

A szegénység és mélyszegénység tehát összetett jelenség. A szegénység nemzetközi összehasonlításra is 
alkalmas mérése azonban a jövedelmi helyzet alapján történik. A jövedelmi szegénység és a szegénység más 
formái (lakhatás, táplálkozás, stb.) általában együtt járnak. A mélyszegénységben élők számarányának 

becslésére egyes kutatók a rossz lakókörülményeket és a háztartás tagjainak munkanélküliségét használják 

és ez alapján például 2005-ben a teljes aktív korú népesség 2,7%-a minősült mélyszegénynek.3 A tartós 

                                                           

2 

 � Pályázati Útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért c. 

Pályázati felhívásához 2. komponens Kódszám: TÁMOP 5.1.3.-09/2, 4. oldal  

3 

 � Havasi Éva (2008): „Nem csak a pénz...: megélhetési nehézségek, anyagi depriváció”, in: Szívós–Tóth Köz, teher, elosztás: TÁRKI Monitor 

jelentések. 
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szegények arányát a különböző számítások 3% és 9% között határozták meg Magyarországon az elmúlt 20 év 

panelvizsgálatai alapján. A kutatások szerint halmozottan hátrányos helyzetű a háztartások 7-11%-a.4  

A nemzetközi összehasonlító elemzések azt mutatják, hogy 2009-ig Magyarországon a szegénység kockázata 

az európai átlag alatt maradt, míg 2012-re elérte az európai átlagot. A szegénység arányának növekedésével 
párhuzamosan növekedett a szegénység mélysége is, egyre nagyobb számban vannak olyan mértékben 
szegények, akiknek egyre nehezebb ebből a helyzetből kikerülni.  

A szegénység kockázata csökken az életkorral. A legmagasabb szegénységi kockázatú életkori csoport a 0-17 
évesek csoportja, ahol a szegénységi ráta 2012-ben a TÁRKI adatai szerint 26% és hasonlóan magas a 
fiatalok, 18-24 évesek szegénységi kockázata (23%). Ezzel szemben a szegénységi ráta a 65 év feletti 

népességben mindössze 8%. Az életkor mellett az iskolázottság is jelentős mértékben befolyásolja a 
szegénység kockázatát, az alacsony iskolai végzettségűek körében lényegesen magasabb a szegénység 
kockázata. Emellett a szegénység előfordulásának valószínűségét növeli a gyermekek száma, a 

munkanélküliség és a roma származás. A lakóhely szempontjából pedig a község jelenti a legnagyobb 
szegénységi kockázatot.5 

Egy 2001-es vizsgálat6 eredményei szerint a jövedelmi helyzet romlása összefügg a munkanélküli és inaktív 
háztartásfők arányával, az iskolai végzettség alacsony fokával valamint a végzett munkák jellegével. A roma 
származás fontos szegénységi kockázat, a szegények között a teljes lakossághoz viszonyított számarányukhoz 

képest a romák felülreprezentáltak, de a legszegényebb népességtizedben sem ők vannak többségben. 
Kiemelendő továbbá, hogy a falusi szegénységarány az országos átlagot meghaladja. A kutatás a 

szegénységben élők négy típusát különbözteti meg: 1) a nyomorban élők, akik között a hajléktalanokat, 
városi nyomornegyedek, falusi cigánysorok és telepek lakóit találjuk. A nyomorban élők arányát a kutatás 
500 ezer főre becsüli. 2) A második típus a lecsúszással fenyegetett szűkölködők típusa, akikre alacsony 

iskolai végzettség, falusi lakóhely, munkahelyi- és létbizonytalanság jellemző. Számukat 1,5 millió főre 

becsülik. 3) A harmadik típust a jövő nélküli szűkölködők alkotják, helyzetük hasonló az előző csoporthoz, de 

helyzetük rosszabbodása kevésbé várható. Jövedelemhiány, megélhetési gondok jellemzik ezt a csoportot, 
akiknek a nagyságát 1,5-2 millió főre becsülik a katatók. Végezetül 4) a negyedik csoportot az átmenetileg 

szegények alkotják, akiknek van esélyük kikerülni a szegénységből. Rájuk magasabb iskolai végzettség, 
nagyobb mobilitás jellemző. Számukat 0,5-1 millióra becsülik.  

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia a szegénység helyzetelemzésénél kiemelten foglalkozik a 
jövedelmi szegénység, a gyermekszegénység, az alacsony munkaintenzitású háztartások és az anyagi 
depriváció kérdésével. Hangsúlyozza, hogy a szegénység mélysége Magyarországon folyamatosan nő. A 

                                                           

4 

 � Ladányi és Szelényi (2002): Cigányok és szegények Magyarországon, Romániában és Bulgáriában, Szociológiai Szemle, 4.sz, 72-94.o, 

Havasi Éva (2002): Szegénység és kirekesztettség a mai Magyarországon, Szociológiai Szemle 2002/4. 

5 

 �Gábos András – Szivós Péter –Tátrai Annamária (2013) Szegénység és társadalmi kirekesztettség Magyarországon, 2000–2012 In:SZIVÓS 

PÉTER – TÓTH ISTVÁN GYÖRGY (szerk.) Egyenlőtlenség és polarizálódás a magyar társadalomban, TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2012, TÁRKI, 

Budapest, 37-60.o. 

6 

 � Ferge Zsuzsa: A magyarországi szegénységről www.fszek.hu/szociologia/szszda/ferge_moi.pdf, letöltve 2013. május 

28. 

http://www.fszek.hu/szociologia/szszda/ferge_moi.pdf
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jövedelmi szegénység mértéke is szignifikánsan emelkedik. A szegénység kockázata leginkább a gyermekes 

háztartásokat sújtja. A gyermekek szegénységének legfőbb oka a szülők munkanélkülisége. A nagyon 

alacsony munkaintenzitású háztartásokban élők száma Magyarországon magas és emelkedést mutat. Az 
inaktívak között magas az alacsony iskolai végzettségűek, a kistelepüléseken élők és a romák aránya. 
Magyarországon a lakosság legnagyobb hányada (75%) nem rendelkezik elegendő megtakarítással a 
felmerülő váratlan kiadások fedezésére. A leszakadással veszélyeztetettek aránya tehát nagyon magas. 

A legfrissebb EUROSTAT adatok alapján, amely a szegénység és kirekesztettség mértékét a jövedelmi 
szegénységben élők száma, a rendkívül alacsony munkaintenzitású háztartásokban élők száma és az anyagi 

deprivációban élők száma alapján határozza meg elmondható, hogy Magyarországon az elmúlt években 
folyamatosan nőtt a szegénységben és kirekesztettségben élők száma, amely 2011-ben elérte a 31%-ot, míg 
ez az arány az EU27 átlagában 24,2 %. 

A szegénységben vagy kirekesztettségben élők aránya (%) 

 2008 2009 2010 2011 

Magyarország 28,2 29,6 29,9 31,0 

EU27 23,6 23,1 23,6 24,1 

Forrás: EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

A nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásokban élő 60 év alatti népesség aránya az EUROSTAT legújabb 

adatai szerint Magyarországon magasabb az uniós átlagnál és alapvetően stagnál. 

Nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásokban élők aránya (%) 

 2008 2009 2010 2011 
EU27 9,0 9.0 10,0 10,0 
Magyarország 12,0 11,3 11,8 12,1 

Forrás: EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

A súlyos anyagi deprivációt az EUROSTAT a gazdasági, megélhetési és lakhatási mutatók alapján határozza 
meg. Súlyos anyagi deprivációban élőnek tekinti azokat, akik a kilenc meghatározott depriváció itemből 
legalább 4-gyel rendelkeznek. Ezek az itemek a következők: 1) gondot jelent a bérleti díj és közüzemi 

számlák fizetése, 2) a lakás rendes fűtése, 3) a váratlan kiadások fedezése, 4) hús, hal vagy azzal egyenértékű 
fehérje beszerzése minden második nap, 5) egy hét nyaralás finanszírozása, továbbá anyagi okokból nincs 6) 
autó, 7) mosógép, 8) színes tv, 9) telefon. Ez alapján Magyarországon a súlyos anyagi deprivációban élők 
aránya lényegesen magasabb (23,1%), mint az EU27 országok átlaga (8,8%) és növekedést mutat. 

Súlyos anyagi deprivációban élők aránya 

 2008 2009 2010 2011 

EU27 8,4 8,1 8,3 8,8 

Magyarország 17,9 20,3 21,6 23,1 

Forrás: EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 

A KSH az Európai Unió statisztikai rendszerére támaszkodva (SILC) 2011-ben 13,9%-ban határozta meg a 

jövedelmi szegénység arányát a teljes lakosság körében. A szegények aránya településtípusonként jelentős 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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eltérést mutat. A fővárosban és a megyeszékhelyeken jóval kisebb valószínűséggel találhatóak szegények az 

egyes településtípusokon élők teljes népességen belüli arányánál, mint a többi városban és még inkább a 

községekben. 2012-ben a szegények 48,2%-a községi lakos volt, míg mindössze 10,4 százalékuk élt 
megyeszékhelyen és 9,5%-uk a fővárosban.  

 

A szegények és a nem szegények száma és aránya településtípusok szerint, 2012 

Településtípus nem szegény szegény összesen 

 ezer fő % ezer fő % ezer fő % 

Budapest 1580 18,7 130 9,5 1710 17,4 

Megyeszékhely 1765 20,9 142 10,4 1907 19,4 

Többi város 2497 29,5 437 31,9 2935 29,9 

Község 2621 31,0 659 48,2 3280 33,4 

Együtt 8462 100,0 1368 100,0 9831 100,0 

Forrás: KSH7 

 

A TÁRKI vizsgálatai is hasonló eredményre jutnak, mely szerint a településtípus és a regionális különbségek 
egyaránt befolyásolják a mélyszegénység kockázatát. A legrosszabb helyzetben a borsodi és szabolcsi 

kistelepüléseken élők vannak. 8 

A területi statisztikai adatok is bizonyítják, hogy a mélyszegénység legfontosabb mutatói összekapcsolódnak 
és területileg koncentrálódnak.  

Hajdú-Bihar megyében magas a hátrányos helyzetű kistérségek száma, bár nem tartozik a leghátrányosabb 
helyzetű területek közé. A területi hátrányok egybeesnek a munkanélküliségi mutatókkal. A 

munkanélküliség magas aránya területi koncentrációt mutat. Hajdú-Bihar megyében magas a 
munkanélküliség aránya, 13,2%. 

 

Munkanélküliségi ráta 2011 

                                                           

7 

 � KSH Statisztikai Tükör VII. évfolyam, 33. szám 2. tábla 

8 

 � TÁRKI 
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Az iskolázottsági szintre vonatkozó adatok esetében is érvényesülnek a területi hátrányok, a 
leghátrányosabb területek, ahol magas a munkanélküliek aránya, a népességet alacsonyabb iskolai 

végzettség is jellemzi.  

 

A 18 éves és idősebb népességből a legalább érettségizettek aránya 2005 

 

 
 

A legalább érettségizettek aránya a 18 éves és idősebb népesség körében 2005-ben Hajdú-Bihar megyét 
közepes helyzetűnek mutatja. 



33 

 

 
 

A 8 általánosnál alacsonyabb végzettségűek, - akik a szegénység szempontjából magasan veszélyeztetett 
csoportot jelentenek - tekintetében Hajdú-Bihar megye a hátrányosabb helyzetű megyék közé tartozik.  

 

 

Debrecenben a 7 évesnél nagyobb népesség legmagasabb iskolai végzettsége (2011) 

 

 

 Az 
általános 

iskola első 
évfolyamát 

sem 
végezte el 

Általános 
iskola 

1–3. 

Általános 
iskola 

4–5. 

 

Általános 
iskola 

6–7. 

Általános 
iskola 

8. 

Középfok
ú iskola 

érettségi 
nélkül, 

szakmai 
oklevéllel 

Érettségi Egyetem, 
főiskola 

stb. 
oklevéllel 

Összesen 

Debrecen(N) 2151 5646 4 602 6 688 37 820 31 662 65 438 43 985 197 992 

Debrecen(%) 1,08 2,7 2,3 3,3 19,1 15,9 33,05 22,2 100,0 

Ország (N) 109673 316651 272917 449959 2319319 1805051 2551276 1439616 9264462 

ország (%) 1,18 3,4 2,9 4,8 25,03 19,4 27,5 15,5 100,0 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

 

 

Debrecen esetében az adatok azt mutatják, hogy az iskolai végzettség szerint magas szegénységi kockázatú 

csoportok, azaz az általános iskola 8. osztály vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségűek aránya (28,4%)  

az országos arányoknál kedvezőbb képet mutat. 
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A népszámlálási adatok a háztartások gazdasági aktivitására vonatkozóan tartalmaznak információt. Ez 

alapján a magasabb szegénységi kockázatú csoportnak az alacsony gazdasági aktivitású háztartásokat 

tekinthetjük, ahol egyetlen foglalkoztatott sincs a családban. Az alacsony gazdasági aktivitású háztartások 
aránya Debrecenben alig valamivel magasabb (17,4%), mint a megye egészében (17,2%), de lényegesen 
kedvezőbb képet mutat az országos arányoknál, ahol ez 38,3% 

Debrecen tehát a szegénységi kockázatot tekintve nem tartozik a magas kockázatú települések közé, bár 
nem elhanyagolható számban élnek a településen a szegénységgel veszélyeztetett társadalmi csoportok. 

 

Alacsony gazdasági aktivitású háztartások (2011) 

 Nincs 

foglalkoztatott a 
háztartásban 

Háztartás 

összesen 

Debrecen (N) 35002 201098 

Debrecen össze 
háztartáson belüli 
arány (%) 

17,4 100,0 

Megyei arányok 17,1 100,0 

Országosan (%) 38,3 100,0 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

 

A szegénység tehát a rendszerváltást követően jelent meg és okoz egyre súlyosabb és növekvő problémát 

Magyarországon. A munkanélküliség és a szegénység a keleti, északkeleti régiókban sokkal nagyobb. A 

mélyszegénységben élők a szegények egy szűkebb csoportját jelentik, akiknek a leszakadása tartóssá vált. A 
mélyszegénység generációkon át öröklődhet és öröklődik. Ennek okait a Budapest Intézet a 
következőképpen fogalmazta meg: „Itt is több folyamat zajlik: a szülők többségének alacsony az 

iskolázottsága, ami nem csak a munkahelyektől, hanem a továbbtanulástól is elzárja őket, és gyakran azoktól 
a szolgáltatásoktól is (orvos, családsegítő, lakhatás), ami a munkavégző képességük, egészségük megőrzését 

segítené. A gyerekek sorsa már születésük előtt megpecsételődik: anyjuk nem tud eleget, vagy egészségesen 
táplálkozni, a gyerek kis súllyal születik és hajlamosabb lesz mindenféle betegségre. Ha beteg, vagy elmarad 

a fejlődésben, azt tanulatlan szülei és a túlterhelt védőnő kisebb eséllyel veszik észre és pénz/orvos híján 
gyakran nem kezeltetik. Anyja otthon van, ezért nem kerül bölcsődébe, és óvodába is csak akkor, amikor 
már muszáj, így későn és kevesebb ideig kap szakavatott fejlesztést. Ezzel a hátránnyal kezdi az iskolát, ahol a 

tanárok többségének nincs rá eszköztára, hogy a felzárkózásban segítse. A mért képesség szerinti szelekció 

nagyon hamar kezdődik: aki nyolcadikra nem olvas szépen és nem számol gyorsan, az szinte biztosan olyan 
szakiskolába kerül, ahol ezeket a készségeit már nem is fejlesztik tovább. Mire 17 éves lesz, kint találja magát 
egy olyan munkapiacon, ahol e készségek nélkül senkinek nem kell, és a felnőttoktatásban sem kap második 

esélyt, mert a képzési programokban általában érettségi a feltétel. A családtól és a környezettől sem kap 
segítséget: szülei féltik attól, hogy más utat járjon mint ők, és a többségi környezet is azt sugallja, hogy a 
lemaradása reménytelen, belőle úgy sem lesz semmi. Ennek ellentmondó pozitív mintákat pedig alig lát 
maga körül.”9 

                                                           

9 

 � A tartós szegénység csökkentésének lehetséges eszközei Magyarországon, Budapest Intézet, 2012. 

2.o. http://budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf, letöltve 2013. június 1. 

http://budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf
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A fenti leírás is azt mutatja, hogy komplex felzárkóztatási programokra van szükség a mélyszegénységben 

élők helyzetének javítására. 

Az egyenlőtlenség és a szegénység szempontjából meghatározó tényezők a mai Magyarországon az alacsony 

iskolai végzettség, szakképzetlenség, lakóhely, ezek a hagyományos szegénységi kockázatok. Emellett 
jelentős még az ún. generációs szegénység, ami speciális demográfiai csoportokra jellemző és alapvetően a 
mélyszegénység fő kockázati tényezője. A szegénység kockázata szempontjából jelentős, hogy kutatások 
bizonyítják a szegénység feminizálódását, a hazai rétegződésvizsgálatokban a nők nagyobb arányban 
szerepeltek a depriváltak között, mint a férfiak. Az eltérő szegénységi kockázatok egyik magyarázta a 

kedvezőbb halandósági adatok a nőknél, valamint a gyermekeket egyedül nevelők nagyobb aránya a nők 
esetében. Elmondható, hogy az életciklus két végpontján, ahol nagyobbak a szegénységi kockázatok, a nők 
nagyobb mértékben érintettek. Jelentős a mélyszegénység kockázata esetében az etnikai szegénység, ami a 
roma lakosság magas szegénységi kockázatát jelenti.  

Az Eurostat három mutatószámot használ a szegénység mérésére: a jövedelmi szegénységben élők számát, a 

rendkívül alacsony munkaintenzitású háztartásokban élők számát, valamint az anyagi deprivációban élők 
számát. Az összetett mutató szerint szegénynek vagy kirekesztettnek tekintjük mindazokat, akik bármelyik – 
vagy egyszerre több – kategóriába sorolhatók. Magyarországon – kisebb ingadozásoktól eltekintve 
állandónak tekinthető a szegénységgel vagy kirekesztettséggel érintett népesség száma. 

 

3.0.2. A romák helyzete 

 

A szegénység és társadalmi kirekesztés szempontjából az egyik leginkább veszélyeztetett csoportot a mai 
Magyarországon a roma népesség jelenti. A roma népesség létszáma nem ismert. A népszámlálási adatok és 

a különböző kutatások becsült adatai között jelentős eltérés van. A 2011-es népszámlálás adatai szerint 308 
957-en vallották magukat cigány nemzetiségűnek, ami az össznépesség 3,1%-a. Ez lényegesen magasabb, 

mint ahányan 2001-ben vallották magukat cigánynak (189 984, a népesség 1,8%), ez a számarány 
növekedése mellett a cigány identitás erősödését is jelezheti. A népszámlálás rákérdez még az anyanyelvre, 

a családi, baráti közösségben használt nyelvre is. Cigány anyanyelvűnek 2011-ben 54 339-en vallották 
magukat és 61 143-an a családi, baráti közösségben használt nyelvként a cigány nyelvet jelölték meg. A 
népszámlálási adatok tehát önbevalláson alapulnak és az etnikai identitást mutatják. Ugyanakkor a 

szociológiai kutatások bizonyítják, hogy az önmagukat cigánynak vallók száma lényegesen kevesebb, mint 
azoknak a száma, akiket a többségi társadalom cigánynak tart. Az elmúlt évtizedekben a hazai 

cigányvizsgálatok három módszert alkalmaztak a cigányság meghatározására: (1) az önbevallást, (2) 
kérdezőbiztosi besorolást, (3) a környezet minősítését. A különböző adatfelvételi eljárások eltérő 
eredményekhez vezetnek.10 A kérdezőbiztosi besorolást alkalmazó a TÁRKI által vezetett Háztartás-panel 
vizsgálatok 1992-ben például a kérdezettek 3%-át tekintették egyértelműen cigánynak és további 9% 

esetében a kérdezőbiztosok nem tudták egyértelműen eldönteni, hogy a kérdezett cigány-e vagy sem. 

Magyarországon eddig három országos reprezentatív felmérés készült a cigány népesség helyzetéről 1971-
ben, 1993-ban és 2003-ban Kemény István vezetésével. A Kemény–féle kutatások cigányként azokat a 

személyeket határozták meg, akiket a környezetük cigánynak tekint. A felmérések 1971-ben 320 ezer főre, 
1993-ban 468 ezer főre, 2003-ban pedig 570 ezerre becsülték a cigányok számát és évi 12-15 ezerre becsülik 

a roma népességnövekedést, ami azt jelenti, hogy 2013-ra a romák száma meghaladhatja a 750 ezret.  

A romák számaránya jelentős területi eltéréseket mutat. A legmagasabb Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és 
Nógrád megyékben a romák aránya a reprezentatív cigányfelmérések alapján. Az Észak-Alföldi megyékben 

                                                           

10 

 � Havas-Kemény-Kertesi 1998, Ladányi-Szelényi 1998 
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7% alatti a roma népesség aránya és a megyék között nincs jelentős eltérés. Hajdú-Bihar megyében például 

5,7%-ra becsülték a romák arányát a megye népességén belül 2003-ban.  

 

A cigányok aránya a megyék összes népességében (%) 

 
 

Forrás: Kemény István - Janky Béla - Lengyel Gabriella 2004: A magyarországi cigányság 1971-2003. 
Budapest: Gondolat. pp.14-15. alapján. 

 

A romák megoszlása településtípusonként is egyenlőtlen képet mutat. A 2003-as felmérés adatai szerint 

Budapesten élt a cigányok 10,4%. A vizsgálat alapján 227 ezer cigány - a cigány népesség 39,9%-a - 2003-ban 
falvakban, községekben élt. 11 

A Kemény-féle cigányvizsgálatok részletesen foglalkoznak a cigány népesség növekedésének kérdésével. A 
három vizsgálat (1971,1993, 2003) eredményei alapján megállapítják, hogy a cigány népesség folyamatosan 
nőtt. 1971 és 2003 között 3%-ról 6%-ra nőtt a számarányuk a teljes népességen belül. Az ezer lakosra jutó 
élve születések száma a cigány népességen belül folyamatosan csökken, de ez a csökkenés lényegesen 

alacsonyabb mértékű, mint a nem cigány népesség körében. Az adatok tanúsága szerint 2002-ben a 
Magyarországon született gyerekeknek több, mint 15% volt cigány. A cigány népességen belül nagyobb a 
gyerekszám, de nagyobb a halálozási arány is, így a 15 éven aluli gyermekek száma kétszer akkora (37%), 

mint a teljes népességben (16,8%). A 60 vagy 60 évnél idősebbek aránya viszont jóval alacsonyabb a cigány 
népességen belül. Ezt a 2001-es népszámlálási adatok alapján történő elemzések is alátámasztják.  

A legfrissebb 2003-as reprezentatív vizsgálat eredményei szerint tehát a cigány népesség életkori összetétele 
fiatalabb népesség összetételre utal, mint a nem roma népességé. A 14 évnél fiatalabbak aránya a roma 
népességen belül 36,8%, míg a nem roma népességben ez az arány mindössze 15,4%. A 2001-es 

                                                           

11 

 � Kemény-Janky-Lengyel (2004) A magyarországi cigányság, 1971-2003. Gondolat, MTA 

Kisebbségkutató Intézet 
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népszámlálási adatok alapján az elemzések azt mutatják, hogy a roma népesség és a teljes népesség között a 

születéskor várható élettartam esetében csökkent a különbség. A roma férfiak születéskor várható 

élettartama 63,7 év lett (országos érték 68,2 év), a roma nőké pedig 71,3 év (országos érték 76,5 év). 12 

A kutatások azt mutatják, hogy lényeges különbség van a roma és nem roma népesség között a 
párkapcsolatok előfordulása és típusa szerint. A 2001-es Népszámlálási adatok szerint az élettársi 
kapcsolatok elterjedtsége a romák körében a férfiak és a nők esetében egyaránt, valamint valamennyi 
korcsoportban meghaladja a teljes népességben megfigyelhető arányokat. A fiatalok, a 30 és különösen a 20 
év alattiak körében a legnagyobbak az eltérések. A teljes népességben a 20 év alatti nők alig több mint 

egytizede élt élettársi kapcsolatban 2001-ben, a roma nemzetiségű nők körében ez az arány közel 60% volt. 
13 

 

                                                           

12 

 � Kemény-Janky-Lengyel (2004) im. 

13 

 � Spéder Zsolt (szerk.) Bálint Lajos, Földházi Erzsébet, Gödri Irén, Kovács Katalin, Makay Zsuzsanna, 
Monostori Judit, Murinkó Lívia, Pongrácz Tiborné (2011) Demográfiai jövőkép NFFT Műhelytanulmányok 1. 
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A 15 éves és idősebb népesség megoszlása a párkapcsolat típusa szerint, 2001 (%). 

Roma népesség 
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A 15 éves és idősebb népesség megoszlása a párkapcsolat típusa szerint, 2001 (%). 

teljes népesség 

 

Forrás: Spéder (szerk.) Demográfiai jövőkép NFFT Műhelytanulmányok 1., Népszámlálás 2001. alapján 

 

Jelentős különbség figyelhető meg a cigány és nem cigány népesség között a gyermekszám tekintetében is. 
A különböző korcsoportba tartozó nők által nevelt gyermekek száma jelentősen eltér a romák és a teljes 
népesség körében. A teljes népességben 16%, és a 35 év feletti korcsoportokban is csak 19–22% közötti a 

legalább három gyermekkel rendelkező nők aránya, a roma nemzetiségű nők körében összesen 45%, de a 35 
év feletti korcsoportokban 58–72% közötti. A roma nők magasabb gyermekszámában fontos szerepet játszik, 

hogy korábban vállalják az első gyermeket. Míg a teljes népességben 24 éves korukig a nők 15,5%-a szül 
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legalább egy gyermeket, ez az arány a 24 éves roma nők esetében 67,5%. A 20–24 éves roma nők közel 

egyötöde már három vagy annál több gyermeket nevelt 2001-ben.14 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia szerint a romák egészségi állapota jelentősen rosszabb, mint a 

többségi társadalomé: ennek oka pedig sokrétű az egészségügyi ismeretek hiányától az alacsony jövedelmen 
át a közszolgáltatásokhoz való nehéz hozzáférésig. A roma népességet az alkoholfogyasztás problémája 
kevésbé érinti, míg a dohányzás kiemelt problémát jelent esetükben. A Marketing Centrum 2004-es 
felmérése szerint a roma férfiak közel háromnegyede, a nőknek pedig több mint 60 százaléka dohányzik 
rendszeresen. 

Az iskolai egyenlőtlenség az egyik leghangsúlyosabb diszkriminációs hatás, ami a roma népességet sújtja. A 

teljes 15 éves és idősebb népességben a 8 osztályt el nem végzettek aránya a férfiaknál 8% és a nőknél 14%, 
a roma népességben ezek az arányok 31% és 48% a 2001-es népszámlásai adatok alapján. A 2003-as 
cigányfelmérés adatai szerint országosan a 3-5 éves gyerekek 88%-a jár óvodába, míg a roma gyerekek 
esetében ez az arány mindössze 42%. A cigány gyerekek többsége (82,5%) bár elvégzi az általános iskolát, de 

csak késve, 16 éves korán túl. Az általános iskolás cigány gyerekek körülbelül 20%-a kisegítő iskolába vagy 
osztályba jár. A cigány gyerekek iskolai lemorzsolódása nagyon magas. Míg 2001-ben országosan a 18 évesek 
54,5%-a érettségizett, addig a 20-24 éves cigány fiataloknak csak 5%-a végezte el a középiskolát 2002-ben. A 
20-24 év közötti cigány fiataloknak mindössze 1,2%-a tanul egyetemen, főiskolán, míg országosan 18-20 

évesek 40%-a jár valamilyen felsőoktatási intézménybe. 30-34 éves korra kialakul a végső iskolai végzettségi 
struktúra a kohorszokban. Ennek alapján a 2001-es népszámlálási adatok azt mutatják, hogy a roma 
nemzetiségű népesség az iskolai végzettségi struktúra alacsonyabb fázisában van. Magas a 8 általánost el 
nem végzettek aránya, az alapfokú végzettség megszerzése és az arra épülő szakképzés van napirenden, míg 

a teljes népességben a középfokú végzettség elterjedése és az arra épülő felsőfokú végzettség növekedése 
kezd jellemzővé válni.15 

A 30–34 év közötti romák, valamint a 30–34 év közötti teljes népesség nemek és iskolai végzettség szerinti 

összetétele,1990, 2001 (%) 

Iskolai végzettség Roma nemzetiségű népesség 

megoszlása 30–34 éves 
korcsoportban 

Összlakosság megoszlása 30–34 éves 

korcsoportban 

1990 2001 1990 2001 

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

8 osztály alatt 41,3  66,1 21,6 34,7 3,4 4,0 2,0 2,3 

8 osztály 48,0  30,9 62,8 58,1 22,7 31,8 20,4 21,7 

szakmunkásképző, 

szakiskola 

9,3  2,0 13,2 5,2 41,9 18,2 40,1 23,5 

középiskolai érettségi 1,2  0,8 1,8 1,7 20,3 31,1 24,1 35,1 

felsőfokú végzettség 0,2  0,2 0,5 0,3 11,6 14,8 13,3 17,4 

összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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 � Spéder( szerk.) 2011.  im. 

15 

 � Hablicsek László (2007) A roma népesség iskolázottságának területi alakulása: tények és becslések, 
Kisebbségkutatás, http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2007_04/cikk.php?id=1511 (letöltve 2013. 
június 1.) 

http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2007_04/cikk.php?id=1511
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A roma népesség iskolai végzettsége tekintetében markáns területi különbségek figyelhetőek meg. A 

legkedvezőbb helyzetben a budapesti cigányok vannak, körükben a legmagasabb a 8 általánost és a 

középiskolát végzettek aránya is. A legkedvezőtlenebb helyzetben Bács-Kiskun és Zala megye roma 
népessége van, ahol a roma lakosság közel fele a 8 általánost sem fejezte be. Hajdú-Bihar megyében 
valamivel magasabb (33%) a 8 általánossal nem rendelkezők aránya, mint az ország teljes roma 
népességében és alacsonyabb a szakiskolát végzettek aránya. A hajdú-bihari romák többsége 8 általános 

végzettségű, ami megfelel az országos átlagnak.16 

A roma népesség iskolai végzettsége megyénként (%) 

Területi egység 
8 osztály 

alatt 
8 osztály 

szakmunkás

-képző 

középfokú 

végzettség 

felsőfokú 

végzettség 

összese

n 

Budapest 8,6 65,3 15,7 7,8 2,6 100,0 

Baranya 24,7 61,8 11,6 1,5 0,4 100,0 

Bács-Kiskun 45,3 48,1 5,2 1,4 0,0 100,0 

Békés 24,5 62,3 11,0 1,9 0,3 100,0 

Borsod-Abaúj-Zemplén 31,0 59,2 8,6 1,3 0,0 100,0 

Csongrád 17,0 66,3 12,2 3,3 1,1 100,0 

Fejér 28,9 57,8 10,7 2,3 0,3 100,0 

Győr-Moson-Sopron 20,3 69,5 10,2 0,0 0,0 100,0 

Hajdú-Bihar 33,0 60,4 5,7 0,5 0,4 100,0 

Heves 27,8 63,2 8,5 0,6 0,0 100,0 

Komárom-Esztergom 26,5 56,4 16,0 1,1 0,0 100,0 

Nógrád 22,4 65,2 10,7 1,2 0,5 100,0 

Pest 26,7 60,2 9,3 2,9 0,9 100,0 

Somogy 34,0 53,1 12,4 0,5 0,0 100,0 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 33,3 60,5 5,5 0,6 0,1 100,0 

Jász-Nagykun-Szolnok 22,9 66,8 9,2 1,0 0,1 100,0 
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Tolna 20,6 63,8 13,0 2,1 0,5 100,0 

Vas 11,8 72,8 11,0 3,7 0,7 100,0 

Veszprém 29,3 59,1 9,9 0,6 1,1 100,0 

Zala 44,5 49,3 5,4 0,5 0,3 100,0 

Forrás: Hablicsek 2007 

Az 1971-es cigánykutatás szerint a munkaképes korú (15–59 éves) cigány férfiak 85 százaléka volt aktív 
kereső, országosan ez az arány 87,7 százaléka volt. A nőknél nagyobb volt az eltérés,  1971-ben országosan a 
nők 64 százaléka, a cigány nőknek pedig 30 százaléka volt aktív kereső, amely különbség  a cigány családok 

jóval nagyobb gyerekszámával is magyarázható. A rendszerváltást követően a munkahelyek elvesztésének 
aránya a cigány népesség körében jóval magasabb volt, mint a nem cigányok esetében. 1993-ra 1985-höz 
képest országosan a munkahelyek 30%-a szűnt meg, míg a cigányok esetében ez az aránya 55%. Ennek fő 

oka a cigányok iskolázatlansága volt. Másik jelentős ok a cigány népesség területi megoszlása, hisz éppen 
azokban a megyékben a legnagyobb a cigányok aránya, ahol a legnagyobb a munkanélküliség és ahol a 
legtöbb munkahely szűnt meg. Az okok között meg kell említeni a cigányok ágazati elhelyezkedését is. A 

legtöbb roma foglalkoztatott az építőiparban dolgozott, ahol a rendszerváltást követően a munkanélküliségi 
ráta kiugróan magas volt. Mindezen okok azonban önmagukban nem magyarázzák a cigányok 
munkanélküliségének mértékét, amelyhez jelentős mértékben hozzájárul a diszkrimináció is, amelynek 

mértékéről azonban nem állnak rendelkezésre adatok. 17 

A 2003-as cigányfelmérés idején a 15–74 éves cigány népesség 21 százaléka volt foglalkoztatott, szemben az 

1993. évi 22 százalékkal. A férfiak esetében a foglalkoztatottak aránya 28 százalék, ez az arány 1993-ban 28,5 

százalék volt. A nők 15 százalék volt foglalkoztatott 2003-ban, ugyanúgy, mint 1993-ban. A foglalkoztatás 
tekintetében is jelentős regionális és település típusonkénti különbségek vannak. 2003-ban Budapesten és 
környékén volt a legjobb a romák foglalkoztatási helyzete. A központi országrészben a cigány népesség 

mintegy 43 százalékának volt valamilyen munkája. Ezen belül Budapesten 49 százalék ez az arány. A 
Dunántúlon 2003-ban a cigányok 28 százalékának volt munkája. A keleti országrészben pedig a 15 éves és 

idősebb népességnek mindössze 14 százaléka dolgozott. Ezen belül a nők kevesebb mint 10 százalékának 
volt munkája. 18 

A Marketing Centrum 2009-es vizsgálata szerint pedig a roma háztartások 60 százalékában nincs egyetlen 
aktívan dolgozó sem. A háztartások 24 százalékában csak egyetlen dolgozó pénzkereső van, 13 
százalékukban ketten kapnak munkajövedelmet, 3 százalékukban pedig hárman vagy többen is. Ezt azt 
jelenti, hogy a roma háztartások 53 százalékában viszont van legalább egy munkanélküli. A felmérés szerint 

a 18 évnél idősebb roma megkérdezettek 11 százaléka rendszeresen szokott közmunkát végezni, további 19 
százalékuk pedig időnként jár el közmunkavégzésre. A romák 13 százaléka azt nyilatkozta, hogy elő szokott 
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 � Kemény-Janky-Lengyel (2004) im. 

18 

 � Kemény-Janky-Lengyel (2004) im. 
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fordulni igazságtalanság, hátrányos megkülönböztetés az „itt élő romákkal” szemben a közmunkák 

kiosztásakor, és további 18 százalékuk szerint pedig időnként elő szokott fordulni ilyesmi. 19 

Az alkalmi munkavégzés különböző formái jellemzik a roma lakosságot. A Marketing Centrum felmérése 

szerint gyógynövénygyűjtéssel, gombaszedéssel vagy ehhez hasonlóval a romák 5 százaléka szokott 
rendszeresen foglalkozni, és további 12 százalékuk időnként. A színesfémgyűjtés a romák 15 százalékának a 
megélhetésében játszik szerepet: 3 százalékuknál rendszeresen, 12 százalékuknál pedig időnként. A 
„lomizást” 22% százalék említette. 5% rendszeresen eljár gyűjtögetni a lomtalanításokra, 17% százalék pedig 
időnként. Végül a romák 16 százaléka eljár messzebbre vásárolni mások számára is: 4 százalékuknál 

rendszeres, 12 százalékuknál pedig alkalmi az efféle jövedelem kiegészítés. 

A foglalkoztatás belső szerkezete is sajátos képet mutat a roma népesség körében. 2003-as reprezentatív 
felmérés adatai szerint a valamilyen munkát végző cigányok 71 százalékának volt rendszeres, egész éven át 
tartó kereseti lehetősége, és további 19 százaléknak évente néhány hétnyi vagy néhány hónapnyi munkája 

volt csak. A munkával rendelkezők 10 százaléka alkalmi jelleggel dolgozott. A kérdezettek állítása szerint a 
munkahelyek 77,5 százaléka legális álláshely volt, a többiek illegálisan dolgoztak. A munkával rendelkező 
cigányok többsége is a munkaerőpiac alsó szegmensében tud elhelyezkedni. A dolgozó cigányok 70 százaléka 
segéd- vagy betanított munkásként dolgozik. 22 százalék a szakmunkásként, képzett kékgallérosként 
dolgozók aránya. Ugyanakkor csupán 8 százalékot tesznek ki azok, akik fehérgalléros munkakörben vagy 

valamilyen egyenruhás testület tagjaként dolgoznak.20 

Az elemzések arra is rávilágítanak, hogy amellett, hogy a cigányok igen kis arányban végeznek valamilyen 

munkát, a munkát végzőkön belül is csak alig 60 százalékuknak van teljes állása, a többiek munkahelye csak 
rendszertelen, kismértékű vagy illegális keresetszerzési lehetőség. A városokban a férfiak számára az alkalmi 
munkalehetőség a nagyobb, míg a nők számára a főállást adó munka. 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia kiemelten foglalkozik a roma nők helyzetével. E szerint 

Magyarországon a roma nők fokozott hátrányt szenvednek. A kutatások alapján elmondható, hogy a roma 
nőket a roma férfiakkal összevetve alacsonyabb iskolai végzettség, nagyobb munkaerőpiaci hátrány, 

alacsonyabb jövedelem jellemzi. Egészségi állapotuk rosszabb, kevésbé jutnak hozzá az egészségügyi és 
szociális ellátó rendszerekhez, így várható élettartamuk is rövidebb. A roma nők szinte minden téren: az 
iskolai végzettség, a munkaerő-piaci részvétel, illetve a jövedelem viszonylatában is elmaradnak a roma és a 

nem roma férfiaktól valamint a nem roma nőktől. Az esetek nagy részében nem kap elég hangsúlyt 
veszélyeztetettségük: családon belüli kiszolgáltatottságuk. A roma nőkkel szembeni nemi alapú 
diszkrimináció származási diszkriminációval is tetéződik . 

A romák többszörösen hátrányos helyzetéhez társadalmi kirekesztés is társul. A Marketing Centrum 2009-es 

felmérésében a véletlenszerűen megkérdezett romák 5 százaléka azt mondta: gyakran érte őt valamilyen 
személyes sérelem a roma származása miatt, és további 21 százalékukkal is előfordult már ilyesmi. A 

nagyvárosban élő romák gyakrabban tettek említést személyes sérelmekről, ami a cigány származásuk miatt 
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 � Marketing Centrum, Közvélemény-kutatás, Roma társadalom, 2009. március, 

http://uccuprojekt.files.wordpress.com/2010/04/romak-marketing-centrum.pdf, letöltve 2013.június.1. 
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 � Kemény-Janky-Lengyel (2004) im. 
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érte őket, mint a kisebb településeken lakók. Jelentős a korcsoportok közötti különbség is, a 60 évnél 

idősebb romák ritkábban tartanak számon személyes sérelmet, mint a fiatalabbak. 

 

Érte-e Önt bármilyen személyes sérelem roma/cigány származása miatt? (%) 

 

Forrás: Marketing Centrum 2009, 42. oldal ábra alapján 

A romák a szegénységben élők között is legkedvezőtlenebb helyzetben lévőkhöz tartoznak. A romák 
felzárkóztatását nem lehet elválasztani a szegénység elleni általános küzdelemtől.  

Debrecenben 2011-ben a Népszámlálási adatok szerint 1352 cigány nemzetiségű lakos élt, ami a város teljes 
lakosságának mindössze 0,6 százaléka, ami lényegesen alacsonyabb a megyei arányoknál. 

A cigány nemzetiségűek aránya a teljes lakosságon belül (%) 2011 

Településtípus % 

Debrecen 0,6 

Hajdú-Bihar megye városai 2,5 

Hajdú-Bihar megye községei 6,8 

Hajdú-Bihar megye összesen 3,3 

Forrás KSH Népszámlálás 2011 

A roma nemzetiségűek aránya a megye lakosságán belül 3,3%. A cigány nemzetiségűek Hajdú-Bihar 
megyében nagyobb arányban élnek községekben (6,8%), mint városokban (2,5%). Debrecenben a romák 
lakosságon belüli aránya a megye városaiban megfigyelhető arányoknál is lényegesen alacsonyabb.  
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3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A szegénységgel és társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos mutatószámok listáját 2001-ben az Európai Unió 
laekeni ülésén fogadták el. Ez jelenleg négy területet fog át, amelyek a gazdasági, társadalmi és demográfiai 
változásokat mérik, valamint a társadalmi befogadásra, a nyugdíjakra, és az egészségügyi helyzetre 

vonatkoznak. A legfrissebb adatok szerint 2011-ben Magyarországon a jövedelmi szegénységi arány a teljes 
lakosság körében 13,8 % volt, ami 1,5 százalékpontos növekedést jelent az előző évihez képest. Az életkor 
növekedésével párhuzamosan fokozatosan csökken a szegénységi arány, a legveszélyeztetettebbek a 
gyermekek. Háztartástípusonként vizsgálva a 3 és annál többgyermekesek, valamint az egyszülős 
háztartásokban élők vannak a legrosszabb helyzetben.21 

Jövedelmi szegénynek az OECD2-es skálával számított, éves ekvivalens háztartásjövedelem 60%-ánál 

alacsonyabb jövedelemből élőket tekintjük. 

A jövedelmi szegénység számaira meglehetős állandóság jellemző. 

 

A jövedelmi szegénységben élők aránya (%) 

 2008 

 

2009 

 

2010 2011 

Magyarország 12,4 12,4 12,3 13,8 

EU27 16,4 16,3 16,4 16,9 

Forrás: EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table. 

 

2011-re a szegénységi ráta jelentős emelkedést mutat Magyarországon. A vizsgálatok szerint a szegénység 

mélységének trendje 1992 óta tartó folyamatos emelkedést mutat. 

A különböző felmérések szerint, több mint 3 millió magyar él ma szegénységben, és a romák nagy többsége, 
mintegy 500-600 ezer fő közéjük tartozik.  

A Kemény-féle reprezentatív cigányfelmérés adatai szerint 2003 februárjában a cigány háztartásokban az egy 

főre jutó átlagos havi jövedelem 20.900 forint, a medián jövedelem 16.800 forint volt, ami az összes 
pénzbeli juttatást, tehát a nyugdíjakat és támogatásokat is tartalmazza. A munkajövedelmek átlagosan a 
bevételek kevesebb mint felét jelentik. Az egész népességben az egy főre jutó havi jövedelem 2001-ben 
40.000 forint, 2003 őszén 60.000 forint volt. Az átlagos cigány háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem 
2003-ban a 2001. évinek valamivel több mint a felét, a 2003 őszinek valamivel több mint a harmadát érte el. 
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 � A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2011, Statisztikai 
Tükör. VI. évfolyam, 72. szám, KSH 
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Az alsó decilisben országosan 2003-ban az egy főre jutó havi jövedelem 19.173 forint volt. A cigány 

háztartások 56 százalékában az egy főre jutó havi jövedelem nem érte el még ezt az alacsony szintet sem.22 

A Marketing Centrum 2009-es felmérése szerint a roma háztartások 90 százalékában 60 ezer forint alatt van 

az egy főre jutó jövedelem, és mindössze 2 százalékuk körében haladja ez meg a 100 ezer forintot. Az egy 
főre jutó jövedelemátlagok erősen függnek a válaszadók iskolai végzettségétől, lakóhelyétől, illetve attól, 
hogy hány kereső van a családban. Azokban a háztartásokban, ahol van legalább egy munkanélküli 26 ezer 
forint az átlag, míg azokban a háztartásokban, melyeknek nincs munkanélküli tagja 43 ezer forint az átlag. 
Végül ahol többen is aktív pénzkeresők 51 ezer forint az egy főre jutó havi jövedelmek átlaga. A 

nagyvárosokban, amilyen Debrecen is 42.000 Ft a roma háztartások egy főre jutó havi jövedelmének átlaga.  

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 

lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, 
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

Foglalkoztatottság 

Debrecen - mint megyeszékhely – olyan adottságokkal rendelkezik, amelyek alapján jóval kedvezőbb 

körülményeket biztosít a lakosság számára, mint a térségben, vagy a megyében elhelyezkedő települések, 

foglakoztatási mutatói ennek megfelelően kedvezőbbek. Gazdasági helyzetét, lehetőségeit, foglalkoztatási 
mutatóit azonban erőteljesen befolyásolja az, hogy a város egy gazdasági-társadalmi nehézségekkel küzdő 

térség központja. 

2011-ben Debrecen 145523 fős munkaképes korú (15-64 éves) lakosságából 83534 fő volt foglalkoztatott 

(57,4%), amely mind a Hajdú-Bihar megyei (51,51%), mind az országos (54,05%) aránynál kedvezőbb. Az 
EU2020-as stratégiában kitűzött 75%-os uniós foglalkoztatási szinthez képest a vizsgált korcsoport (a 20-64 
éves) foglalkoztatási rátája Debrecen esetében 62,13%-on állt 2011-ben, ami ugyan jobb, mint az országos 
58,87%-os adat, de a 75%-os szinttől még messze van. A feladat nehézségét jelzi, hogy az adott évben 17300 

fővel több foglalkoztatottra lett volna szükség Debrecenben a teljesítéshez (2011-ben 11900 fő regisztrált 
álláskereső volt a munkaügyi szervezet nyilvántartásában). 
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A férfiak foglalkoztatási adatai kedvezőbbek, a nemek közötti különbség a város adataiban 7,13%-pont a 
férfiak javára, a különbség azonban kisebb a megyei (8,71) és az országos (9,14) eltérések adatainál, ami azt 

jelzi, hogy nők foglalkoztatottsága kedvezőbben alakul Debrecenben. 

Munkanélküliség 

Debrecen pozícióját a megyében - a munkanélküliség szempontjából - kedvezően befolyásolja a 

településhierarchiában elfoglalt helye, mivel Magyarország legnagyobb lélekszámú vidéki városa. 
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2008-ig a város munkanélküliségi rátája az országosnál is kedvezőbben alakult, de látható, hogy ez a trend 

megfordult. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2012 évben a regisztrált álláskeresők átlagos száma 

Debrecenben 12792 fő volt havonta, ami a 2008-as érték közel másfélszerese. Az álláskeresők között a nők 
aránya valamivel nagyobb (50,45%), mint a férfiaké (49,54 %).  

A KSH adatai alapján 2011-ben a Debrecenben élő 15-64 év közötti nők 7,85%-a álláskeresőként volt 
nyilvántartva, a férfiaknál ez az arány 8,53%. A férfiak mutatói gyengébbek hajdú-bihar megyei és országos 
viszonylatban is. Debrecenben azonban azért igényel figyelmet ez a mutató, mert 2007-ben még a nők 
voltak a veszélyeztetettebbek (nők:4,82%, férfiak: 4,52%) ez pedig sem a megyére, sem az országra nem volt 

jellemző. Tehát hiába mutatják azt a regisztrációs adatok, hogy jelenleg a nők aránya magasabb a 
munkanélküliek között, mert relatív mutatót alkalmazva (15-61 év közötti népesség és a regisztrált 
álláskeresők aránya) a férfiak helyzete romlott az elmúlt években. 

3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

Debrecen 

15-64 év közötti 
lakónépesség 

nyilvántartott álláskeresők száma 

 
nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2005 76436 70693 147129 3681 4,82 3198 4,52 6879 4,68 

2006 76256 70567 146823 4000 5,25 3204 4,54 7204 4,91 

2007 76512 70687 147199 4791 6,26 4189 5,93 8980 6,10 

2008 76340 70637 146977 4703 6,16 4390 6,21 9093 6,19 

2009 76063 70422 146485 5890 7,74 6537 9,28 12427 8,48 

2010 75704 70373 146077 6471 8,55 6429 9,14 12900 8,83 

2011 75379 70144 145523 5917 7,85 5983 8,53 11900 8,18 

 

Forrás: KSH 

A város regisztrációs adatai Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat településsoros, megyei és országos adatait 
több (2005-2013) évre visszamenőleg vizsgálva elmondható, hogy Debrecenben relatív mutatói sokkal 

jobbak, mint a Hajdú-Bihar megyeiek, 2008-ig némileg még országos adatoknál is kedvezőbbek. Azonban 
figyelmeztető jel, hogy ez a pozitív különbség a válság kezdetétől átfordult, Debrecen mutatói ugyanis 
gyengébbek az országos mutatóknál.  
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Debrecenben nagyobb ütemben nő a regisztrált álláskeresők száma, mint a megyében, vagy országosan. A 
KSH adatai alapján is megerősíthető, hogy Debrecenben a regisztráltak aránya a 15-64 éves népességben 

4,68%-ról 8,18%-ra (175%-al) ugrott meg 2005 és 2013 között. Ugyanez a növekmény Hajdú-Bihar 
megyében csak 139%-os, míg országosan csak 135%. 

A munkanélküliség nem érintette egyformán a városban élő aktív népesség különböző korcsoportjait. A 
regisztrált álláskeresők korcsoportok szerinti összetétele tükrözi, hogy Debrecenben az idősebb (50 év 

feletti) munkavállalók jelentős elhelyezkedési nehézségekkel küzdenek, különösen az 55 év felettiek váltak 

veszélyeztetetté, ugyanis az arányuk a nyilvántartott álláskeresőkön belül 2005-ben még csak 4,71% volt, 
2011-re ez az érték 8,58% -ra változott. 

Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

Debrecen évek 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 változá
s 

mérték

e 
(2005-
2011 

között) 

változá
s 

mérték
e 

(Hajdú-
Bihar) 

változás 
mértéke 
(országos

) 

nyilvántartott 
álláskeresők 

száma 

összesen 

fő 

6879 7204 8980 9093 12427 12900 11900 

20 éves és 

fiatalabb 

fő 289 241 316 261 346 335 303    

% 4,20 3,35 3,52 2,87 2,78 2,60 2,55 -1,65 -1,44 -0,09 

21-25 év 
fő 931 917 1177 1061 1613 1702 1431    

% 13,53 12,73 13,11 11,67 12,98 13,19 12,03 -1,51 1,24 -0,19 

26-30 év 
fő 1081 1072 1270 1255 1654 1584 1408    

% 15,71 14,88 14,14 13,80 13,31 12,28 11,83 -3,88 -2,48 -2,87 
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31-35 év 
fő 971 1067 1383 1378 1937 1866 1553    

% 14,12 14,81 15,40 15,15 15,59 14,47 13,05 -1,07 -1,5 -0,41 

36-40 év 
fő 844 918 1192 1246 1681 1760 1631    

% 12,27 12,74 13,27 13,70 13,53 13,64 13,71 1,44 -0,1 0,54 

41-45 év 
fő 768 774 968 1003 1503 1604 1519    

% 11,16 10,74 10,78 11,03 12,09 12,43 12,76 1,60 0,22 0,43 

46-50 év 
fő 929 928 1047 1089 1427 1387 1392    

% 13,50 12,88 11,66 11,98 11,48 10,75 11,70 -1,81 -1,68 -1,34 

51-55 év 
fő 731 882 1142 1254 1604 1722 1593    

% 10,63 12,24 12,72 13,79 12,91 13,35 13,39 2,76 2,33 1,94 

56-60 év 
fő 324 395 468 506 641 902 1021    

% 4,71 5,48 5,21 5,56 5,16 6,99 8,58 3,87 3,07 3,2 

61 év és 
fölötte 

fő 11 10 17 40 21 38 49    

% 0,16 0,14 0,19 0,44 0,17 0,29 0,41 0,25 0,36 0,38 

Forrás: KSH 

Pályakezdők munkanélkülisége 

A regisztrált pályakezdők aránya a 18-29 éves korosztályban (melynek létszáma évről-évre csökken) 

folyamatosan és jelentősen emelkedett az elmúlt években 1,95%-ról 3,49%-ra. A nemek közötti különbséget 
vizsgálva elmondható, hogy itt a férfiak vannak nehezebb helyzetben, mert 2005-ben még jobb mutatókkal 
rendelkeztek ezen a területen, ami 2011-re megfordult. Az országos adatok nem ezt a tendenciát mutatják. 

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma nemenként 

Debrecen 
18-29 évesek száma 

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők 

száma 

év  
nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2005 18271 18473 36744 411 2,25 306 1,66 717 1,95 

2006 17744 17797 35541 386 2,18 299 1,68 685 1,93 

2007 17502 17506 35008 502 2,87 406 2,32 908 2,59 

2008 17120 17224 34344 440 2,57 360 2,09 800 2,33 

2009 16832 16974 33806 536 3,18 546 3,22 1082 3,20 

2010 16492 16646 33138 620 3,76 582 3,50 1202 3,63 

2011 16226 16314 32540 548 3,38 588 3,60 1136 3,49 

 

Forrás: KSH 



51 

 

Tartósan munkanélküliek száma, aránya 

Az álláskeresők számának gyors ütemű emelkedése mellett egyre nagyobb súlyú probléma a regisztrációban 
eltöltött idő növekedése. A válság idején a munkáltatók először a számukra kevésbé értékes munkavállalótól 

válnak meg: a szakképzetlenektől, az idősebb korosztályba tartozóktól, akiket más munkáltató sem alkalmaz, 
így elhelyezkedésük ideje elhúzódik, tartósan munkanélkülivé válhatnak. 

Debrecenben az NFSZ adatai alapján 2013. áprilisában a regisztrációban szereplő álláskeresők 35%-a (13307 
főből 4769 fő) tartósan (365 napnál régebben) munkanélküliként van nyilvántartva, ami rosszabb érték a 
megyei (33,5) és az országos (27,5) adatoknál.  

A KSH 2005-2011 közötti adatai alapján Debrecenben a tartósan (180 napon túli) regisztrált álláskeresők 
száma 3327 főről 6425-re emelkedett, ami 193%-os növekedés szemben a megyei (134%) és az országos 
(135%) adatokkal. A növekedés tehát általános, de a városé sokkal intenzívebb, különösen igaz ez a férfiak 

esetében (216%), akik az adatok alapján ugyan kisebb mértékben érintettek a munkanélküliség 
tartósságában, de a különbség a nők adataihoz képest egyre csökken. 

A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és aránya nemenként 

Debrecen  

nyilvántartott/regisztrált 

álláskeresők összesen 
180 napnál régebben regisztrált álláskereső 

nő férfi összesen nő férfi összesen nő férfi összesen 

évek fő fő fő fő fő fő % % % 

2005 3681 3198 6879 1916 1411 3327 52,1 44,12 48,36 

2006 4000 3204 7204 2226 1358 3584 55,7 42,38 49,75 

2007 4791 4189 8980 2821 2078 4899 58,9 49,61 54,55 

2008 4703 4390 9093 2840 2152 4992 60,4 49,02 54,9 

2009 5890 6537 12427 3730 3815 7545 63,3 58,36 60,71 

2010 6471 6429 12900 4181 3777 7958 64,6 58,75 61,69 

2011 5917 5983 11900 3365 3060 6425 56,9 51,14 53,99 

Forrás: KSH 

A trendeket vizsgálva és összevetve a megyei és országos folyamatokkal ezen a területen látható, hogy a 
válság kezdetétől Debrecen mutatói alulmúlják az országos értékeket és közelítenek a megyeihez. 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

Debrecen, mint térség a régió legjelentősebb oktatási központja kiemelkedő helyzetben van a lakónépesség 

iskolai végzettsége tekintetében, melyet a KSH 2011-es ide vonatkozó népszámlálási adatai jól 
szemléltetnek. 

Alacsonyan iskolázott népesség 

Megnevezés 

általános iskola 
első évfolyamát el 

sem végezett 10-X 
évesek a megfelelő 
korúak 

százalékában 

legalább általános 

iskola 8. évfolyamot 
végzett 15-X évesek 
a megfelelő korúak 

százalékában 

legalább 
középiskolai 
érettségivel 

rendelkező 18-X 
évesek a megfelelő 
korúak 

százalékában 

25-X éves 
összesen 

egyetem, főiskola 
stb. oklevéllel a 
megfelelő korúak 

százalékában 

Debrecen 0,70 92,8 51,1 19,1 

összes település 
átlaga (ország) 1,04 81,77 20,07 4,66 

 

Debrecen minden vizsgált mutató tekintetében felülmúlja az országos átlagot, legjelentősebben a felsőfokú 
végzettek tekintetében (4-szeres különbséggel).  

Debrecen nyilvántartott álláskeresői között az alacsony iskolai végzettségűek aránya a jobb képzettségi 
mutatók miatt kisebb, mint a megyei, vagy országos érték. 2011-ben általános iskola 8 osztályánál kevesebb 
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végzettséggel rendelkezők mutatója (2,11%) közel harmada a megyei (5,11%) adatnak, a 8 osztályt végzettek 

esetében is megjelenik ez a különbség (26,19%-os városi adattal szemben a megyei adat 36,96%). 

Az általános iskolai vagy annál kevesebb végzettséggel rendelkező álláskeresők létszáma emelkedett ugyan, 

de arányuk az összes nyilvántartott álláskeresőkhöz viszonyítva nem változott jelentősen.  

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

Debrecen 

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

  

8 

általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

8 

általános 

végzettség 

8 

általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

8 

általános 

végzettség 
megyei adatok 

Év  Fő fő fő % % % % 

2005 6879 143 1877 2,08 27,29 7,23 39,84 

2006 7204 142 1970 1,97 27,35 7,00 39,59 

2007 8980 192 2427 2,14 27,03 6,56 39,37 

2008 9093 185 2564 2,03 28,20 6,56 40,24 

2009 12427 226 3234 1,82 26,02 5,36 37,30 

2010 12900 236 3367 1,83 26,10 5,48 38,15 

2011 11900 251 3117 2,11 26,19 5,11 36,96 

Forrás: KSH 

2011-ben Debrecenben 251 fő olyan regisztrált álláskereső szerepelt a munkaügyi központ 

nyilvántartásában, aki nem rendelkezett alapfokú végzettséggel. A városban van lehetőség felnőttoktatás 
keretében alapfokú végzettséget szerezni. A lehetőség és az igénybevétel folyamatos emelkedést mutat, de 

a kimeneti eredmények alacsonyak és nem tudják csökkenteni a létszámemelkedést.  

  Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot eredményesen végzettek 

  

általános iskolai 

felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

8. évfolyamot 
felnőttoktatásban 

eredményesen elvégzők 
száma 

 év  fő Fő % 

2009 35 16 45,7 

2010 49 8 16,3 

2011 84 41 48,8 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
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A középfokú felnőttoktatásról nem állnak rendelkezésre adatok, az NMH adatbázisa azonban tartalmaz 

adatokat a regisztrált álláskeresők felnőttképzésben való részvételéről. 

Felnőttoktatásban résztvevők száma 

Debrecen 

Felnőttoktatásban résztvevők 

H-B. megye 

Felnőttoktatásban résztvevők 

  férfi nő   férfi nő 

fő fő % fő % fő fő % fő % 

2009 2982 1306 43,80 1676 56,20 2009 3575 1694 47,38 1881 52,62 

2010 4051 1948 48,09 2103 51,91 2010 4822 2376 49,27 2446 50,73 

2011 2498 1216 48,68 1282 51,32 2011 3175 1645 51,81 1530 48,19 

2012 2241 1322 58,99 919 41,01 2012 3919 1966 50,17 1953 49,83 

 

Hajdú-Bihar megyében 2012-ben közel 4000 fő regisztrált álláskereső vett részt támogatott 

felnőttképzésben, közülük 2241 fő (57,1%) debreceni, ez utóbbi arány 2010-ben még 84 % volt.  A 

képzésben résztvevők számának alakulása tehát eltérést mutat a megye és a város tekintetében, míg 
ugyanis a megyei létszám a 2009-es évhez viszonyítva magasabb, a debreceni létszám alacsonyabb. 
Debrecenben változott a nemek aránya is az elmúlt években, a felnőttképzésben résztvevők között. 2012-

ben 1322 fő, az összes résztvevő 58,9%-a volt férfi, a számuk a 2009-es évhez képest nem változott, a nőké 
azonban jelentősen csökkent (1676-ról 919 főre). Ez a tendencia sokkal kisebb mértékben ugyan de a 

megyére is jellemző, amit éppen a debreceni változás generált.  

Az álláskeresők különösen veszélyeztetett célcsoportjai 

A munkanélküliség ténye eltérő mértékben veszélyezteti a különböző társadalmi csoportokat. A nem, a kor, 
az iskolai végzettség, gyakorlat hiánya mind-mind befolyásolhatják a munkanélküliség hosszát, az 
elhelyezkedési esélyeket.  A munkaerő-piaci hátrányok tovább fokozódhatnak akkor, ha tartóssá válik az 

állástalanság. A regisztrált álláskeresők veszélyeztetett csoportjainak létszámadatait  a Hajdú-Bihar Megyei  

Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartása szemlélteti. 

Debrecen 

12 hónapja 

folyamatosan 

nyilvántartott 

alapfokú végzett 

12 hónapja 

folyamatosan 

nyilvántartott 55 év 

feletti 

180 napnál régebbi 

álláskereső pályakezdő 

2009. év 2012. év 2009. év 2012. év 2009. év 2012. év 2009. év 2012. év 

férfiak 

fő 482 602 211 401 2821 3243 535 680 

% 40,64% 47,89% 52,23% 49,45% 47,69% 47,50% 49,45% 50,18% 

regisztrált 

álláskereső 

férfiak %-ában 8,15% 9,50% 3,57% 6,33% 47,69% 51,16% 9,04% 10,73% 
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nők 

fő 704 655 193 410 3094 3585 547 675 

% 59,36% 52,11% 47,77% 50,55% 52,31% 52,50% 50,55% 49,82% 

regisztrált 

álláskereső nők 

%-ában 12,69% 10,15% 3,48% 6,35% 55,77% 55,55% 9,86% 10,46% 

összes 1186 1257 404 811 5915 6828 1082 1355 

regisztrált álláskeresők %-ában 10,35% 9,83% 3,52% 6,34% 51,60% 53,38% 9,44% 10,59% 

Forrás: NMH 

Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező (8 általános iskolai végzettségű, vagy kevesebb) tartósan munka 

nélkül levők létszáma emelkedett az elmúlt 3 évben (1186 főről 1257 főre), a regisztrált állományban a 
részarányuk azonban némiképp mérséklődött (10,35%-ról 9,83%-ra). A nemenkénti különbséget vizsgálva 
elmondható, hogy a nők rosszabb mutatókkal rendelkeznek, de a tendencia azt mutatja, hogy a női adatok 

javulnak, a férfiaké viszont romlanak 3 év adatait vizsgálva.  

Az 55 év feletti tartósan álláskeresők száma megduplázódott az elmúlt 3 évben, az összes álláskeresőn belüli 
arányuk is jelentősen emelkedett (3,5%-ról 6,3%-ra). A férfiak között jelentős különbség nem tapasztalható, 
azonban 2009 és 2012 között a nők mutatói romlottak. 

A teljes regisztrált álláskeresők több mint a fele 180 napnál régebb óta regisztrált, számuk 2012 zárónapján 
6828 fő volt (53,38%) a nők és férfiak aránya hasonló, de a nők többségben voltak (52,50% és 47,50%) Jelzés 
értékű a tendencia, amely szerint a nők helyzetét sikerült némiképp javítani, ugyanis 2009-ben magasabb 

volt az arányuk. 

A pályakezdők munkanélkülisége kapcsán a KSH adataira támaszkodva fentebb leírtak megerősítik a 
munkaügyi szervezet adatai. 2012 zárónapi adata alapján Debrecenben 1355 fő regisztrált álláskereső volt, 

(25%-os emelkedés 3 év alatt). Minden 10. álláskereső pályakezdő, az arányuk a teljes állományban is 
növekedést mutat. A nők és férfiak aránya közel azonos, 2009-ben 1,05 %-pontos különbség volt a nők 
javára, 2012-ben viszont 0,37%-ponttal a férfiak aránya volt nagyobb. 

 

c) közfoglalkoztatás 

 

Debrecen jelentős létszámban alkalmaz közfoglalkoztatottakat, változó létszámban a lehívható forrás 
mértékéhez igazodva. A férfiak nagyobb arányt képviselnek a közfoglalkoztatottak között, mely különbség 
fokozatosan erősödik (2012-ben 100 főből 64 férfi). A közfoglalkoztatásban érintettekről a roma származás 
tekintetében nincsenek nyilvántartások és kimutatások. 
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Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

  Közfoglalkoztatásban érintettek létszáma 

Közfoglalkoztatásban résztvevők 

aránya a település aktív korú 

lakosságához képest 

  nő   férfi   összesen nő férfi összesen 

évek fő % fő % fő % % % 

2010 416 39,39 640 60,61 1056 0,55 0,91 0,72 

2011 742 38,55 1183 61,45 1925 0,98 1,69 1,32 

2012 474 36,18 836 63,82 1310  n.a.   n.a.   n.a. 

Forrás: KSH, Önkormányzat adatai 

A 2012. évi létszámadatok csökkenését az okozta, hogy április hónaptól már nem szerepelt a 
közfoglalkoztatás rendszerében a rövid idejű közfoglalkoztatás támogatási konstrukciója, mert csak a 
hosszabb időtartamú program maradt meg támogatásként. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja tájékoztató adatai alapján az alábbiak szerint alakultak a közfoglalkoztatás nettó 

létszámadatai Debrecenben: 

 

 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, 

potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben 
működő foglalkoztatási programok stb.) 

 

Nem áll rendelkezésre információ. 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a 

településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

A Felnőttképzési Akkreditációs Testület nyilvántartásában alapján 63 Debreceni bejegyzésű felnőttképző 

intézmény szerepel. A megyében az akkreditált felnőttképzők több mint 70%-a debreceni. Felnőttképzési 



57 

 

forrást a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA), valamint az Új Széchenyi Terv TÁMOP–projektjei biztosítanak. 

Az NFA foglalkoztatási alaprész decentralizált keretéből finanszírozott munkaerő-piaci programok és aktív 

eszközök közül a képzések támogatására fordítottak legtöbbet, 2011-ben országosan 7,2 mrd forintot. A 
közfoglalkoztatás jelentős forrásokat emészt fel, ezért jelentősen csökkent a képzésre fordított keretösszeg. 
Hajdú-Bihar megyében 3 év alatt (2009-2011 között) 43%-al csökkent a képzésben résztvevők száma (az 
országos csökkenés 37%). 

A felnőttképzésről, mint foglalkoztatáspolitikai aktív eszközről csak megyei adatsorok állnak rendelkezésre, 
melyből látható, hogy a férfiak és nők aránya 2011-ben közel azonos (nők: 50,5, férfiak: 49,5 %). A 2515 fő 

képzésben résztvevő 37,4 %-a 25 évnél fiatalabb, ami meghaladja az országos átlagot (31,6%). 

 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség adatbázisa alapján európai uniós forrásból 549 db humánerőforrást 
fejlesztő támogatott projekt (HEFOP-TÁMOP) valósult meg Debrecenben (HEFOP: 86 db projekt 17 mdr 

Forint értékben, TÁMOP: 463 db projekt 35,27 mrd forint értékben). 

A magán-munkaközvetítők közvetítési szolgáltatásokkal segítik az ügyfelek elhelyezkedését, melyből az NMH 
nyilvántartása alapján 11 debreceni székhellyel működik. 

A munkaközvetítés mellett több munkaerő-piaci szolgáltatást (munkaerő-piaci információnyújtás, mentori 

szolgáltatás, helyi térségi foglalkoztatási tanácsadás) vásárol pályáztatás útján a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központja Debrecenben és a megyében. Ezen, nagy tömegeket érintő 

szolgáltatások mellett azonban teljesen háttérbe szorultak illetve eltűntek a korábban rendszeresen 
támogatott csoportos, illetve egyéni (személyre szabott) segítő szolgáltatások, mint a munka- és 

pályatanácsadás, pályaorientációs tanácsadás, álláskeresési technikák, álláskereső klub. 

A szociális (ezen belül foglalkoztatási) célú civil szervezetek száma Debrecenben 43. A kifejezetten 

foglalkoztatási célú szervezetek száma nem mutatható ki. 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő 
foglalkoztatása 

 

Az önkormányzati fenntartású intézmények esetében nem áll rendelkezésre adat a foglalkoztatottak szociális 
helyzetére és etnikai identitására vonatkozóan. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
2013-2014-re vonatkozó Esélyegyenlőségi tervéhez kapcsolódó helyzetfelmérés alapján példaként 
elmondható, hogy a Hivatalnál alkalmazásban álló 636 fő viszonylatában: a nők aránya 77,20 %, azaz 491 fő; 
a 40 évnél idősebb korú munkavállaló 54,40 %, azaz 346 fő. Roma identitásúnak a Hivatal munkavállalói 
közül senki nem vallotta magát, illetve nem töltött ki erre vonatkozó nyilatkozatot. Fogyatékkal élőnek (azaz 
legalább 50 %-ban fogyatékos vagy csökkent munkaképességű) 0,07 %, azaz 5 fő munkavállaló vallotta 
magát és 2 vagy több 18 év alatti gyermeket nevelő munkavállaló 14,46 %, azaz 92 fő. A 2012-es adatok 
alapján étkezési hozzájárulásban részesülhetett a Hivatal valamennyi dolgozója. Utazási költségtérítést 
(munkába járás költségtérítés) a Hivatal dolgozóinak 8,33 %-a, azaz 53 fő kapott. Ebből 44 fő, azaz 83,01 % 
nő és 20 fő, azaz 37,73 % 40 év feletti. Mobiltelefon használat támogatásban részesült a Hivatal dolgozóinak 
a 16,66 %-a, azaz 106 fő. Kedvezményes mobiltelefon (dolgozói) tarifacsomagot a Hivatal dolgozóinak 61,32 
%-a, azaz 390 fő igényelt. Üdülési támogatásban részesült 2012-ben a munkavállalók 5,34 %-a, azaz 34 fő. 
Ennek 91,17 %-a nő, azaz 31 fő. 23 fő, azaz 67,64 %-a a 40 év feletti. Iskolakezdési támogatásban részesült a 
Hivatal dolgozóinak 17,76 %-a, azaz 113 fő. Ennek 80,53 %-a nő, azaz 91 fő. 40 év feletti 61 fő, azaz 53,98 %. 
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveghez nyújtott támogatásban részesült 64 fő, 
azaz 10,06 %. Ebből nő 55 fő, azaz 85,93 %. 40 év feletti 55 fő, azaz 85,93 %.  
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h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének kisebbségi megkülönböztetést vizsgáló kutatása (Európai Alapjogi 
Ügynökség, Tanulmány az európai uniós kisebbségekről és megkülönböztetésről: Jelentés a fő 
eredményekről, 2009.) alapján a magyarországi romákat érinti leginkább a munkaerő-piaci diszkrimináció az 
Unióban. A 2009-es adatok szerint az elmúlt 5 évben 68, az utóbbi 12 hónapban 47%-uk érezte úgy, hogy 
munkakeresés közben negatív diszkriminációnak volt kitéve. A diszkriminációs ügyekkel foglalkozó 
intézmények és hatóságok tevékenységéből kiderül, a romákat a felvételi eljárások során éri a legtöbb 
diszkrimináció. 

Debrecen város esetében nem áll rendelkezésre adat a foglalkozatás területén megnyilvánuló 
diszkriminációról, léte azonban az országos diszkriminációs adatokat és a város demográfiai sajátosságait 
figyelembe véve valószínűsíthető.  

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások 

 

A 2008 -2012 közötti időszakban a nyilvántartott álláskeresők átlagos száma megközelítőleg egyharmadával, 

31,2% -kal nőtt. A növekedéssel együtt az álláskeresési segélyben részesülők átlagos száma is növekedett 

2011 -ig, így az abban részesülők aránya minimális ingadozást mutat. A 2012. évben jelentős változás 
mutatkozott e téren az álláskeresési segélyben részesülők aránya ugyanis az addig 7% feletti érték, átlagosan 

1%-os értékre csökkent, időszakosan az alá esett. Megállapítható tehát, hogy az e támogatási formában 
részesülők száma és aránya igen alacsony szinten van. 

Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
(átlag) 

Nyilvántartott 

álláskeresők 
száma 

segélyben 
részesülők fő 

segélyben 
részesülők % 

2008 9175 680 7,41 

2009 11519 839 7,28 

2010 12696 969 7,63 

2011 12657 904 7,14 

2012 12896 131 1,01 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 

Debrecen 

nyilvántartott 

álláskeresők 
száma 

álláskeresési 

járadékra 
jogosultak  

 

évek fő fő % 

2008 9420 2046 21,72 
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2009 9885 2126 21,5 

2010 13226 2746 20,76 

2011 14279 2471 17,3 

2012 12826 2085 16,25 

A 2008 – 2012 –es időszakban a nyilvántartott álláskeresők száma egyharmadával emelkedett, miközben az 
álláskeresési járadékra jogosultak száma a vizsgált időszak első három évében folyamatosan emelkedett, 

majd az utolsó (2012) évre visszaesett a vizsgált első (2008) év értékére. A folyamatok eredményeként az 
ellátásra jogosultak arányának folyamatos csökkenése figyelhető meg, míg 2008-ban minden ötödik 
nyilvántartott álláskereső részesült ilyen típusú ellátásban addig 2012 – ben már csak minden hatodik. 
Mindkét fenti adatsor azt támasztja tehát alá, hogy az elmúlt öt évben a munkaügyi ellátó (járadék típusú, 

jogszerző időszakhoz kötött feltételeken alapuló) rendszerben a passzív, pénzbeli ellátások veszítettek 
jelentőségükből, háttérbe szorulásuk folyamatos. 

Debrecen 
Rendszeres szociális segélyben (2009-től RÁT, 2011-től 
BPJ, 2012-től FHT is) részesülő regisztrált 
munkanélküliek száma * 

évek fő 
regisztrált 

munkanélküliek 
%-ában 

15-64  évesek 
%-ában 

2008 621 6,6% (9420) 0,42% (146977)  

2009 1950 19,7% (9885) 1,3% (146485) 

2010 3825 29,1% (13226) 2,6% (146077) 

2011 4529 31,7% (14279) 3,1% (145523) 

2012 3787 29,5% (12826) nincs adat 

         Forrás: KSH, NMH 

A vizsgált időszakban (2008 – 2012) a regisztrált álláskeresők állománya jelentősen növekedett, a 15-64 éves 
korosztályban bekövetkezett minimális létszámingadozás mellett, azaz azonos aktív korú állomány mellett 

egyre többen szorultak ki rövidebb – hosszabb időre a rendszeres jövedelemmel rendelkezők közül, az 
elsődleges munkaerőpiacról. Ez illetve a jogszerző időszakhoz kötött ellátások háttérbe szorulása azt 
eredményezte, hogy egyre többen veszik igénybe a szociális ellátó (segély típusú, rászorultság, élethelyzet, 
egészségi állapot vizsgálatán alapuló, de feltételekhez kötött) rendszer támogatási formáit. A rendszeres 
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szociális segélyt (illetve annak utódjait) igénybe vevők száma az időszakos ingadozások mellett is 6-7 

szeresére nőtt, arányuk a regisztrált álláskeresőkön belül nagyjából ötszörösére emelkedett. Ez elsősorban 

olyan, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő csoportokat érint, akik eleve rosszabb körülmények 
között élnek, az ellátás alacsony szintje következtében pedig életminőségük tovább romlik. Egyre többen 
vannak tehát azok, akiket az elszegényedés, a tartós leszakadás veszélyeztet, vagy már közvetlenül érint. 
Mindez a helyi önkormányzatra folyamatosan növekvő felelősséget és terheket ró, a források részbeni 

biztosítása révén financiálisan, a nehéz helyzetben lévők növekvő száma miatt pedig a helyi társadalom 
átlagos életminőségének megőrzése szempontjából. 

  Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 

Debrecen 

Rendszeres szociális segélyben 
részesítettek átlagos száma 

(rendelkezésre állási támogatásban 
részesülők adatai nélkül)  (fő) 

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek 
átlagos havi száma 

évek fő 

regisztrált 

álláskeresők 
%-ában 

15-64  

évesek %-
ában 

fő 

regisztrált 

álláskeresők 
%-ában 

15-64  

évesek 
%-ában 

2009 1299 13,14 0,89 3227 32,65 2,20 

2010 572 4,32 0,39 3905 29,53 2,67 

2011 898 6,29 0,62 4312 30,20 2,96 

2012 452 3,53 nincs adat 5257 41,10 nincs adat 

Forrás: KSH, önkormányzati adat 

2012-ben 548 fő volt azoknak a száma, akik 30 nap munkaviszonyt nem tudtak igazolni és az FHT 

jogosultságtól elestek, további 1017 fő volt azoknak a száma, akiktől helyi önkormányzati rendelet alapján 
vonta meg a támogatást. 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális 

lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető 
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a 
lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban 

a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

2008 és 2012 között Debrecen lakásállomány csak kismértékben növekedett, a növekedés dinamikája is 
folyamatosan mérséklődött. 2008-hoz képest a városban található lakások száma alig 1000 darabbal bővült. 
2012-ben az épített lakások száma/aránya alig egynegyede volt a 2008. évinek. Az új lakások esetében 
örvendetes tény, hogy továbbra is magas az összkomfortos lakások száma és aránya. A gázvezetékkel, 
fürdőszobával készült új lakások aránya az összes új lakáson belül 90-95 %-os volt, egyedül a közcsatornával 

való ellátottság mutat ennél kisebb arányt. Az újonnan épített lakások átlagos alapterülete az elmúlt 
félévtized során is meghaladta a 100 négyzetmétert. Az új lakások több mint 60 %-a három, négy és ennél 

magasabb szobaszámmal rendelkezik, az egy és kétszobás lakások aránya együttesen 40 % alatt marad. 
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A vizsgált időszakban sem szolgálati, sem pedig bérlakások nem épültek a városban, a lakásépítések 

nagyobbik része magánerős beruházás keretében történt meg. 

Év 2008 2009 2010 2011 

Lakásállomány (db) 89716 90124 90342 90502 

Épített lakások száma (db) 883 476 291 208 

Épített üdülőegységek száma (db) n.a. n.a. n.a. n.a. 

Az év folyamán épített gázvezetékkel ellátott 
lakások száma (db) 

859 452 274 197 

Az év folyamán épített fürdőszobával ellátott 
lakások száma (db) 

861 469 287 205 

Az év folyamán épített, közcsatornával ellátott 
lakások száma (db) 

704 353 252 182 

Az év folyamán épített lakások összes 
alapterülete (m2) 

78154 52268 33753 26526 

Az év folyamán épített házi vízvezetékkel ellátott 
lakások száma (db) 

8 7 4 4 

Az év folyamán épített házi csatornával ellátott 
lakások száma (db) 

179 123 39 26 

Az év folyamán épített egyszobás lakások száma 
(db) 

85 11 4 5 

Az év folyamán épített kétszobás lakások száma 
(a másfél szobásokkal együtt) (db) 

191 32 31 17 

Az év folyamán épített, közüzemi vízvezetékkel 
ellátott lakások száma (db) 

875 469 287 204 

Az év folyamán megszűnt lakások száma (db) 111 68 73 48 



62 

 

Az év folyamán épített háromszobás lakások 
száma (a két és félszobásokkal együtt) (db) 

227 121 82 36 

Az év folyamán épített négy és több szobás 
lakások száma (a három és félszobásokkal 

együttl) (db) 

380 312 174 150 

Az év folyamán épített lakóépületek száma (db) 355 282 176 143 

Az év folyamán a helyi önkormányzat által épített 
lakások száma (db) 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

Az év folyamán központi költségvetési szerv által 
épített lakások száma (db) 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

Az év folyamán vállalkozások által épített lakások 
száma (db) 

334 108 44 31 

Az év folyamán lakásszövetkezetek által épített 
lakások száma (db) 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

Az év folyamán természetes személy által épített 
lakások száma (db) 

548 368 247 177 

Az év folyamán értékesités céljára épített lakások 
száma (db) 

368 152 47 37 

Az év folyamán bérbeadás céljára épített lakások 
száma (db) 

6 n.a. n.a. n.a. 

Az év folyamán szolgálati használatra épített 
lakások száma (db) 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

Az év folyamán saját használatra épített lakások 
száma (db) 

509 324 244 171 

Az év folyamán családi házas formában épített 
lakások száma (db) 

300 255 170 159 
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Az év folyamán megbízásból épített lakások 
száma (db) 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

Az év folyamán vegyes célból épített lakások 
száma (db) 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

Az év folyamán lakótelepi formában épített 
lakások száma (db) 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

Az év folyamán többszintes, többlakásos 
formában épített lakások száma (db) 

453 138 83 36 

Az év folyamán csoportház (sorház, láncház) 
formában épített lakások száma (db) 

123 77 30 11 

Az év folyamán épített mosdó-zuhanyozó 
helyiséggel ellátott lakások száma (db) 

22 7 4 3 

Az év folyamán avulás miatt megszűnt lakások 
száma (db) 

26 28 36 14 

Az év folyamán elemi csapások miatt megszűnt 
lakások száma (db) 

1 n.a. n.a. 3 

Az év folyamán településrendezés miatt 
megszűnt lakások száma (db) 

n.a. n.a. 2 n.a. 

Az év folyamán lakásépítés miatt megszűnt 
lakások száma (db) 

55 28 26 27 

Az év folyamán  lakás műszaki megosztása miatt 
megszűnt lakások száma (db) 

n.a. n.a. n.a. 1 

Az év folyamán lakásösszevonás miatt megszűnt 
lakások száma (db) 

n.a. 2 n.a. n.a. 

Az év folyamán egyéb ok miatt megszűnt lakások 
száma (db) 

29 10 9 3 

Az év folyamán kiadott új építési engedélyek 
alapján létesítendő lakások száma (db) 

716 488 231 224 
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Az év folyamán lakóparki formában épített 
lakások száma (db) 

6 5 8 2 

 

 

A város lakáshelyzetét részletesebben a 2011-es népszámlálási adatok alapján lehet bemutatni. A jelenleg 
létező debreceni lakások nagyobbik része (61 %-a) az 1961-1990 közötti időszakban épült. Ebből 
következően a lakásállomány komfortfokozata viszonylag magas, másként fogalmazva: meglehetősen 
alacsony a komfortnélküli lakások száma és aránya és az ötven évesnél idősebb lakások, lakóépületek száma 
sem igazán magas, 2011-ben a lakott lakásoknak mindössze 7 százaléka épült 1960 előtt. A használati 

jogcímet tekintve a domináns a magántulajdon (83 %). Az alapterület szerinti megoszlást nézve a 
legmagasabb a 60-79 négyzetméteres lakások száma, a paneles építési mód maradandó következményeként 
az 50-59 négyzetméteres lakások száma és aránya majdnem az előzőhöz hasonlóan magas. A szélső 

pólusokat nézve látható, hogy a 29 négyzetméternél kisebb alapterületű lakások száma viszonylag alacsony, 
a lakásállomány 2,5 %-át jelentik, ugyanakkor a 100 négyzetméternél nagyobb alapterülettel rendelkező 
lakások aránya meghaladja a 14 %-ot. 

A mai normák szerint elavult építési módú (alapozás vagy alapozás nélküli vályog, sár falazatú) lakások 
együttes száma 2526, ami a 2011-es teljes debreceni lakásállománynak 2,8 %-a. A lakások átlagos 

szobaszámának emelkedésével a laksűrűség mérséklődött. 2011-ben a 100 szobára jutó lakók száma 80 volt. 
Mindez természetesen nem jelenti a lakásviszonyok terén meglévő (esély) egyenlőtlenségek mérséklődését. 

A magasabb szobaszámú lakások a közép és felső társadalmi helyzetben lévő csoportok tagjaihoz 
kapcsolódnak, a kisebb alapterület, alacsony szoba szám pedig az alsótársadalmi helyzetben levőkhöz 

kötődik. A jövedelmi különbségek növekedése, illetve az alsó és a felső tizedek közötti különbségek 
állandósulása miatt ez a helyzet rövid távon nyilvánvalóan nem változik meg. 

A városban levő lakásállományon belül, 2011-ben 2858 lakott lakás volt az önkormányzat tulajdonában. 
Ebből 1545-nek az alapterülete 49 négyzetméternél kisebb volt, 739 önkormányzati tulajdonú lakás tartozik 

az 50-59 négyzetméter alapterületűek közé, 485-nek az alapterülete pedig 60 és 79 négyzetméter közötti. Az 
ennél nagyobb alapterületű önkormányzati lakások száma mindössze 89 darab. Mindez arra enged 

következtetni, hogy az önkormányzati lakásállomány továbbra is kedvezőtlen adottságú, többségében 
alacsony alapterületű, zömében egy-két szobás lakóingatlanokból áll. 

 

a) bérlakás-állomány 

 

A városban a bérlakás-állomány az utóbbi évek, évtizedek során csökkent. A 2011-es népszámlálás területi 

adatai szerint Debrecen városa 2011-ben 3153 lakást birtokolt. Az önkormányzati lakások egyharmadának az 
alapterülete 40 négyzetméternél kisebb volt. Komoly hátrányt jelent, hogy ezeknek a lakásoknak a 

komfortfokozata alacsony, az egy szobára jutó lakók száma ellenben magas volt, ami egyértelműen a 
hátrányos helyzet egyik velejárója. 

 

b) szociális lakhatás 

 

Debrecen gyakorlatilag csak a birtokában levő lakások révén képes érvényesíteni a szociális lakhatással 

kapcsolatos szempontokat, ami a város lakásállományának alig 3,5 %-át jelenti. A város az egykori szovjet 
laktanyához tartozó lakások felújítása óta nem bővítette a szociális lakhatás szélesebb körű biztosításához 
szükséges lakásállományát, új szociális bérlakásokat a város nem épített. Évek óta teljes kihasználtsággal 
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működik az első lakás vásárlásához nyújtott önkormányzati támogatás rendszere, ami elsősorban a fiatalok 

első lakáshoz jutását hivatott segíteni. Problémát jelent, hogy a város által nyújtott támogatás összege nem 

őrzi meg a reálértékét és egyre kisebb támogatást jelent az érintettek számára. 

 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos adatok nem állnak rendelkezésre. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

Lakhatást segítő támogatások rendje az országos szabályozást követi. A legfontosabb támogatási formává az 

elmúlt évek során a lakhatási támogatás vált. 

 

  
lakásfenntartási támogatásban részesítettek 

száma   

adósságcsökkentési támogatásban részesülők 

száma  

2008 6127 933 

2009 5043 919 

2010 5608 1827 

2011 6043 2012 

2012 9005 1205 

 

f) eladósodottság 

A rendelkezésre álló adatok szerint az eladósodottság több formában jelentkezik. Az elmúlt évek során 

folyamatosan emelkedett az önkormányzati bérlakásban élők lakbérhátraléka, valamint a lakásfenntartással 
kapcsolatos rezsiköltségek hátraléka is. 

 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

 

A külterületeken és nem lakó-övezetben elhelyezkedő lakások adottságai általában kedvezőtlenebben, a 

lakások alapterülete kisebb, felszereltsége, komfortfokozata rosszabb a városi átlagnál. A távolság miatt – 
egy-két az utóbbi időben épült lakópark típusú beépítéstől eltekintve a minőségi közszolgáltatásokhoz, 
közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés nehézkesebb, idő és költségigényesebb. 

 

 
összes lakásállomány 

(db) 

(önkormányzati) 

bérlakás állomány 

(db) 

szociális lakásállomány 

(db) 

egyéb lakáscélra használt 

nem lakáscélú ingatlanok (db) 

  

ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülménye-

 

ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülménye-

 

ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülménye-

 

ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 
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ket biztosító 

lakások 

száma 

ket biztosító 

lakások 

száma 

ket biztosító 

lakások 

száma 

száma 

2008 89 716 n.a. 3694 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2009 90 124 n.a. 3630 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2010 90 342 n.a. 3601 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 90 502 n.a. 3571 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2012 na. n.a. 3153 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 

 

 

 

A lakások és lakott üdülők komfortosság szerint, 2011 

Terület Összkomfortos Komfortos Félkom-
fortos 

Komfort 
nélküli 

Szükség- 
és egyéb 
lakás 

Összesen 

Debrecen 68 631 21 553 1 700 2 289 535 94 708 

 

Az életminőség jelentős elemét képezik a lakhatás körülményei, melyek szoros összefüggést mutatnak a 
lakosság jövedelmi helyzetével és igényszintjével. A lakásállomány nagysága illeszkedve a lakónépességhez, 

folyamatosan emelkedő, bár dinamikájában mérséklődő tendenciát mutatott az utóbbi években.  

A lakások jelentős része 1970 és 1990 között épült, ami minden bizonnyal összefüggésben áll az ebben az 

időszakban gyakori lakásépítési-támogatások nyújtásával. Az épületek nagy része jó állapotban van, lakóik 

megfelelő anyagi színvonala biztosítja hosszú távú fenntartásukat. Ezzel együtt a lakhatás terén 
megfigyelhető egyenlőtlenségek, esélyegyenlőségi hiányok igen jelentősek. 

 

Debrecenben 2011-ben 2289 komfort nélküli és 535 szükséglakást regisztráltak, ami a teljes lakásállományra 
vetítve együttesen valamivel több, mint 3 %-át jelenti. Ezeknek a lakásoknak nagy része 29 négyzetméternél 
kisebb alapterületű, ritkábban 30 és 40 négyzetméter közötti alapterülettel rendelkező lakás volt. 

Az elmúlt időszak fő problémája és jelenleg is az, hogy a lakásigénylési rendszer és az önkormányzati 
tulajdonú lakásállomány közötti ellentmondás meghatározó. A rendelkezésre álló lakásállomány alapján a 
nyilvántartott igénylések kielégítése lehetetlen, mivel a lakásállományon belüli mobilizációhoz anyagi 

fedezet nem áll rendelkezésre (téríti díj), illetve lakások építésére az elmúlt időszakban nem került sor. 

Törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak a szociálisan rossz körülmények között élők lakáshelyzetének 

megoldására nincs, ellenben azzal szociális intézményi ellátások keretében foglalkoznia kell. 

A lakásállomány működtetéséhez szükséges kiadások és bevételek közötti anomáliát követő másik fontos 
ellentmondásra is megoldást kell találni oly módon, hogy a lakásigénylési rendszer összhangban legyen az 
önkormányzati lakásállomány mobilizációja adta lehetőségekkel. 

A tulajdont szerezni nem képes kérelmezőket korhatárra tekintet nélkül lakásigénylési rendszer útján 
szociális bérlakás-juttatással segíti. 1998. január 1-től csak szociálisan támogatott lakás igénylésére 
vonatkozóan lehet kérelmet benyújtani, s azt ugyanezen év október 1-től a korábbi benyújtási feltételeket 
eltörlését követően állampolgári jogon bárki beadhatja a kérelmet. Az igénylők száma folyamatosan 
meghaladja a rendelkezésre álló lakás-fedezetet. 
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Megoldást jelenthet az, hogy a lakbérek (számításokkal egyébként objektíven kimutatható mértékű és 

szükségszerű) emelésével párhuzamosan olyan támogatási rendszert kell kidolgozni, ami csak a rászorulókat 

támogatja, de azokat hatékonyan. (pl.: a szükséges igazolások bemutatásával évenként kell igényelni a 
támogatást). Egyértelműen rászorultsági alapon kell és lehet támogatást nyújtani. Az alacsonyan tartott 
„dotált” lakbérek helyett, mellyel olyanok is támogatáshoz jutnak, akik nem szorulnak rá, magasabb 
lakbérek, és ezek mellé rendelt hatékony lakbér-támogatási rendszer fenntartása szükséges. Ezen 

túlmenően a támogatás mértéke érzékenyen kövesse a rászorultság változását (pédául évente). A 
lakbértámogatás odaítélésének helye, rendszere és forrása együtt kezelendő az egyéb önkormányzati 
szociális támogatással, hiszen így az adott támogatások hatékonyabban odaítélhetők, és jobban elérik 
céljukat. 

A hajléktalanok száma a városban az elmúlt fél évtized során 6-700 fő között ingadozott, ez a város 
lakosságának 0,3 %-a.  A városban a hajléktalanok ellátását hét szállást nyújtó és 2 nappali intézmény látja 
el, a férőhelyek száma összesen 325, ami nyilvánvalóan kevés. 

Debrecenben 9 éve működik a Fecske Családok átmeneti otthona, amely az otthontalanná vált, gyermekes 
családok számára nyújt átmeneti elhelyezést, a 10 darab összkomfortos garzonlakásból álló intézmény 
egyszerre 40 fő befogadására képes. Hasonló funkciót lát el a FÉSZEK Családok átmeneti otthona is. A 
hajléktalanokat ellátó városi rendszer erőn és lehetőségein felül teljesít, a probléma hatékonyabb kezelése 

az ellátó kapacitás, nappali és éjszakai intézmények fejlesztését követeli meg, befogadóképességének a 
bővítését követeli meg. 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Az utóbbi évek szegregátumokra irányuló vizsgálatai eltérő képet mutatnak: 500 és több mint 166086 
közötti szegregátumról számolnak be. Szegregátumnak tekintik azokat a városi területeket, amelyeken a KSH 

2001-es adatai szerint az aktív korú [15-59 év közötti] lakosok legalább 50%-a nem rendelkezik rendszeres 
munkajövedelemmel, illetve legmagasabb iskolai végzettsége nem haladja meg a 8 osztályt. A 2000 lakos 
alatti települések esetében: a helyi vélekedés alapján szegény- vagy cigánytelepnek, cigánysornak tartott 

valamennyi, a település legszegényebb lakosai által egy tömbben lakott leromlott állapotú településrész. Egy 
a Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia által idézett tanulmány 1663 szegregátumról számol be, az 

idézett vizsgálat szerint a települések negyedében tapasztalható településen belüli lakóhelyi szegregáció. A 
szegregátumok mintegy kétharmada a települések szélén helyezkedik el. A telepek 14%-a településhatáron 
kívül található (átlagosan 3,8 km távolságra). Körülbelül 26 ezer ember él ilyen helyeken. A vizsgálatban 

szereplő telepek közül 17-ben se közkifolyó, se közvilágítás nincs, ezek 64,7%-a külterületen található. Az 
ilyen körülmények nagyon komoly veszélyt jelentenek az egészségre, és az elszigeteltség hatásait leszámítva 

is teljesen ellehetetlenítik az integrációt.23 

A megyei jogú városokkal szemben kötelező elvárás az anti-szegregációs terv elkészítése. Az anti-
szegregációs tervben történik meg annak vizsgálata, hogy a városban van-e szegregált lakókörnyezet (telep, 

telepszerű lakókörnyezet), és ha igen, akkor feltárja ezen területek problémáit, és elemzi, hogyan 
befolyásolják a tervezett fejlesztések a szegregációt.  

                                                           

23 

 �  NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA – MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, 
ROMÁK  (2011–2020) HELYZETELEMZÉS, 1. számú melléklet 



68 

 

Debrecen Megyei Jogú Város esetében az Integrált Városfejlesztési Stratégia tartalmazza az Anti-

szegregációs tervet.  

Az Anti-szegregációs terv elsősorban területi dimenzióban, a szegregációs folyamatok szempontjából 

vizsgálja az esélyegyenlőségi problémák meglétét egy adott településen. Célja, hogy a város felmérje azon 
területeit, ahol a szegregáció már megindult, illetve ahol előrehaladott állapotban van, és a fentiek 
szellemében kidolgozzon a szegregáció oldására irányuló programokat.  

Az anti-szegregációs tervben – a hivatalosan közzétett útmutató alapján – azokat a szegregátumokat kell 
feltűntetni, ahol az alacsony státuszú népesség (az aktív korú (15-59 éves), 8 általános iskolai osztálynál nem 
magasabb iskolai végzettségű és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező lakos) aránya az aktív 

korú népességen belül minimum 50%.  

A szegregátumok lehatárolásához a KSH 2001-es népszámlálási adati alapján előállított ún. szegregációs 

mutató (az aktív korú, 8 általános iskolai osztálynál nem magasabb iskolai végzettségű és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkező lakosság aránya az aktív korúakon belül) értéke alapján Debrecen 

városrészei közül egyik sem minősül szegregátumnak. Azaz a mutató értéke csak olyan városrészekben lépte 
át az előírt 50%-os küszöbértéket ahol a lakosság száma nem érte el az előírt 50 főt (Majorság), illetve a 
Hőforrás városrészben, amelynek értékeit viszont a menekülttábor jelentős népessége torzította el. 
Megállapítható, hogy a Nagysándortelep és a Tizenháromváros kivételével ezek mind csekély népességű 

iparterületek (Köntösgát, Téglagyár, Basahalom), vagy Debrecen külterületébe beágyazott belterületi 
városrészek (Dombos, Ondód, Haláp, Nagymacs, Bánk) nincsenek szegregátumok. Az anti-szegregációs terv 

ezért ezeket a településrészeket inkább kedvezőtlen adottságú városrészeknek nevesíti.  

A szegregációs mutató 10 legmagasabb figyelembe vehető értéke Debrecen városrészeiben 

Városrész neve Állandó 
népesség (2008) 

fő 

Szegregációs mutató 

(2001) %-ban 

Köntösgát 146 41,2 

Téglagyár 379 36,6 

Nagysándortelep 3077 32,5 

Dombos 137 32,3 

Ondód 676 30,7 

Haláp 411 29,0 

Nagymacs 1011 28,8 

Basahalom 204 26,7 

Bánk 585 26,4 

Tizenháromváros 1267 25,4 

Forrás: KSH adatszolgáltatása a 2001. évi népszámlálás debreceni adataiból 

A mutató értéke tehát csak olyan városrészekben lépte át az előírt 50%-os küszöbértéket ahol a lakosság 
száma nem érte el az előírt 50 főt. Így Debrecen város esetében szegregátumokról nem csak kedvezőtlen 
adottságú városrészekről beszélhetünk 

A legkedvezőtlenebb mutatókkal az alábbi városrészek rendelkeznek Dobozikert, Epreskert, 

Nagysándortelep, Sóház, Tizenháromváros, Nagymacs.  
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a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 

Debrecen Integrált Városfejlesztési Stratégiája bemutatja a kedvezőtlen helyzetű városrészeket. Dobozikert 
(Terület: 37,7 ha Állandó népesség száma 6.113 fő Népsűrűség: 16.206,6 fő/km2) esetében leírja, hogy a 
Lakótelepek városrész egyik legidősebb eleme, a terület beépítése már az 1960-as években elkezdődött. 
Ennek következménye, hogy a házak többségében a technológiai rendszerek, gépészeti megoldások 
elavultak. A lakásviszonyok a lakótelep kialakítása után stabilnak mondhatók, az elmúlt évtizedekben 

jelentős változás nem volt. Ugyanakkor az egységes lakótelep kialakítása miatt a városi átlaghoz képest kevés 
az alacsony komfort fokozattal rendelkező lakások aránya. A közösségi terek fejlesztésre szorulnak. Miközben 
a területen a közoktatás minden szintje jelen van, a közművelődés mindösszesen egy könyvtárral képviselteti 
magát. A terület egészségügyi és szociális intézményekkel kiegyensúlyozottan ellátott. 

Epreskert (terület: 20,8 ha, állandó népesség száma (2008. február): 1.918 fő, népsűrűség: 9.195 fő/km2.) a 
lakótelepek sorában sajátos színfoltot jelent. Epreskert városrészt az 1990-es évek végén, a város déli részén, 
az egykor a szovjet hadsereg által használt lakásokból alakítottak ki. Debrecen legfiatalabb lakótelepe. A 
kiskereskedelmi egységek vonatkozásában az átlagosnál lényegesen alacsonyabb 1000 főre jutó érték, amely 
a városrész fiatal korával és korábbi funkciójával magyarázható, és ugyanerre vezethető vissza a csaknem 

teljes intézményhiány is (a területen csupán egyetlen általános iskola működik). A terület fekvése kedvező, a 
lakásállomány pedig újszerű és összkomfortos. Ebből kifolyólag a terület nem tekinthető szociális 
szempontból kedvezőtlen adottságú területnek, szociális típusú beavatkozás nem indokolt az Integrált 
Városfejlesztési Stratégia szerint. 

Sóház (Terület: 19,5 ha Állandó népesség száma (2008. február): 882 fő Népsűrűség: 4.532,5 fő) Debrecen 
legrégibb (1960-as évek) lakótelepi technológiával épített városrészei közé tartozik (téglaépítésű, 

gázkonvektoros kis alapterületű lakások, elavult hőszigetelési és gépészeti rendszerrel). A Sóház a 

Lakótelepek városrészhez tartozik, kelet felől a Hagyományos beépítésű belső lakóterületet határolja, míg 
déli irányban mintegy folytatása a Dobozikertnek, attól a nagy gépjármű forgalmat bonyolító Faraktár utca 
választja el. A kis terület sajátossága, hogy mindösszesen néhány utca található, ugyanakkor nagyobb részén 

a korábbi Bocskai Laktanya helyén kialakított APEH, KSH, valamint a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos 
Gyakorlógimnáziuma működik, lakófunkció csak a terület északi részen található (Hajnal, Alkotmány és 

Faraktár utcák által határolt terület). A területnek a vasútvonallal érintkező része még üresen áll, így a 

közeljövőben további fejlesztések várhatóak. Az 1960-as években kialakított lakótelepi városrészben a 
lakások öregek, bár a komfort fokozat jobb az átlagosnál. Az alacsony népességszám, a kis terület miatt így ki 

sem épültek olyan funkciók (részben még alapfunkciók sem), amelyek Debrecen lakosai számára vonzóvá 
tenné a területet. Az iskolarendszer két alsó foka (óvoda, általános iskola) teljesen hiányzik, emellett 
egyetlen kulturális-közművelődési, szociális és egészségügyi intézményt sem találunk a területen. 

Kereskedelmi-vendéglátási helyek arányában is jóval a városi átlag alatti értékekről beszélhetünk. Ezt a 
helyzetet tovább rontja, hogy a terület a nagy forgalmat bonyolító 4-es számú főút valamint a Debrecen-

Nyíregyháza vasútvonal közé, mintegy beékelt területként helyezkedik el. Összességében tehát miközben 
egyfelől a kis lakótelep „emberléptékű”-nek tekinthető, addig a kis területi kiterjedtség és az alacsony 

lélekszám miatt a Sóház meglehetősen intézményhiányos. 

Tizenháromváros (Terület: 25,0 ha Állandó népesség száma (2008. február): 1.267 fő Népsűrűség: 5.068 
fő/km2) A terület a Belvárost övezi nyugati oldalról és a hagyományos beépítésű belső lakóterület 
városrészbe tartozik. A terület jövőjét meghatározó legfontosabb információ az, hogy Debrecen egyik 
legjelentősebb városrendezési és átalakítási projektje, a nyugati tehermentesítő út az elkövetkező években a 
keleti határán fog megvalósulni, és jelentős mértékben átalakítja az érintkező térség jellegét. Az út tervezett 

területén fekvő ingatlanok jórészét már felvásárolta a város, ezt a folyamatot azonban lassítja az a tény, hogy 

a területen található ingatlanok tulajdonosi köre vegyes, így a kisajátítási folyamat meglehetősen 
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időigényes. A lakásállomány folyamatosan csökken, többek között a fent említett projekt miatt. A meglévő 

lakások komfort fokozata lényesen kedvezőtlenebb, mint a debreceni átlag. A városrész gazdasági funkciója 

elenyésző. Néhány nagyobb vállalkozásnak találjuk itt a központját, a Belváros irányába futó utcákon a város 
központjához közelebb eső szakaszokon ugyanakkor már kisebb kereskedelmi egységek is megjelennek. A 
városrész nyugati területén található a távolsági autóbusz-pályaudvar, amely szűkös, korszerűtlen. A város 
fejlesztési tervei között szerepel ennek a buszpályaudvarnak a MÁV pályaudvar szomszédságába történő 

áthelyezése. Debrecen Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája szerint a szociális és 
szegregációs mutatók relatív kedvezőtlen értekeinek ellenére a Tizenháromváros városrész nem igényel 
különösebb szociális típusú beavatkozást, ugyanis a kiskörút új nyugati szakaszának megépítése és az annak 
mentén várhatóan megjelenő intenzívebb gazdasági-kereskedelmi tevékenységek jelentősen 
megváltoztatják majd a városrész funkcióit is. 

Nagysándortelep – Vulkán telep (Terület: 84 ha Állandó népesség száma (2008. február): 3.235 fő 

Népsűrűség: 3.851,2 fő/km2) A Kertváros városrészbe sorolt Nagysándortelep - Vulkán-telep a 
Nagysándortelep városrész teljes egészét, valamint a közvetlenül délre fekvő, hasonló adottságú ún. Vulkán 
telepet foglalja magába. A Nagysándortelep a Kertváros városrészhez tartozik, míg a Vulkán telep ipari 
területbe ékelődött, 3 utcából álló kertvárosias lakóterület. A Kertváros sajátossága, hogy nagy kiterjedésű, 
mintegy körbefogja a várost és a lakótelepek mellett Debrecen legnagyobb lélekszámú városrésze. 

Ugyanakkor a jelentős kiterjedés miatt számottevő különbségek jelennek meg a Kertvárosban. Ennek oka 
egyrészt az, hogy a Kertvárosi területek különböző időszakban népesedtek és települtek be, amelyek 
magukon hordozzák ezen területek építészeti, infrastrukturális, de ezen túlmenően társadalmi sajátosságait 
is, valamint a többnyire meghatározó lakófunkció ellenére számottevő eltérések figyelhetők meg a 

funkcionalitásban is. A terület fejlesztése napjainkban is folyik, a teljes körű közművesítés a jelenleg zajló 
csatornázási munkákkal fejeződik be.  

Nagymacs (Terület: 55 ha Állandó népesség száma (2008. február): 1.011 fő Népsűrűség: 2.022 fő/km2) a 

város központi belterületétől egyik legtávolabb eső belterületi besorolású városrésze, amely Debrecen 
nyugati külterületébe ágyazva fekszik A Debrecen központjától 17 km-re nyugatra a város külterületébe 

ágyazva fekszik Nagymacs, amely a 33-as számú főút felől zsáktelepülés-szerűen megközelíthető belterületi 
besorolású településrész. Nagymacs funkciói közül legfontosabbnak nevezhető a lakófunkció. A 
településrész gazdasági funkciói közül mindössze a mezőgazdasági tevékenység érdemel említést. Az aktív 

korú foglalkoztatottak többsége napi szinten Debrecenbe ingázik. A helyi iskola 2007 óta a Vénkerti 
Általános Iskola tagintézményként funkciónál. Ezzel együtt minden évfolyamban folyik a tanítás egy tanuló 

csoportban. A településrész közművelődési funkcióit is (pl. könyvtár) az iskola látja el Óvoda a 
településrészen nincs, csak a városrész központi belterületéhez közel fekvő Kismacson. Debrecen Megyei 
Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Nagymacs esetében kimondja, hogy bár a többi Debrecen 
külterületében elhelyezkedő településrészen is hasonlóak a társadalom állapotai szociális szempontból, 

azonban a Nagymacs településrész nagyobb lélekszáma (1.011), valamint fizikai elzártsága indokolja, hogy a 
szegregálódási folyamatokat megelőzendő Nagymacson a város fejlesztéseket valósítson meg. 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. 

életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek aránya, stb.) 

 

A kedvezőtlen adottságú városrészek lehatárolásánál nem a 2001-es adatokra alapozó szegregációs mutató 

volt az elsődleges szempont, hanem a 2008. januári állapotokat tükröző városi szociális segélyezési mutatók 
1.000 főre vetített értékei: 

• rendszeres szociális segély 

• rendszeres gyermekvédelmi támogatás 

• lakásfenntartási támogatás (normatív, helyi és adósságkezelési összesen) 
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• átmeneti segély (amely a városban a romák esetében gyakran igényelt támogatás) 

Azokat a városrészeket jelölték meg szociális szempontból kedvezőtlen adottságúként, ahol a segélyezési 

mutatók 1.000 főre vetített értékei a négy vizsgált kategóriából legalább háromban meghaladták a városi 

átlag 1,5-szeresét. Mindezek alapján öt lakófunkciójú városrész kerület beazonosításra, amelyek közül 3 
lakótelepi jellegű. 

 

Városrész neve Állandó  

népesség 

2008, fő 

Segély típusa Szegregációs 

mutató 

(2001) 

Alacsony 

komfortú 

lakások 

aránya 

(2001, %) 

Rendszeres 

szoc. 

segély 

1000 főre 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezmény 

1000 főre 

Lakásfenntartási 

támogatás 1000 

főre 

Átmeneti 

segély 

1000 

főre 

Dobozikert  6.113 26,5 35,8 49,9 32,4 13,0 7,6 

Epreskert  1.918 27,1 58,4 57,9 24,0 12,6 0,5 

Nagysándortelep  3.077 31,5 53,9 51,3 31,8 32,5 39,7 

Sóház   882 32,9 36,3 46,5 26,1 12,4 5,3 

Tizenháromváros  1.267 35,5 41,0 45,0 33,1 25,4 15,2 

Nagymacs  1.011 22,7 29,7 33,6 11,9 28,8 33,9 

Debreceni átlag 

1,5-szerese 

 28,9 34,1 46,7 22,6 20,9 11,8 

 Forrás: Debreceni IVS Melléklet. KSH Népszámlálás 2001, DMJV Önkormányzatának adatszolgáltatása   
alapján 

Nagysándortelep adatai a legkedvezőtlenebbek, mind a négy kategóriában átlépik a debreceni átlag 1,5-
szeresét, de a többi városrész adatai is közel állnak ehhez. A lakótelepi városrészek kivételével a szegregációs 

mutató értéke, valamint az alacsony komfortfokozatú lakások aránya is magas. 

Dobozikert esetében jellemző a lakosság fogyása és öregedése. 1990-től napjainkig a lakosságszám 
valamivel több, mint 10%-os csökkenést mutat. A lakosság képzettségi viszonyai a városi átlaghoz képest 
valamivel kedvezőtlenebbek, a foglalkoztatottak aránya viszont valamivel magasabb Debrecen átlagához 

képest, mint ahogyan a munkanélküliek aránya is kedvezőbb képet mutat a városi átlagnál.  

Epreskert lakótelep közelmúltbeli betelepítésével magyarázható, hogy a városban a 2001. évi Népszámlálás 
adatai szerint az Epreskert korstruktúrája a legkedvezőbb: a 0-14 éves korosztály aránya (34,56%) több mint 
kétszeresen múlta felül mind a város, mind pedig a Lakótelep városrész átlagát. Ennek megfelelően az 
öregedési index értéke is itt a legalacsonyabb. A lakosság végzettségi viszonyait elemezve első látásra 

meglepőnek tekinthető az 1990/2000-es évek fordulóján kialakított Epreskert kedvezőtlen mutatója, ami 
alapvetően arra vezethető vissza, hogy a lakások egy részét a város önkormányzata szociális bérlakásként 
hasznosította. A fiatalos korszerkezetnek köszönhetően a foglalkoztatási viszonyok is kedvezőek. Bár a 
terület segélyezési mutatói kedvezőtlen képet mutatnak, ez mindenekelőtt a bérlakások magas arányával és 
részben a lakosság fiatal korösszetételével (ezen belül is a kimagaslóan magas gyerekszámmal) 

magyarázható.  

A Sóházi városrész a leggyorsabban csökkenő lakosságú városrészek közzé tartozik. 1990 és 2008 között 
24.7%-al csökkent az itt élő lakosság száma. A korösszetétel ebből fakadóan szintén kedvezőtlennek 
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mondható. A 60 vagy ettől idősebb korosztály aránya éppen kétszerese a debreceni átlagnak, míg a 0-14 

éves korosztály aránya éppen fele a városi átlagnak. Az elvándorlási és öregedési okok mögött az húzódhat 

meg, hogy a lakótelep az egyik legrégebbi Debrecenben, és bár lakótelepről beszélünk, azonban a mindössze 
néhány utcából álló terület nem képez lakótelepi jelleget. Az iskolázottsági szerkezet minden tekintetben 
közelít a városi átlaghoz, foglalkoztatási viszonyai ugyanakkor valamivel kedvezőtlenebbek annál. 

Tizenháromváros a hagyományos beépítésű belső lakóterület városrész többi részéhez hasonlóan jelentős 
népességcsökkenést mutat. A városrész kedvezőtlenebb végzettségi viszonyokkal rendelkezik, egyrészt a 25-
x éves korosztályból a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya elmarad a városi átlagtól, másrészt a 15-

59 éves korosztályon belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya is magas. A 
foglalkoztatottsági mutatók is kedvezőtlenebbek a városi értékeknél. 

Nagysándortelep-Vulkántelep A Kertvárosi területeken 1990 után a népességszám növekedés volt a 
jellemző, melynek mértéke elérte a 15-20%-ot. A Nagysándortelep helyzete érdekesen alakult, ugyanis bár 

itt is nőtt a lakosságszám (még ha a Kertvárosi részek közül talán a legkisebb mértékben 

is) a lakóházak száma viszont nem nőtt, hanem csökkent. Vagyis a népsűrűség emelkedett és a számos 
korábbi több házrészből álló lakóházat lebontottak és helyettük tágasabb, magasabb komfort fokozatú 
lakásokat építettek. Ez a folyamat, valamint a telep közvetlen környezetében elindult sokirányú fejlesztés 
(egyfelől a teljesen új kiépítésű Fészek-lakópark, másfelől a Határ úti ipari park) lassan megváltoztatja azt a 

helyzetet, amelyre a rendszerváltás előtt és közvetlen utáni időszakban meghatározóan az alacsony státuszú 
és roma lakosság élettere volt a jellemző. Bár az iskolázottsági mutatók továbbra is a legkedvezőtlenebbek a 

Kertvárosi területek között, az utóbbi években ebben e tekintetben is lassú fokozatos pozitív elmozdulás 
tapasztalható. A munkanélküliség és a foglalkoztatási mutatók is lassú javulást mutatnak, annak ellenére, 
hogy a kertvárosi részen belül továbbra is a legrosszabb mutatókkal rendelkezik ez a terület. A 

foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves korosztályon belül 41%, szemben az 51%-os debreceni átlaggal 

valamint az országos 54%-os átlaggal. Mára már a Nagysándortelep megítélése sem olyan negatív, mint 10-

15 évvel korábban volt. 

Nagymacs népessége1990 után növekedésnek indult, ennek két okát lehet megnevezni. Egyfelől a városban 
(elsősorban Belváros és Lakótelepek) élők egy része nem tudta finanszírozni a lakás-fenntartás növekvő 
költségeit, így a jóval kisebb költségigényű településrészi lakásokat választotta, másfelől a városban élő 

családok egy másik csoportja a kertes-házas életformát választotta, amely szintén növelte a kiköltözők 
számát. A településrészen élők korszerkezete kedvező képet mutat és jobb, mint a városi átlag, amely 
nyilvánvalóan a fiatalabb családok kiköltözésével magyarázható. Ugyanakkor az iskolai végzettség 

tekintetében jelentős lemaradást tapasztalunk; a legfeljebb általános iskola végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül kétszerese Debrecen város átlagának, míg a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők aránya (mindössze 1,34% !!!) messze elmarad a városi átlagtól. 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

A fentiekben bemutatott öt kedvezőtlen adottságú városrész nem tekintető szegregátumnak, és közülük 
négyet tekint Debrecen Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája szegregációval 

veszélyeztetett területnek, amit 2009-ben Szociális városrehabilitációs akcióterületként jelölt ki. Ezek: 
Dobozikert, Sóház, Nagymacs és Nagysándortelep, valamint utóbbihoz csatolva a szomszédos Vulkán telep. 

Dobozikert: esetében a legfőbb célok (1) A városrész korszerűtlen lakótelepi lakásállományának felújítása. 
(2) A lakókörnyezet élhetőbbé tétele. (3) A közösségi funkciók megerősítése – társadalmi kohézió. A tervek 
szerint ezt a városrész panel-technológiával készült lakóépületeinek felújításával (fűtési és gépészeti 

rendszer, nyílás-zárók, hőszigetelés). a panelprogram segítségével, a lakosság bevonásával foglalkoztatási 
képzések és programok által kívánják elérni. Valamint fontos eszköz a lakótelep környezetének felújítása (pl. 
játszóterek, parkok és egyéb zöldfelületek, utcabútorok) és alkalmassá tétele a közösségi programok 

kiszolgálására a civil szervezetek munkájának bevonásával és a lakosság önszerveződésének segítésével. 
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Sóház városrész esetében a célok között (1) régi lakóépületek felújítása, korszerűsítése, (2) a városrész belső 

közlekedési feltételeinek javítása és (3) a városrészben található beépítetlen területek megfelelő 

hasznosítása szerepel. Ehhez a városrész elavult hőszigeteléssel és gépészeti rendszerrel rendelkező 
lakóépületeinek felújítását (fűtési és gépészeti rendszer, nyílás-zárók, hőszigetelés), a Sóház rossz állapotban 
lévő belső úthálózatának burkolatfelújítását, a jelenleg üresen álló beépítetlen területek városcéloknak 
megfelelő hasznosításának ösztönzését tervezik. S mivel a Sóház érintkezik a Dobozikert városrésszel, a 

Dobozikertben tervezett közösségi tér fejlesztések a Sóház lakosságának kiszolgálására is alkalmasak. 

Tizenháromváros: esetében a már korábban is bemutatott a városrendezési és piaci-gazdasági folyamatok a 

városrészész jelentős átalakulását eredményezik a közeljövőben (nyugati kiskörút megépítése és az ahhoz 
kapcsolódó új funkciók megjelenése), így a városrészre külön szociális jellegű fejlesztések tervezését nem 
tartja indokoltnak Debrecen város.  

Nagysándortelep – Vulkán telep: setében a fő célok: (1) a lakosság képzettségi szintjének növelése, (2) a 

munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése (3) közösségi funkciók erősítése (4) a lakosság információhoz 
való hozzáférésének javítása és (5) a városrész közlekedési viszonyainak javítása. Ennek érdekében tervezik 
(1) felnőttképzések megvalósítását a lakosság képzettségének és elhelyezkedési esélyeinek javítása 
érdekében (akkreditált képzések hiányszakmákban, számítógépes és internetes alapismeretek); (2) 
felzárkóztató képzések indítását az alapfokú szint (8 általános) megszerzéséhez; (3) foglalkoztatási 

programok szervezését (közmunkaprogramok megvalósítása, ehhez kapcsolódóan képzések szervezése 
betanítható tevékenységekre, amelyek később máshol is hasznosíthatók). Továbbá (4) teleház kialakítását, 
amely nem csak az információhoz való hozzáférést segítené elő, hanem a különféle képzési és közösségi 
programok számára is helyszínül szolgálna, (5) hagyományőrző és egyéb közösségi programok szervezését 

(tánckultúra, zenés programok, gasztronómiai rendezvények), amelyek a hagyományok megőrzése mellett a 
szegregációs folyamatok megelőzését is szolgálják. A tervek között szerepel ezen túl a városrész belső 

úthálózatának felújítása, pormentes burkolattal való ellátása. 

Végezetül Nagymacs városrész esetében a fő célok (1) közösségi funkciók erősítése, a lakosság 
önszerveződéseinek erősítése, (2) a lakosság képzettségi szintjének növelése (3) a közoktatás 

infrastrukturális feltételeinek javítása (4) a településrész elérhetőségének javítása (közösségi közlekedés) 
Ehhez a lakosság információhoz való hozzáférésének javítását (napilapok elérhetőségét is biztosító 
fiókkönyvtár létesítése, internet-hozzáférési pont létesítése); felnőttképzések szervezését (elsősorban 

gazdaképzés), a Nagymacson jellemző mezőgazdasági tevékenységen alapuló szociális szövetkezetek 
létrejöttének ösztönzését (pl. ismeretátadás már működő szövetkezetek részéről, „pilot projektek”) tervezik. 

A tervek között szerepel emellett az általános iskola épületének korszerűsítése és a Debrecen központi 
belterületével összeköttetést teremtő helyi buszjáratok sűrítése. 

A Szociális városrehabilitációban meghatározott célok és intézkedések a szegregációval veszélyeztetett 
területeken képesek a lakosság területi átrendeződésének folyamatai pozitív irányban befolyásolni a 

szegregálódást megakadályozni.  

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia szerint az egészségügyi ellátásban a társadalmi hátrányok 

szempontjából az alapszolgáltatások hiányosságai jelentik a legelemibb hozzáférési problémákat. Az utóbbi 
időszakban az alapszolgáltatásokat tekintve a népességszám csökkenése ellenére romlott az ellátottság 
mutatója Magyarországon. Debrecen városában megyeszékhelyi státuszánál fogva a közszolgáltatások teljes 
köre elérhető a lakosság számára. Alapvetően fejlett intézményrendszer jellemzi a várost.  
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Mielőtt azonban rátérnénk az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés kérdésére, fontos 

áttekinteni a város népességének egészségi állapotát24, valamint az egészséget befolyásoló tényezőket is, így 

a társadalmi-gazdasági helyzetet, az egészségmagatartást, a környezeti hatásokat, Az egészségügyi 
problémákkal is összefügg, hogy a demográfiai adatok a debreceni lakosság folyamatos fogyását mutatják, a 
népesség öregedő jellegű. A munkaképes korosztály lényegében stagnáló létszáma mellett a gyermekkorúak 
létszáma viszonylag intenzíven csökken, az időskorúaké növekedik. Debrecenben a csecsemőhalálozások 

csökkenése egyértelmű, azonban az 1-14 éves korosztály halálozása növekszik, az országos átlagnál nagyobb 
mértékben. A 25-64 évesek körében az országos átlagnál alacsonyabb a korai halálozás. Ebben a 
korosztályban a főbb halálokok elsősorban a keringési rendszer megbetegedései, daganatos betegségek 
(légcső, hörgők, tüdő daganatai, nyelőcsőrák, gyomorrák, emlő-, méhnyak-, méhtestrák), alkoholos eredetű 
májbetegségek és a külső okok miatti halálozás (öngyilkosság). 

Debrecenben a leggyakoribb megbetegedések a 15 évesnél idősebb lakónépesség körében a 
keringésrendszeri betegségek (magas vérnyomás, agyérbetegség, szívinfarktus), a cukorbetegség, daganatos 

betegségek (tüdő, emlő, méhnyak, prosztata, bélrendszeri). 

A regionális adatok szerint a lakosság egészségmagatartására jellemző a dohányzók magas aránya, 
különösen a fiatal nők körében. A napi rendszerességű zöldség- gyümölcsfogyasztás csökkent, ugyanakkor a 
lakosság 52 %-a túlsúlyos/elhízott. 

Debrecen levegőjének környezet-egészségügyi minősítése kén-dioxid, szén-monoxid tekintetében kiváló, 
nitrogén-oxidok, ózon, ülepedő por és benzol tartalmát tekintve jó, a szálló por mennyisége folyamatosan 

csökken, de még mindig jelentős. 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja, 

valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdése alapján helyben biztosítható 

közfeladatok körében a helyi önkormányzat feladata az egészségügyi alapellátás körében a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, a fogászati alapellátásról, az ezekhez kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői és az iskola-

egészségügyi szolgálatról való gondoskodás. 

Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzata az egészségügyi alapellátást 175 területi ellátási 

kötelezettséggel 1993 óta vállalkozóként működő háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogszakorvosok által 
biztosítja, összesen 82 telephelyen.  

 

 

Az egészségügyi alapszolgáltatások Debrecenben 2008-2011 

 2008 2009 2010 2011 

Működő háziorvosok száma 12.31-én (fő) 107 108 106 106 

Működő házi gyermekorvosok száma 12.31-én (fő) 43 43 43 43 

                                                           

24 

 � A DEOEC Népegészségügyi Kara 2002-ben aktualizálta Debrecen Város Egészségtervét 
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A háziorvosi ellátásban a megjelentek és a 

meglátogatottak száma összesen (eset) 

855798 939694 907076 910566 

A házi gyermekorvosi ellátásban a megjelentek és a 
meglátogatottak száma összesen (eset) 

270115 286103 285801 270081 

Betöltött védőnői álláshelyek száma (db) 108 108 106 108 

    Forrás: KSH  

 

Egy háziorvosi körzethez tartozó 14 - 60 év feletti lakosok száma átlagosan 2190 fő, egy házi gyermekorvosi 
körzethez tartozó 0-14 éves lakosok száma átlagosan 659 fő és egy fogorvosi körzethez tartozó 0 - 60 év 
feletti lakosok száma átlagosan 4289 fő. 

Az alapellátáshoz tartozó ügyeleti ellátás megszervezésével DMJV Önkormányzatának Közgyűlése az 
Egészségügyi Járóbeteg Központ Szolgáltató Nonprofit Kft-t bízta meg. A lakosság ügyeleti ellátását az 

Egészségügyi Járóbeteg Központ Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött szerződés alapján a FŐNIX-MED Zrt. 
végzi. A DEOEC I. Belgyógyászati Klinika épületében a felnőtt korú lakosok, a DEOEC Gyermekklinika 
épületében a gyermekek vehetik igénybe az ügyeleti ellátást. A fogászati ügyeletet is az Egészségügyi 

Járóbeteg Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. biztosítja a területi ellátási kötelezettséggel működő 

fogszakorvosok közreműködésével a Szent Anna u. 11. sz. alatt található rendelőben, pihenőnapokon és 

munkaszüneti napokon 8.00-14.00 óra között. 

A város lakosainak járóbeteg szakellátását az Egészségügyi Járóbeteg Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 
végzi. A járóbetegek tizenöt telephelyen harmincötféle szakellátási szolgáltatást tudnak igénybe venni, 

beleértve a gondozási tevékenységeket is.  

A szakellátáson kívül az Egészségügyi Járóbeteg Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. alapellátásként működteti 

az iskolafogászatot (20 fogorvos, összesen 8 telephelyen), az anyatejgyűjtő állomást, az iskola-egészségügyi 
ellátást (13 iskolaorvos, 30 iskolavédőnő, 66 telephelyen) és a védőnői szolgálatot (62 védőnő 10 
telephelyen). 

Fekvőbeteg ellátást a Debreceni Egyetem Egészség- és Orvostudományi Egyetem Klinikáin, valamint a  
Kenézy Gyula Kórházban kaphatnak a debreceni betegek. 

A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást 

nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok a 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási 

kérdések rendezéséről szóló  2013. évi XXV. törvény értelmében az Egészségügyi Járóbeteg Központ 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. április 1. napjával megszűnt, valamennyi joga és kötelezettsége tekintetében 
jogutódja a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, mint befogadó intézmény. 

Debrecen egészségügyi szolgáltatásai között fontos helyet foglal el az anya-csecsemővédelem, egészséges 
táplálás újszülött kortól, amelyben kiemelt szerepet játszik az Anyatejgyűjtő Állomás, amely kettős céllal jött 
létre. Egyrészt feladata összegyűjteni az anyatejet azon édesanyáktól, akiknek a saját gyermekük 

szoptatásán túl többletként termelődő anyateje is van, másrészt az anyatejadó édesanyák segítségével 
anyatejjel ellátni azokat a beteg, koraszülött és kis súlyú újszülötteket, akiket édesanyjuk anyatejjel táplálni 
nem tud. Anyatejadásra jelentkezni a területi védőnő segítségével vagy közvetlenül az Anyatejgyűjtő 
Állomáson lehet. Debrecenben évente mintegy 3000 liter anyatej fordul meg az Állomáson. Az anyatej 
társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról szóló 

8/2002. (X. 4.) ESzCsM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját 

képező literenkénti ára 1800 Ft. Az összeget havonta kapja az anyatejet adó anya postán, vagy bankszámlára 
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utalva az Egészségbiztosítási Pénztártól. A gyermekgyógyász szakorvos a nyilvántartásba felvett csecsemő 

részére vényen rendeli az anyatej mennyiségét, a rendelés okát, és a naptári hónapra elegendő anyatejet. A 

gyermekek az anyatejet térítésmentesen kapják. Ezen kívül anyatejet szállít az Anyatejgyűjtő Állomás a 
DEOEC Szülészeti Klinikája és a Reménysugár Otthon újszülöttjei, csecsemői számára. 

Az egészségügyi alapellátás kiemelt szervezete a területi védőnői szolgálat A területi védőnői ellátásról szóló 
49/2004.(V. 21.) ESzCsM rendelet szerint a gondozott csoportok: a.) várandós anyák, b.) 0-7 éves korosztály, 
c.) nővédelem– a már nem várandós anyák számára. 

1. A várandós gondozás szakorvosi része a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézeten belül történik, 
ennek megfelelően kialakított egységes tanácsadási renddel – védőnő + szakorvos + laboratóriumi 

háttér egy időben, egy helyen. A csecsemőhalálozási, koraszülési mutatók az országos átlag alattiak. 

2.  0-7 éves korosztály: Védőnők által végzett szűrővizsgálatok során kiszűrt elváltozások 

továbbküldése a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet felé történik a nem beutaló köteles 
esetekben (pl. szemészet). A szakellátásban lehetőség van a 6 hetes korban elvégzendő 

csípőszűrésre. Az irányítás a védőnők részéről a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet orthopédiai 
szakrendelésre történik. 

3. A nővédelem során a nőgyógyászati szűrővizsgálatra történő irányítás is zajlik, amely vizsgálatokat a 
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet szakrendelésein lehet igénybe venni. 

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való 

hozzáférés 

 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia kimondja, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

egészségvédelme, a megelőzési programok, célzott tájékoztató kampányok alapvetőek. Az egészségügyi 

prevenciós programoknak számos formája létezik Debrecenben, ezek többsége nyilvános és ingyenes, 

amelyhez a debreceni lakosság egésze hozzáfér, függetlenül etnika hovatartozásától és szociális helyzetétől,  

Debrecen városban a prevenció egyik színtere az iskola-egészségügyi ellátás. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (5) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási 

intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás 
egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi 
vizsgálatának megszervezéséről, ennek keretében különösen, hogy az óvodába járó gyermek, valamint a 
tankötelezettség végéig az általános iskolába, középfokú iskolába járó tanuló évenként legalább egyszer 

fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton vegyen részt. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a felsorolja a helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat, melyek közé tartozik az (1) 

bekezdés 4. pontja szerint az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások. 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a helyi 

önkormányzat feladata az egészségügyi alapellátás körében az iskola-egészségügyi ellátásról való 
gondoskodás. Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 1-2.§-ai szerint az iskola-egészségügyi ellátás biztosítását a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év 

feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők számára kell biztosítani valamennyi 
nevelési-oktatási intézményre kiterjesztve. 

Debrecenben 1950 óta nagy hagyományokkal rendelkezve az országban egyedülálló módon, szervezetten 

működik az iskola-orvosi, iskola-fogászati ellátás. Iskolaorvosi feladatokra 13 státusz biztosított, egy státuszra 
jutó átlagos tanulói létszám 2200 fő. Az iskolaorvosok munkáját 30 iskolavédőnő egészíti ki. 
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Az iskolafogászati ellátás megszervezése, működési feltételeinek biztosítása is a fogászati alapellátást 

működtető feladata, amelyet úgy kell megszervezni, hogy valamennyi intézmény számára fogászati rendelőt 

kell kijelölni. 

Az iskolafogászati feladatokat 20 fő gyermekfogászati szakvizsgával rendelkező fogszakorvos látja el. 
Iskolafogászati rendelő 8 telephelyen, ebből 5 a nagyobb létszámú oktatási intézményekben helyben, három 
gyermekfogászati rendelőben működik. 

A fogeltávolító beavatkozásokon, a konzerváló kezeléseken kívül a gyermek- és iskolafogászat 
tevékenységébe tartozik a fogászati szűrővizsgálat, fogászati prevenció, a fogszabályozás - amely 1959. óta 
biztosított Debrecenben. Az iskolafogászati munka jellegéből adódóan a fogászati prevenció az 

iskolafogorvos és asszisztens napi munkájának része a rendelőben és a nevelési-oktatási intézményben. Ezt 
a tevékenységet valamennyi iskolafogászati team végzi naponta az óvodás és iskolás csoportok körében. Az 
oktatáshoz szükséges prevenciós segédanyagokat (fogkefe, fogkrém, fluoridos zselé, fogselyem, 

ismeretterjesztő kiadványok) az intézmény segítségével, illetve fogászati anyagokat gyártó cégektől 
adományként szerzi be az egészségügyi szolgáltató. 

A nem önkormányzati nevelési-oktatási intézmények iskolaorvosi, iskolafogászati ellátását is végzi az 
Egészségügyi Járóbeteg Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. jogutódjaként a Kenézy Gyula Kórház és 
Rendelőintézet, valamint az iskolafogászati ellátásban közreműködik még 17 területi ellátási kötelezettséggel 

működő fogszakorvos is, akik az önkormányzati középfokú oktatási intézmények tanulóinak szűrővizsgálatát 
a saját fogászati rendelőjükben végzik. 

Az óvoda-egészségügyi ellátást az iskola-egészségügyi ellátáshoz hasonlóan a város minden óvodájában (39) 
a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet biztosítja. A területi védőnők végzik a védőnői feladatokat, a házi 

gyermekorvosok pedig közreműködői szerződéssel látják el az orvosi feladatokat. 

A város 1998-tól különös figyelmet fordít az egészség védelmére, fejlesztésére, betegségek megelőzésére. 
Az Egészségügyi Bizottság elnökének kezdeményezésére az Önkormányzat 2003 őszétől minden évben 
megszervezte az Egészségnapot, mely során több civil szervezettel is együttműködött. Az egészségnapok 

szakmai részét főként a város tulajdonában lévő egészségügyi szolgáltató szakorvosai, szakdolgozói végezték 
a civil szervezetekkel közösen. 

2003-tól 2009-ig minden évben megrendezésre került a Városi Egészségnap, mely során változatlanul a 
programok között szerepeltek a különböző szűrővizsgálatok, tanácsadás, kiállítások, különböző 
sportrendezvények, kulturális események, melyek az egészség értékére, annak fejlesztésére és védelmére 

irányultak. A város vezetése a változatlan programok mellett minden évben megpróbálta színesíteni, 
bővíteni a programok körét, így a következők valósultak meg: 

2003-ban az Összefogás az egészségért a mellrák ellen program valósult meg, mely során Nancy Goodman 

Brinker amerikai nagykövetasszony a mellrák alapítvány létrehozója is ellátogatott Debrecenbe. A lakosság 
30 perces sétával fejezte ki támogatását a prevenció fontossága és a szűrővizsgálatok jelentősége mellett. A 

Szív Világnapja keretében megrendezett Egészségnapon az ÁNTSZ és DEOEC közreműködésével a 
háziorvosok és házi gyermekorvosok számára prevenció, betegtájékoztatás és minőségbiztosítás 
témakörben továbbképző konferencia került megszervezésre. 

2004-ben a városi egészségnapon egy Egészségtotó került kitöltésre, mely kitöltési aránya magas volt. Az 
iskolák külön felhívásban részesültek az Egészségnap fontosságáról; a gyerekek és szüleik együtt és külön is 
sportversenyeken is részt vehettek. 

2005-ben az Egészségnap kiegészült gyermek-egészségvédelmi témájú pavilonokkal. Tovább folytatódott a 

2000-ben elkezdődött Dohányzásmentes Életmód népszerűsítését célzó program a háziorvosok és ÁNTSZ 

támogatásával. Ez a program főként az általános iskolás, 5-6. osztályos tanulókat célozta. Ebben az évben az 
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üzleti szférában is elkezdődött az egészségnap hirdetése. Az Egészségügyi Bizottság által hirdetett pályázat 

révén 14 felnőtt háziorvosi körzetben valósulhatott meg a prevenciós tevékenység erősítése. A háziorvosok 

vállalták az 1 éven belül rendelőben nem jelentkező 40-65 éves rizikócsoportba tartozó lakosság felkeresését 
és Egészségkalauz átadását. 

2006-ban Nosztalgia villamos az Egészségnapon szűrővizsgálatokkal, és tanácsadással közlekedett. Egészség 
szabadegyetem keretében minden hónapban térítésmentes előadások kerültek megrendezésre az 
egészségügyi járóbeteg-szakellátást biztosító szolgáltató szakorvosai segítségével. Az előadások célja a 
gyakori betegségek megelőzése, egészségtudatos magatartás, prevenció. Az előadásokat alkalmanként 80-

200 fő látogatta, kérdéseket tehettek fel az orvosoknak. A háziorvosok minden előadás előtt 
továbbképzésen vettek részt a maximális információszolgáltatás érdekében. Először került megrendezésre az 
Egészség Hete a Tócóskertben program. 

2007-ben Béres Egészség Hungarikum Program volt az Egészségnapon. Tovább folytatódott az Egészség Hete 

a Tócóskertben program. A Sodexo Kft. 800 gyereknek ebédet készített, valamint a gyerekek közösen 
megtanulhatták egészséges ételek készítését. A szervezőket az Önkormányzat jelentős összeggel támogatta. 
A Sanofi-Aventis Gyógyszergyártó cég Egészségvonata érkezett Debrecenbe. A program legfőbb célja, hogy 
felhívja a figyelmet a hasi elhízás veszélyeire. Ennek érdekében vérnyomás, vércukor, haskörfogat, 
koleszterinszint mérést, tanácsadást lehetett igénybe venni 4 szerelvényben. 

2008 óta egyre több civil szervezet vett részt a prevenciós napokon, a programon kb. 2500 fő jelent meg, 
szükség szerint további szakorvosi vizsgálatokra kaptak továbbirányítást betegségeik kivizsgálása érdekében. 

(gyakori, az addig nem ismert bőrbetegségek, szembetegségek, kezdődő cukorbetegség kiszűrése.) 

2009-ben szűrővizsgálatok, tanácsadások mellett néhány szezonális megbetegedés megelőzéséről szakorvosi 

beszélgetés zajlott a színpadon. 

2010-ben a szűkös önkormányzati forrás miatt egy reklámügynökség szervezésében valósult meg az 
egészségnap. Az önkormányzat ugyan nem pénzben, de biztosította a helyszínt és segítséget nyújtott a 
szervezésben. 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a saját prevenciós tevékenysége mellett támogatja a civil 

szervezetek prevenciós tevékenységét is. Az egészségnapok megjelenése, hasznossága felkeltette a civil 
szervezetek érdeklődését is. 2008-ra már egyre többen részt vettek a prevenciós programokban. Az 
önkormányzat hosszú évek óta minden évben hozzájárult azon szervezetek programjainak 
megvalósulásához, melyek támogatták a prevenciós feladatok elvégzését. Évente körülbelül 2,5-3 millió Ft-

ot fordított a támogatásukra, melyből változóan ugyan, de 15-20 program valósulhatott meg évente. 

Civil szervezetek prevenciós tevékenységének támogatása 

Év Átlagos támogatás (Ft) Programok száma Összesen: 

2009 175.500 14 2.457.000 

2008 150.222 9 1.352.000 

2007 150.000 18 2.700.000 

2006 150.000 20 3.000.000 

2005 106.615 26 2.772.000 

2004 115.385 13 1 500 000 
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2003 115.385 13 1 500 000 

2002 87.500 16 1.400.000 

2001 177.777 9 1.600.000 

2000 62.000 5 310.000 

1999 50.000 3 150.000 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

Debrecenben a fejlesztő, rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés társadalmi helyezettől függetlenül 

elérhető a város lakói számára. A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet szakrendelése a 0-18 éves kor 

közötti krónikus, összetett problémák, fejlődési zavarok diagnosztizálásával és kezelésével foglalkozik. Az 
épületen belül korai fejlesztő központ és nappali ellátó egység is működik nem a Kenézy Gyula Kórház és 
Rendelőintézet szakrendeléseként. Beutaló köteles szakrendelés, a probléma jellegének megfelelő 
szakrendelés, fekvőbeteg ellátó intézmény orvosa és házi gyermekorvos/háziorvos irányíthatja ide a 
családot. A beutaltak előjegyzési időpontot kapnak, a probléma jellegétől függően néhány nap, maximum 2 

héten belül orvosi vizsgálatra. A vizsgálat nem a szokványos orvosi vizsgálat, inkább képesség felmérés a 

fejlődési zavar gyanúja miatt érkezetteknél, aminek az a célja, hogy megfelelő diagnosztikus és terápiás 
team összeállításához kapnak információt. A neurológiai és mozgásszervi vizsgálat azonban a kornak 

megfelelő módszerekkel történik. 

Az időskorúak rehabilitációs ellátása keretében a 65. életévüket betöltött, és nyugdíjban vagy nyugdíjszerű 

ellátásban, illetve időskorúak járadékában részesülő személyek részére az életminőségük javítása érdekében 

a városi tulajdonú Nagyerdei Gyógyfürdő, valamint Kerekestelepi strandfürdő évente 5 alkalommal történő 

térítésmentes igénybevételéhez természetbeni ellátást nyújt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

A mélyszegénységben élők és a hátrányos helyzetű roma lakosság számára kiemelten fontos a közétkeztetés 
az egészséges táplálkozás és az egészséges életmódra nevelés miatt.  

Debrecenben az önkormányzat intézményeiben számos formában megjelennek az egészséges táplálkozás 
szempontjai. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. §-ának (3) bekezdése előírja, hogy a 

közétkeztetésben az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani. Ezen 
túlmenően figyelembe veszik a szakorvosok,a gasztroenterológiai szakrendelés véleményét, utasításait a 
speciális diétákat és ezek életkori sajátosságait. Az önkormányzati intézményekben 2011. augusztus 01.-től 

kezdődően kiadott ÁNTSZ ajánlás alapján folyik az ellátottak étkeztetése. 

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézményében például megbontották a 18 év alatti korcsoportonkénti ötszöri 
étkeztetést (1-3, 4-6, 7-10, 11-14, 15-18 év). 18 év felettinél megmaradt a háromszori étkeztetés. A 18 év 

alatti ellátottak napi étkeztetésénél biztosítják a 0,5 liter 2,8 %-os tejet, vagy ennek megfelelő 
kalciumtartalmú tejterméket, 4 adag gyümölcsöt, zöldséget, (reggelinél egész évben a szezonális zöldségek 
adása, nyers zöldségek felhasználása az ételek készítésénél. (nyers saláták) 3 adag gabonaalapú élelmiszert, 
(rozsos kenyér, korpás kenyér, kukoricás kenyér, korpás zsemle, teljes kiörlésű kifli, cerbona pehely, müzli. A 
18 éven felüli ellátottaink napi étkeztetésénél pedig 0,3 liter 2,8 %-os tejet, vagy ennek megfelelő calcium 
tartalmú tejterméket, 2 adag gyümölcsöt, zöldséget (reggelinél egész évben a szezonális zöldségek adása, 
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nyers zöldségek felhasználása az ételek készítésénél.(nyers saláták). 2 adag gabonaalapú élelmiszert, (rozsos 

kenyér, korpás kenyér, kukoricás kenyér, korpás zsemle, teljes kiőrlésű kifli, cerbona pehely, müzli) 

biztosítanak. Igyekeznek az ANTSZ ajánlásának megfelelően készíteni az étlapot az ellátottak részére, az 
élettani sajátosságaiknak megfelelően. 

DMJV Idősek Háza intézményben az idős korban gyakran előforduló betegségeket szem előtt tartva tervezik 
az étlapot, mivel egyre magasabb a cukorbetegek, májkímélő diétára szorulók száma. Az étlapban a korábbi 
évekhez képest több friss zöldség, gyümölcs, valamint tejtermék és sovány felvágott került tervezésre. A 
fehér lisztből készült kenyeret, zsemlét a legtöbb esetben teljes kiőrlésű kenyérre, kiflire, korpás zsömlére 

cserélték le. A por alapú, vagy szárított, fagyasztott élelmiszerek helyett alapanyagként megpróbálnak minél 
több friss, nyers zöldséget, gyümölcsöt alkalmazni. Az ebédhez heti 5 alkalommal külön gyümölcs is kerül 
felszolgálásra. 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 

A hátrányos társadalmi csoportok felzárkóztatásában kiemelt szerepet játszanak a nem formális tanulást 
biztosító sport programok és intézmények. Debrecenben számos sportlétesítmény található. 

 

Létesítmények 

 Szabadtéri kondiparkok (Debreceni Jégcsarnoknál és az Oláh Gábor utcai Sportcentrum területén) 

 Oláh Gábor utcai Sportcentrum területén lévő pályák (atlétikapálya, kosárlabda pályák, füves 
dobópálya, stb) ingyenes használata 

 Debrecen város közigazgatási területén 46 darab zöldterületi (füves, burkolt, illetve salakos) köztéri 
sportpálya található 

 Közterületi sportpályákhoz kapcsolódóan kosárlabda palánkok kerültek kihelyezésre 47 darab 2001-

ben 

A sportrendezvények és események esetében Debrecenben érvényesül az Információs esélyegyenlőség. A 

www.debrecen.hu honlapon elérhetőséggel, illetve nyitvatartási idővel mindenki számára megtalálhatóak az 
önkormányzati tulajdonú, sportlétesítményt üzemeltető gazdasági társaságok. 

Az önkormányzat különböző támogatásokkal ösztönzi a városi sportéletet és annak minél szélesebb körben 
való elérését. Közvetlen anyagi támogatás nyújt az önkormányzat, hogy a hátrányos helyzetű csoportok is 
elérjék a sportolási lehetőségeket. 2012-ben is külön támogatta azokat az önkormányzati fenntartású iskolák 

iskolai sportköreit, vagy a sportkör feladatait ellátó diáksport egyesületeket, ahol speciális tanulási igényű 
diákok sportoltak. Emellett közvetett anyagi támogatás is nyújt a hátrányos helyzetű csoportok spothoz való 

hozzáférésének támogatására. Évről évre sportcélú pályázati felhívást tesz közzé, többek között 
egészségkárosultak sportja kategóriában is. Ennek köszönhetően támogatásra kerültek fogyatékos 
sportrendezvények és sportolók (értelmi fogyatékosok, tanulásban akadályozottak, transzplantáltak, 
mozgásszervi fogyatékosok). A sportlétesítmények Debrecenben alkalmasok fogyatékos rendezvények 
lebonyolítására, a Debreceni Sportuszodában már második alkalommal került lebonyolításra a Speciális 

Úszók Diákolimpiai Döntője. Szintén közvetve, pályázati úton támogatják a szenior sportolókat és 
sportrendezvényeket. 

Az önkormányzat a civil szféra támogatásán keresztül is hozzájárul a város sportéletének fejlesztéséhez és a 

sportolás széles társadalmi rétegek számára való hozzáféréséhez. A Versenysport és szabadidősport jogcím 
terhére 40 civil szervezet összesen 6,7 millió Ft összegű támogatásban részesült. Debrecen város sportélete 
elsősorban a civil szervezetek által rendezett sportrendezvényekre épül. Annak ellenére, hogy kiemelt 
figyelmet az élsportban működő gazdasági társaságok kapnak, a debreceni civil szervezetek azok, akik 
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aktivizálják, „mozgatják” a sportolni vágyókat. A 2011. évben az önkormányzati támogatást elnyert civil 

szervezetek több, mint 6.000 embernek biztosították a mozgás, és a sportolás örömét. 

A Diáksport támogatására az önkormányzat a mindennapos testedzés népszerűsítése érdekében támogatja 

az intézmények keretében működő diáksport egyesületeket. A 2011. évben 3,1 millió Ft került felosztásra 20 
diáksport egyesület között. Ennek köszönhetően az egyesületek több, mint 12.000 tanuló sportolási, 
mozgási lehetőségét tudták biztosítani versenyeken való részvételekkel, házi bajnokságok és szabadidős 
programok szervezésével.  

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A szociális ellátások rendszere a pénzbeli és természetbeni ellátásokból és a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokból áll. A személyes gondoskodást nyújtó intézmények tevékenysége magában foglalja a szociális 

alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.  Az alapszolgáltatások közé tartozik az étkeztetés, a házi 
segítségnyújtás, a családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a pszichiátriai, illetve a 
szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátások, a támogató szolgáltatás, az utcai szociális munka, a 
nappali ellátások, valamint a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás. A szociális törvényben 

meghatározott ún. szakosított ellátásokhoz a bentlakásos intézmények tartoznak, azaz az ápolást, gondozást 
nyújtó intézmények, a rehabilitációs intézmények, a lakóotthonok (tartós bentlakásos intézmények) és az 
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények. Az egyes szolgáltatások megszervezhetők önálló formában és 
integrált szervezeti formában is. 

Hajdú-Bihar megyében a szociális alapszolgáltatásokról általánosságban elmondható, hogy míg a 
hagyományos alapszolgáltatásokban részesülők száma jelentősen nem növekedett, ugyanakkor az elmúlt 

négy-öt évben megjelentek új típusú ellátások, amelyek esetében az igénybe vevők száma dinamikusan 
nőtt. A nappali ellátások közül a fogyatékosok, a hajléktalanok, a szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek 

nappali intézményeit igénybe vevők száma többszörösére nőtt. A lefedettség a megyében az étkeztetés 
esetében volt a legmagasabb, ahol teljes a lefedettség, és második legmagasabb a házi segítségnyújtás 

(90%), de ezek minden településen kötelezően biztosítandó feladatok. A nappali intézmények közül az 
idősek klubja az ellátásra kötelezett települések 78%-án van jelen.  

Az étkeztetés a leggyakrabban igényelt ellátási forma a nyugdíjasok, valamilyen nyugdíjszerű ellátásban 
részesülők, a munkanélküliek, az aktív korúak ellátásában részesülők között. Az alacsony jövedelemmel 
rendelkező lakosság köréből veszik igénybe a legtöbben a szociális étkeztetést a piaci árak alatt tartott 

térítési díjak miatt.  

A családsegítés a szociális munka egyik alapvető eleme, a szociális és mentálhigiénés problémák kezelése, 
illetve krízishelyzetekben történő segítségnyújtás mellett a szociális ellátórendszerbe kerülő személyek első 

találkozási és belépési pontjaként és jelzőrendszerként szolgál. A szociális szolgáltatások további szintjei erre 
a szolgáltatásra épülnek. A családsegítő szolgálatok nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a megye 

megváltozott társadalmi helyzete miatt. A fiatal aktív korú lakosságon belül magas a munkanélküliek száma, 
illetve gyakori a többgenerációs munkanélküliség, mely nagy anyagi hiányt keletkeztet a családokban, 
veszélyeztetve ezzel a létfenntartást. A munkanélküliség okozta kisebb fokú mentális problémák kezelése 

fontos szerepet játszik a további betegségek kialakulásának megelőzésében.  

Családsegítő szolgálatok Debrecenben 

 2008 2009 2010 2011 
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Családsegítő szolgálatok száma (db) 8 8 6 6 

A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma 
(fő) 

11593 13241 11759 11420 

 

A családsegítő szolgálatot igénybe vevők száma az elmúlt években közel állandónak tekinthető, s számuk 
12.000 fő körüli. 

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokon belül: Debrecen város szociális intézmény-hálózatán 
keresztül az alábbi ellátásokat biztosítja: 

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja, továbbá Debrecen Megyei Jogú 

Város Gyermekvédelmi Intézménye a családsegítést, 

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálata az alapszolgáltatáson belül az étkeztetést (egyéb 

főzőhely keretében nyújtott étkeztetést, népkonyhai étkeztetést), a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást 
(idősek klubjait, demens személyek nappali intézményeit), 

Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza az Szt. alapján ápolást-gondozást nyújtó intézményen belül idősek 

otthonát, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményen belül időskorúak gondozóházát, Debrecen Megyei 
Jogú Város Idősek és Csökkentlátók Otthona székhelyén az ápolást-gondozást nyújtó intézményen belül 

fogyatékosok otthonát, idősek otthonát, 

Debrecen Megyei Jogú Város Idősek és Csökkentlátók Otthona Szávay Gyula utcai telephelyén ápolást-

gondozást nyújtó intézményen belül idősek otthonát, 

Debrecen Megyei Jogú Város Fogyatékosokat Ellátó Intézmény több telephelyen négy típusú ellátást: 

 fogyatékosok nappali intézményét, 

 fogyatékosok ápoló-gondozó otthonát, 

 fogyatékos személyek gondozóházát, 

 fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonát. 

Emellett további ellátásokat a város ellátási szerződéssel ellátott szolgáltatásként biztosít. Jelenleg a 
ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. ellátási szerződéssel biztosítja a hajléktalan személyek ellátását és ezen 

belül az utcai szociális munka, nappali ellátás, éjjeli menedékhely, hajléktalanok átmeneti szállása, családok 
átmeneti otthona feladatokat. Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona 
ellátási szerződéssel biztosítja a fogyatékosok nappali ellátását. A Héra Egyesület a családsegítést, a Forrás 
Lelki Segítők Egyesülete a családsegítést, szenvedélybetegek nappali ellátását, pszichiátriai betegek 

közösségi ellátását, szenvedélybetegek közösségi ellátását, szenvedélybetegek rehabilitációs ellátását 
biztosítják ellátási szerződés keretében. Végezetül a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület a 
szenvedélybetegek közösségi ellátását, pszichiátriai betegek közösségi ellátását és támogató szolgáltatást 
biztosít. 

Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények közül a DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja 
segítséget nyújt: a tartós munkanélkülieknek, aktív korú nem foglalkoztatottaknak, fiatal 
munkanélkülieknek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdőknek, fogyatékossággal élők, 

krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, kábítószer problémával küzdők, illetve egyéb 
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szociálisan rászorult személyek számára, valamint külterületen, kertségekben, tanyákon élő egyéneknek, 

családoknak. Az intézmény célcsoportjai között tehát megtaláljuk a mélyszegénységben élőket és közöttük a 

minden bizonnyal felülreprezentált roma lakosságot is. A Debrecen város családsegítő és Gyermekjóléti 
Központja több mint 10 éve foglalkozik tartós munkanélküliekkel, a rendszeres szociális segélyben 
részesülőkkel, így kidolgoztak egy belső eljárásrendet (protokollt) annak érdekében, hogy minél 
hatékonyabban tudjanak segíteni a segélyezett munkaerőpiacra való visszavezetésében, vagy más ellátáshoz 

jutásában. 

A segélyezettekkel való foglalkozás folyamata: 

− találkozás: teljes körű tájékoztatás a jogokról és a kötelezettségekről, az intézmény által biztosított 

szolgáltatásokról, az együttműködési megállapodás aláírása, az együttműködés helyszínének 
kijelölése, első interjú felvétele, 

− találkozás: beilleszkedési terv megbeszélése, aláírása, 

−  a beilleszkedési programban foglaltak végrehajtása, 

− évente egy alkalommal a beilleszkedési terv értékelése, szükség esetén az abban foglaltak 
újratárgyalása, 

− az együttműködési kötelezettség megszegése esetén az ügyfelek megkeresése (levélben, telefonon 
vagy személyesen), a mulasztás okának tisztázása, 

− nem elfogadható indok esetén az önkormányzat tájékoztatása. 

Az intézményben kialakult gyakorlat szerint a munkanélküliekkel való foglalkozás módszerei: 

- egyéni esetkezelés 

1-3 havonkénti jelentkezés, tanácsadások (életvezetési, munkavállalással kapcsolatos, szociális), ügyintézés 
segítése, információnyújtás (szociális, munkavállalási, képzési átképzési és egyéb ügyekben), 

családgondozás, szükség esetén más, intézményen belüli szakemberek bevonása: pszichológus, jogász, 
adósságkezelési tanácsadók.) 

- klubok, csoportok 

• Életmód klub, amelynek célja a munka világába való visszavezetés, izoláció csökkentése, társas 

kapcsolatok javítása, szabadidő hasznos eltöltése, életmód formálása, információnyújtás (a takarékos 
háztartásvezetés, a háztartás megreformálása, az egészséges életmód, kreatív foglalkozások). 

• Egyszülős klub: amelynek célja az izoláció csökkentése, társas kapcsolatok javítása, életmód formálása, 
tematikus programokon keresztül (gyermeknevelés, háztartásvezetés, olcsó és egészséges ételek készítése, 
egészséges életmód kialakítása, a mindennapok tennivalói, jog útvesztőiben való eligazodás). 

• Férfi-klub: a résztvevőket foglalkoztató kérdéseket feldolgozó filmek megnézése, elemzése, szituációs 

játékok, kötetlen beszélgetés, információnyújtás. 

• Háztartásgazdálkodási klub, amelynek célja a háztartásgazdálkodás tudatosabbá tétele, életmód 
formálása, életvezetési tanácsok nyújtása, szabadidő hasznos eltöltése. 

• „Rehab csoport”: (megváltozott munkaképességűek számára), önismeret fejlesztéssel, a 

képességcsökkentek speciális helyzetével, problémáival kapcsolatban, önismereti és kommunikációs 
játékokkal, tesztekkel, interaktív beszélgetésekkel, kreatív foglalkozásokkal. 
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• Mentálhigiénés csoportfoglalkozás: az önismeret fejlesztése, mentális állapot javítása, önismereti és 

képességfejlesztő játékok, teszteken keresztül. 

• Álláskeresési tanácsadás: rövidtávú célok, célállások megfogalmazása, állásinformációk gyűjtése, a 

munkaadók alkalmazási szokásai – a munkavállalók elhelyezkedési szokásai, rejtett állásinformációs források, 
kapcsolatfelvétel a munkáltatóval, gyakorlatok: önéletrajzírás, motivációs levél, az interjúszituáció.25 

Problémát jelent azonban, hogy a családsegítő szolgáltatás területén az intézmény a szakmai jogszabálynak 
nem felel meg teljes mértékben, mivel a kötelezően alkalmazandó szakmai létszám nem éri el az abban 
meghatározott minimumot 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor 

 

A szociális szolgáltatásokról legrészletesebben Debrecen vonatkozásában Debrecen Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Szolgáltatástervezési Koncepciója foglalkozik. A koncepció azonban nem tér ki a 
diszkrimináció és egyenlő bánásmód kérdéskörére illetve a hátrányos megkülönböztetés elleni 
tevékenységekre a szociális ellátórendszeren belül.  

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi 
ellátórendszer keretein belül 

 

Debrecen Város Egészségterve külön figyelmet szentel a hátrányos helyzetű gyermekek 
egészségvédelmére és kiemeli a családsegítő szolgálatokkal való együttműködés fontosságát a hátrányos 
helyzetű gyermekek felkutatásában és felzárkóztatásában, egészségügyi célú prevenciójában. 

Hátránykompenzáló juttatások és szolgáltatások szervezett formában nem működnek és erre vonatkozóan 

az Egészségterv sem tartalmaz koncepciót.  

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

Debrecen Megyei Jogú Város 2005-ben hozta létre az Újkerti Közösségi Ház átszervezésével és további új 
egységekkel a Debreceni Művelődési Központot. Ez az intézmény működteti Debrecen öt közösségi házát (a 
Belvárosi, a Homokkerti, a Józsai, a Kismacsi és az Újkerti Közösségi Ház), valamint a Debreceni Mű-Terem 

Galériát, a kézművesek házát (Tímárház), valamint a Honvédtemető és Mauzóleum Emlékhelyet. A 
Debreceni Művelődési Központhoz tartozó közművelődési intézményhálózat nagy részét korszerűsítették és 
újat is építettek az elmúlt években. Ezek közül is kiemelkedik az új Homokkerti Közösségi Ház, mely a 
városrész lakosságának új művelődési-közösségi intézménye, valamint itt kapott otthont a fél évszázados 

múlttal rendelkező Debreceni Népi Együttes is. Emellett megújult, gyönyörű belső tereivel és teljesen 

                                                           

25 

 � Kovács Ibolya - Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna (2011) A szociális és munkaügyi rendszer feladatai 
és integrációs lehetőségei a tartós munkanélküliség kezelésében, Szociotéka, Debreceni Egyetem 
Szociológiaés Szociálpolitika Tanszék 
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kicserélt berendezésekkel várja a művelődni, szórakozni vágyókat a Kossuth utcai – új nevén – Belvárosi 

Közösségi Ház is, amely egyben az intézményhálózat központja. A kulturális rendezvényeken résztvevők 

száma folyamatosan nő a városban, míg a művelődési foglalkozásokon csökkenő résztvevői szám figyelhető 
meg, annak ellenére, hogy a foglalkozások száma növekszik. 

Kultúra és művelődés Debrecenben 

 2008 2009 2010 2011 

Kulturális rendezvények 
száma (db) 

1088 855 969 1180 

Kulturális rendezvényeken 
részt vevők száma (fő) 

252899 266856 267265 339864 

Közművelődési 
intézmények száma (db) 

17 10 7 16 

Rendszeres művelődési 
foglalkozások száma (db) 

7364 6297 5311 8607 

Rendszeres művelődési 
formákban résztvevők 
száma (fő) 

14243 14539 11451 11716 

 

Fontos, hogy egyes helyi kulturális, közművelődési szervezetek kiemelt figyelmet szentelnek a hátrányos 
helyzetű rétegek elérésére, támogatására. 

A Vojtina Bábszínházat a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek ingyen látogathatják mind kirándulások, 
mind bérletes csoportok esetében. Például a Hajdúböszörményi Napsugár Óvoda 140 fővel bérletes 

előadásokon vesz részt, akik közül 10 fő halmozottan hátrányos helyzetű. Egy évadon belül ez kb. 50 
gyermeket érint. Havi rendszerességgel jelentős kedvezménnyel tekinthetik meg előadásaikat a szociálisan 
rászorulók: nagycsaládosok, a lakásotthonokban élő gyermekek, és a menekülttáborokban élő gyermekek. 

Egy TÁMOP pályázat keretében valósul meg a Kapcsolat program, melynek célja, hogy olyan gyerekek 
kerülhessenek kulturális intézményekbe, akiknek élethelyzetüknél fogva – mert sérültek, árvák, 

idegrendszeri károsultak vagy mert lakóotthonban élnek – nem adatik meg, hogy részesei lehessenek a 
színháznak, játéknak, terápiának. A pályázat kiírói azt fogalmazták meg ebben az elnevezésben, hogy 
teremtsenek hidat az ilyen nehézségekkel küzdő gyerekekhez. A program 2012 márciusától 2013. december 

31-ig tart. Keretében két csoportban járnak a bábszínházba a gyerekek 10-10 fős létszámmal. Mindegyikőjük 
a debreceni lakóotthonban él. A foglalkozások célja olyan szocializációs helyzetek kialakítása a színház és 
bábjáték eszközei által, melyek a gyermek személyiségét fejlesztik, saját képességeivel ismertetik meg. 

A helyi közélet szempontjából meghatározó a civil szervezetek és az önkormányzat együttműködése. 
Debrecenben működik egy Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és egy Civil Fórum 

A város a közgyűlés 271/2010. (XI. 25.) határozatában fogadta el Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Civil Stratégiáját, melynek célja az Önkormányzat és civilek közötti együttműködés 
kereteinek meghatározása. Az alapvető célcsoportok (az egyesületek, alapítványok, és ezek szövetségei) 



86 

 

mellett, fontosnak tekintik a nem bejegyzett szervezetekkel (klub, öntevékeny körök, diákönkormányzatok), 

valamint közalapítványokkal történő kapcsolattartás.  

A Civil Stratégia mentén már számos feladat megvalósult. 2011-ben került megrendezésre a Civil Fórum 

„Közös Többszörös” az Ifjúsági Házban, közel száz civil szervezet képviselőjével. 

Annak érdekében, hogy az együttműködés és a kommunikáció megfelelő hatékonysággal folyhasson, az 
önkormányzat civil referenst alkalmaz. A referens feladata, hogy közvetítsen a civil szervezetek és az 
önkormányzat, valamint az intézmények között, segítsen a leendő együttműködő partnerek egymásra 
találásában.  

A 2010-ben átadott Ifjúsági Ház megnyitásával és működtetésével újabb közösségi terek nyíltak a debreceni 
civil szervezetek előtt. Helyszín és infrastruktúra biztosításával a Ház hozzájárul a civil szervezetek közötti 
hatékony együttműködéshez. A szervezetek önkéntes munkával, szaktudásukkal, humánerőforrással 

közreműködnek a programok megvalósításában, így egy hatékony, kölcsönösségen alapuló partnerségi 
viszony alakul ki. 

Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten hozzájárult a civil szervezetek működési, programfinanszírozási 
támogatásához, ezzel is elősegítve a debreceni polgárok számára nyújtandó szolgáltatások bővítését, 

elismerve a debreceniek által létrehozott gazdag és sokszínű civil szféra jelentőségét, társadalmi 
hasznosságát. 

2011-ben az alábbi anyagi támogatási formák valósultak meg: 

a./ A Civil Alap terhére 26 civil szervezet összesen 2.388.750 forint támogatásban részesült az alábbi 3 

kategóriában: 

− időskorúak közösségei, civil szervezetei, kertbarát körök városrészi rendezvényeinek, programjainak 

támogatása, 

− ifjúsági civil szervezetek, csoportok programjainak támogatása, 

− debreceni civil stratégiához kapcsolódó programok támogatása. 

A szervezetek által megvalósított programok több korosztályhoz eljutottak, megvalósításuk jelentős 
önkéntes munkát vonultatott fel. A városrészekben megvalósított rendezvények erősítették a helyi 

közösségeket, és az ott élők kötödését a lakókörnyezetükhöz, településrészükhöz. 

b./ A Kulturális Alapból 23 civil szervezet összesen 2,5 millió Ft összegű támogatásban részesült. 

Erre a pályázati felhívásra a városban élő és a várossal aktív kapcsolatot tartó művészeti csoportok, a 

városban működő kulturális szervezetek, egyesületek, alapítványok pályázhattak, művészeti, tudományos 

programok megvalósítására, valamint a városhoz kötődő kiadványok megjelentetésére. A támogatás révén 
olyan városi szintű kulturális rendezvények, művészeti programok megvalósulására nyílt lehetőség, amelyek 

hozzájárultak a város kulturális, turisztikai vonzerejének növeléséhez. A 2011. évben a támogatott projektek 
szervesen illeszkedtek Debrecen 650 éves évfordulójához. 

Az önkormányzat és a helyi nonprofit szervezetek együttműködésének egyik legnépszerűbb formája az 
önkormányzat, vagy a Cívis Ház Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok árverés nélküli bérbeadása, kedvezményes 
bérleti díj ellenében. Ez az együttműködés nemcsak a civil szervezetek számára hasznos, hiszen a bérlők 
gondoskodnak az ingatlan felújításáról. 2011-ben 24 nonprofit szervezet által 28 db ingatlan kedvezményes 

bérlése valósult meg. 
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Önkormányzattal közösen megrendezésre kerülő programok esetén kedvezményes közterületi díj, valamint 

kedvezményes terembérleti díj (önkormányzati intézményekben) biztosításával is hozzájárulnak a nonprofit 

szervezetek támogatásához. 

A város azoknak a szervezeteknek, akikkel valamilyen együttműködést alakított ki, munkájukat ismeri és 
elismeri, források lehívásához támogatói ajánlásokat, nyilatkozatokat biztosít, ezzel is elősegítve a városban 
működő nonprofit szervezetek forrásteremtő képességét. 

Az önkormányzat Önként vállalt feladatként krízisétkeztetést biztosít civil szervezetekkel és egyházzal kötött 
támogatási megállapodásban foglaltak alapján, amelyre a tavalyi évben 15.200.000 forint került 
felhasználásra. 

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 

 

A közösségi élet a felmerülő társadalmi konfliktusok szempontjából lényeges, hogy Debrecenben vannak a 

helyi konfliktusok kezelésére szakosodott szervezetek: Esélyek Háza, EU-Roma Egyesület Kisebbségi 
Önkormányzatok. 

Az első Esélyek Háza a Hajdú-Bihar Megyei iroda volt, mely 2003. október 16-án nyitotta meg kapuit. Az 
elmúlt hat évben – az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat tagjaként – kialakították feladatrendszerünket, 
arculatukat a helyi sajátosságokhoz igazodva. Tradicionális programjaik vannak, például az Esély Est, az 

Esélyegyenlőségi Gyermeknap, az Esélyóra, valamint szakmai konferenciák, képzések, fórumok. Információs 
pont működik Hajdúnánáson, és programjaikkal, szolgáltatásaikkal járják a megye hátrányos helyzetű 

térségeit. Jogi, pályázati tanácsadást nyújtanak. Panaszbejelentést tehetnek irodájukban azok, akiket 
hátrányos megkülönböztetés ért – vagy tudnak ilyen eseményről. 

Debrecenben is működik az EU-Roma Egyesület, amely hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 
esélyegyenlőségének elősegítése, érdekképviselet, érdekvédelem céljából jött össze.  

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

 

A helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásának szervezett formáit a különböző civil szervezetek, 
kezdeményezések jelentik. Több szeretetszolgálat is működik a városban, úgymint a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat, a Magyar Református Szeretetszolgálat és a baptista gyülekezet Szeretetszolgálata.  

Számos civil szervezetben és közösségi intézményben dolgoznak önkéntesek, mint például az Ifjúsági 

Házban. Debrecenben működik továbbá az Életfa Önkéntes Centrum, melynek küldetése, hogy részt vegyen 
egy szolidáris társadalom kialakításában, ahol "házhoz" érkezik a segítség és mindenki felelősséget vállal egy 

élhetőbb környezet és biztonságos együttélés megteremtésében. Az Életfa Önkéntes Centrum megteremti a 
feltételeket a régió lakosainak, hogy önkéntes munkát végezhessenek, és a fogadó szervezeteknek, hogy 
önkénteseket fogadjanak. 2006 és 2010 között Debrecenben tíz intézmény csatlakozott a Magyar Hospice 
Alapítvány Méltóság mezeje programjához, melynek célja, hogy felhívják a figyelmet az emberi méltóságra 
és a társadalmi felelősségvállalásra. Nagyobb cégek társadalmi felelősségvállalása is megjelenik a városban 

(például National Instruments (interaktív játékok bemutatása közoktatási intézményekben, 
természettudományok népszerűsítése, IT Service adományozás a Tehetséges Debreceni Fiatalokért 
Közalapítvány részére. 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 
partnersége a települési önkormányzattal 
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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata számos formában támogatja azokat a szervezeteket, amelyek a 

roma lakosságot célozzák meg programjaikkal, köztük a roma nemzetiségi önkormányzatok munkáját is.  

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális Bizottsága 2001-2009 között évente 

pályázati felhívást tett közzé debreceni székhelyű intézmények és civil szervezetek számára, hátrányos 
helyzetű és tehetséges gyermekek nyári üdültetésének megvalósítása céljából. A nyertes pályázók 
táborozási költségét (szállása és étkezés) az Önkormányzat biztosította. 2005 - 2009 között a szolgáltatások 
megrendelése és kifizetése közvetlenül a gyermeküdültetés megvalósítására alkalmas helyszínek 
üzemeltetői és az Önkormányzat között bonyolódott. 20-25 turnus (20 gyermek és 3 kísérő) üdültetése 

valósult meg évente, s a pályázók 10-15 helyszín között válogathattak. A táborozás végén a programban 
résztvevő valamennyi intézmény és szervezet elkészítette az üdültetésről szóló szakmai beszámolót. Ezekből 
kitűnik, hogy hazánk természeti értékeinek, a települések és környékük növény- és állatvilágának 
megismerésén túl, a kísérő pedagógusok nagy hangsúlyt fektettek az egészséges életmódra és a környezet 
védelmére való nevelésre, szem előtt tartva, hogy a gyermekek igazán tartalmas és kellemes kikapcsolódást, 

pihenést nyújtó hat napot tölthessenek el a táborhelyeken. A gyermekek kézműves foglalkozásokon, 
múzeumlátogatásokon, túrákon, vetélkedőkön és sportversenyeken vettek részt, így a közös programok és 

élmények igazi közösséggé formálták a csoportokat. Az évek során Balatonalmádiban, Bátorligeten, 
Szilvásváradon, Kismaroson, Szegeden, 2009-ben pedig Esztergomban nyílt lehetőség 20 debreceni roma 
gyermek táborozására az üdültetési program segítségével. Több olyan év is volt, amikor az üdülési 
programok a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat valósította meg.  

Az alábbi táblázat a támogatott roma szervezetek megnevezését és a támogatás összegét tartalmazza:  

Év 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Szervezet 

neve 
- 

Fiatal 

Romák 

Debreceni 

Szövetsége 

DMJV 

Cigány 

Kisebbségi 

Önkormány

-zat 

EU-Roma 

Országos 

Egyesület 

ROMA 

Tehetséggon-

dozó 

Közhasznú 

Alapítvány 

DMJV Cigány 

Kisebbségi 

Önkormányzat 

DMJV Cigány 

Kisebbségi 

Önkormányzat 

DMJV Cigány 

Kisebbségi 

Önkormányzat 

Önkormány-

zati 

támogatás 

összege (Ft) 

- 60.000.- 124.000.- 108.300.- 290.000.- 334.409.- 324.750.- 471.500.- 

Megjegyzés - 

a 

támogatási 

összeg nem 

került 

felhasználás

ra 

a szállás 

költsége 

a szállás 

költsége 

szállás és  

étkezési 

költség 

szállás és 

étkezési költség 

szállás és 

étkezési 

költség 

szállás és 

étkezési költség 

 

Ugyancsak 2001 - 2009 között a város Közgyűlésének Szociális Bizottsága által közzé tett programpályázati 

felhívás nyújtott lehetőséget a helyi non-profit szervezetek és intézmények számára, hogy önkormányzati 
támogatással szervezzenek foglalkoztatási, rehabilitációs programokat hajléktalan és fogyatékos személyek 
számára, valamint prevenciós és rehabilitációs programokat, kisebb (egynapos) kirándulásokat, terápiás 
üdültetéseket, vetélkedőket, kulturális programokat a városban élő idős emberek számára. Pályázatot 
nyújthattak még be a csellengő gyermekek számára szervezett szabadidő hasznos eltöltését segítő 
programok, tanfolyamok, önismereti tréningek, képzések, vetélkedők megvalósítását vállaló civil szervezetek 
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is. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat utólagos finanszírozással támogatási megállapodást kötött. A 

programok megvalósításáról szakmai és pénzügyi beszámolót kellett készíteniük a szervezeteknek.  

A roma szervezetek által benyújtott pályázatok elsősorban a nyári szünidő hasznos eltöltését segítő 

foglalkozások és játszóházak megvalósítására vonatkoztak, amelyek célja az általános iskoláskorú roma 
gyermekek identitástudatának erősítése, önbizalmuk növelése, és a közösségformálás volt. Ezen túl nyári 
tanfolyamokat, felzárkóztató foglalkozásokat, pótvizsgára való felkészítést és nyelvtanfolyamot is szerveztek 
roma fiatalok részvételével. A projektek megvalósítói között itt is megtaláljuk a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatot.  

Az alábbi táblázat a támogatott roma szervezetek megnevezését és a támogatás összegét tartalmazza: 

Év 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

Támogatott 

szervezet 

neve 

DMJV 

Cigány 

Kisebbségi 

Önkormány

zat 

EU-Roma 

Országos 

Egyesület 

Fiatal Romák 

Debreceni 

Szövetsége 

EU-Roma 

Országos 

Egyesület 

DMJV Cigány 

Kisebbségi 

Önkormányzat 

EU-Roma 

Országos 

Egyesület 

- - - 

 

Önkor-

mányzati 

támogatás 

összege (Ft) 

75.000.- 200.000.- 130.000.- 200.000.- 200.000.- 200.000.- - - - 

 

Megjegyzés - - - - - - 
a szervezetek nem nyújtottak 

be pályázatot 

  

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni csoportja 1997 novemberében kezdte el a városban élő 
rászoruló gyermekek hétvégi étkeztetését 57 fővel. A saját klienskörükön túl a szervezet a város 

gyermekorvosaitól, oktatási intézményeitől, családsegítő és gyermekjóléti szolgálataitól és más civil 
szervezetektől kapott jelzések alapján vonja be a programba az alkalmanként több mint 100 gyermeket, és 

biztosít számukra meleg ételt az év 10 hónapján keresztül szombaton és vasárnap. 2005-ben és 2006-ban az 
étkeztetés két helyszínen valósult meg. A gyermekek felügyeletét az étkezés ideje alatt a szolgálat 
önkéntesei látják el. A program megvalósításához 2000-től az Önkormányzat támogatási megállapodás 

keretében biztosít forrást. A programban résztvevő családok egy része többgyermekes, az étkeztetett 
gyermekek jelentős része csonka családban nevelkedik, és kb. 20%-uk esetében az egyik vagy mindkét szülő 

roma származású.  

A programban résztvevő gyermekek átlagos számát, és az Önkormányzat által nyújtott támogatás összegét 
az alábbi táblázat mutatja: 

Év 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Étkeztetett gyermekek 

átlagos száma 

(fő/alkalom) 

154 154 141 115 102 100 100 

Önkormányzati 

támogatás összege 

(Ft) 

4.058.634,- 4.409.167,- 4.227.815,- 4.000.000,- 4.429.731,- 4.500.000,- 4.500.000,- 
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

tartós munkanélküliek magas aránya Az önkormányzatnak foglalkoztatóként maga is 
növelje a romák foglalkoztatási arányát, pl. azáltal, 
hogy intézményeikben (polgármesteri hivatal, 

óvodák, iskolák, egészségügyi és más intézmények) 

roma szakképzett és nem szakképzett munkaerőt 
alkalmaz. 

generációkon át örökített szegénység Az önkormányzat célzott programokkal a szociális, 
gyermekjóléti szolgáltatások bővítésével segítse a 
mélyszegénységben élők felzárkózását. 

Nincs az önkormányzatnak rendszeres és szervezett 
adatgyűjtése arra vonatkozóan, hogy az általa 
működtetett, vagy felügyelt közszolgáltatásokhoz 

(szociális ellátás, egészségügy, közétkeztetés, 
gyermekjólét, közművelődés) való hozzáférés 

mennyire biztosított a településen élő 

mélyszegénységben élők és romák számára. 

Hatékony adatgyűjtési rendszer kidolgozása 

Nincsenek hátránykompenzáló szolgáltatások és 
juttatások a mélyszegénységben élők és romák 

számára a szociális ellátás, egészségügy, 
közétkeztetés, gyermekjólét, közművelődés terén 

A pozitív diszkriminációs rendszerének kidolgozása a 
mélyszegénységben élők és romák speciális 

helyzetének és igényeinek figyelembevételével 

A szociális szolgáltatásszervezési koncepcióban nem 
szerepelnek a mélyszegénységben élők és romák 

esélyegyenlőségét elősegítő intézkedések 

A szociális szolgáltatástervezési koncepcióba a 
mélyszegénységben élők és romák társadalmi 

integrációját és esélyegyenlőségét segítő 
intézkedések kidolgozása és beépítése 

Az önkormányzat közművelődési tevékenységében 

nem jelenik meg hangsúlyosan a lakosság 
multikulturális jellege, a kultúrák közötti párbeszéd 
és a roma kultúra népszerűsítése 

A helyi közművelődési intézmények vegyék fel 

programkínálatukba a helyi multikulturális 
adottságokat és a roma kultúrát és a kultúrák közötti 
párbeszédet 

Az etnikai konfliktusok a társadalmi előítéletesség 

kezelésében és megelőzésében az önkormányzat 
nem jelenik meg hangsúlyos szereplőként 

Az önkormányzat kezdeményezze (és ne csak 

támogassa!) a társadalmi szolidaritást, párbeszédet 
és a kisebbségek védelmét erősítő helyi szintű 
akciókat és kampányokat 

Debrecenben nagyobb ütemben nő a regisztrált 
álláskeresők száma, mint a megyében, vagy 
országosan. (a regisztráltak aránya a 15-64 éves 

népességben 4,68%-ról 8,18%-ra (175%-al) ugrott 

munkaerő-piaci szolgáltatások szélesebb körének 
biztosítása: csoportos, illetve egyéni (személyre 
szabott) segítő szolgáltatások, mint a munka- és 

pályatanácsadás, pályaorientációs tanácsadás, 
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meg 2005 és 2013 között. Ugyanez a növekmény 
Hajdú-Bihar megyében csak 139%-os, míg 

országosan csak 135%.) 

álláskeresési technikák, álláskereső klub. 

A tartósan (egy éven túl) munka nélkül levők aránya 

magasabb a megyei és az országos értéknél. 

Debrecenben a tartósan (180 napon túli) regisztrált 

álláskeresők száma 3327 főről 6425-re emelkedett, 
ami 193%-os növekedés szemben a megyei (134%) 
és az országos (135%) adatokkal. 

 

a) az önkormányzat az általa működtetett 
szociális és ifjúsági szolgáltatásokon keresztül 

vonja be a sebezhető csoportokat a munkaerő-
piaci programokba, 

b) A foglalkoztatási érdekegyeztetés területi 
dimenzióinak erősítése, kapacitásépítés, a helyi 
foglalkoztatási partnerségek és párbeszédek 

ösztönzése, 

c) a helyi munkaerő-piaci szereplők 
összefogásának, a globális problémákra adható 
helyi válaszok megtalálásának folyamatában a 
foglalkoztatási paktumoknak a korábbiakhoz 
képest nagyobb szerep biztosítása,  

d) társadalmi-gazdasági partneri kapcsolatok 
erősítése. Szoros a kapcsolat kialakítása a 

gazdasági és szakmai kamarákkal is, a képző 
intézményekkel fogalakoztatási célú nonprofit 
szervezetekkel, 

e) a civil szervezeti nyilvántartás kiegészítése a 

foglalkoztatási célú civil szervezetekkel, 

f) foglalkoztatási civil alap létrehozása 

A regisztrált pályakezdők aránya a 18-29 éves 
korosztályban folyamatosan és jelentősen az 
országos értéket meghaladó mértékben emelkedett 

az elmúlt években 1,95%-ról 3,49%-ra.  

a) mikrohitelezés női vállalkozóknak és a 
fiataloknak gyakornoki munkahelyeket teremtő 
cégek számára, 

b) az iskoláikat be nem fejező, un. korai iskola 

elhagyókra fókuszáló intézkedések, hogy ezek a 
fiatalok is szerezzenek képzettséget, 

c) duális szakképzési rendszerben a fiatalok 
számára a szakképzésükhöz konkrét gyakorlati 
képző helyet (vállalkozást) 

d) hátrányos helyzetű fiatalok számára un. 

„Termelő Iskolák”-ban történő oktatás 
támogatása. Ezek foglalkoztatási tevékenysége 
hasonlít a szociális gazdasági tehát az esetleges 
piaci nyereséget a termelésbe visszaforgató, de 
üzleti vállalkozásként formákban végzett non-

profit tevékenységekhez, de ugyanakkor oktatják 
és szakképzésben is részesítik a fiatalokat, 
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e) saját szervezésű képzések indítása 

A regisztrált álláskeresők támogatott felnőttképzési 
programokban való részvétele a nők esetében 
jelentős visszaesést mutat (45%-os csökkenés 4 év 

alatt) 

a) Az önkormányzat a munkahelyteremtés és 
munkába integrálás mellett az un. preventív 
munkaerő-piaci politika terén is felléphet 

kezdeményezően, pl. a felnőttképzéssel, 
továbbképzéssel kapcsolatos helyi és regionális 
információs szolgáltatások kiépítésével a 
területén élő hátrányos helyzetű, szociális 
segélyben részesülő és/vagy tartós munkanélküli 

célcsoportnak. 

b) Az élethosszig tartó tanulás (LLL) 

támogatása, pl. támogatott gyakornoki 

programokkal, ösztöndíjakkal, képzési 

utalványok (voucherek) nyújtásával 

Debrecenben az idősebb (50 év feletti) 
munkavállalók jelentős elhelyezkedési 
nehézségekkel küzdenek, különösen az 55 év 

felettiek váltak veszélyeztetetté, ugyanis az arányuk 
a nyilvántartott álláskeresőkön belül 2005-ben még 
csak 4,71% volt, 2011-re ez az érték 8,58% -ra 

változott. 

a) Idősebb munkavállalók és nők képzése új, 
jövő orientált és atipikus munkahelyekre, 

b) közös tanácsadó és támogató hálózat 
létrehozásának kezdeményezése (az ausztriai 
„Fit2Work”, mintájára) idősebb dolgozóknak és 

munkaadóknak. Az idősebb dolgozók egészségi 
problémáik megoldásához kapnak támogatást, a 

munkaadók pedig olyan munkaszervezési 
gyakorlat kialakításához, amely tágítja az 

idősebbek értékes tudás felhasználásának 
lehetőségeit 

A rendszeres szociális segélyt (illetve annak utódjait) 
igénybe vevők száma az időszakos ingadozások 
mellett is 6-7 szeresére nőtt, arányuk a regisztrált 

álláskeresőkön belül nagyjából ötszörösére 
emelkedett. 

a) a szociális segélyezésben részesülők és a 
tartós munkanélküliek foglalkoztatásának 
előmozdítását célozó aktiváló programok, 

kezdeményezések, 

b) meglévő társadalmi (szociális) vállalkozások, 
szociális szövetkezetek támogatása, újak 
létrejöttének támogatása 

 

Az Intézkedési Tervben nem került meghatározásra intézkedés valamennyi, a táblázatban megjelölt 
beazonosított problémára, hiszen a tervezés során figyelembe kellett venni a megvalósításhoz 
szükséges anyagi és humánerőforrás rendelkezésre állását is, ezért csak olyan intézkedéseket tartalmaz 
a program, melyek végrehajtása feltehetően kevés kockázattal jár. Azokat a beazonosított problémákat, 
melyek csökkentésére nem került meghatározásra intézkedés, újra áttekintjük a HEP felülvizsgálata 
során. 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 
megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

Magyarország jövőbeni gazdasági, társadalmi fejlődése azon múlik, hogy a felnövekvő gyermekek 
felnőttként mennyire lesznek egészségesek, jól képzettek, mennyire tudnak hasznos tagjai lenni a 
társadalomnak. A csökkenő születések, a növekvő elöregedés jelzi, hogy maximalizálni kell az összes 
gyermek lehetőségét a jövőben, és a szegénység és kirekesztődés problémáját hatékonyan kell kezelni. A 
hátrányos, halmozottan hátrányos, köztük roma gyermekek helyzetének javítása, a szegénység 

átörökítésének megakadályozása kulcseleme a társadalmi felzárkózásnak.  

A 2011-es statisztikai adatok szerint a 18 éven aluliak száma 1.797.955 fő volt, arányuk az össznépességen 
belül 18,0%. A születések száma a 80-as évek közepe óta folyamatosan csökken, 2010-ben 90.335 gyermek 
született.  

 

A gyermekeknek egyértelmű szükséglete hogy játsszanak, képességeihez mérten tanuljanak, barátkozzanak 
kortársaikkal, megfelelő körülmények között éljenek. A szociológiai és pszichológia kutatások azt igazolják, 
hogy a tartós gyermekkori szegénység nem múlik el nyom nélkül, azaz ha egy gyermek hátrányos helyzetű 
családban nevelkedik, nem rendelkezik a mobilitási esélyeit megteremtő környezettel, kirekesztődik a társas 
tevékenységektől, emberi kapcsolatai beszűkülnek, akkor pszichoszociális fejlődése egyértelműen veszélybe 
kerül, és nehezen tud egészséges felnőtté válni.  

A gyermekjóllét és gyermekszegénység vizsgálat kapcsán a kutatások több dimenziót különítenek el. Ezek a 
dimenziók két csoportba sorolhatók: léteznek az anyagi jóllét dimenziói (ilyen az anyagi helyzet, a 
depriváció, a lakáskörülmények, a szülők munkaerő-piaci helyzete), illetve az ún. nem anyagi jólléti 
dimenziók (oktatás, egészség, életmódkockázatok, szubjektív jóllét, családi és kortárs kapcsolatok). 

Az elmúlt években a gyermekek helyzetéről, a gyermekszegénységgel kapcsolatban készült kutatások, 
beszámolók (Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – Mélyszegénység, gyermekszegénység, romák 2011-

2020; Gyerekesélyek Magyarországon 2011; A jövedelmen kívüli tényezőkben megnyilvánuló 
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gyermekszegénység és kirekesztődés - KSH 2010) rávilágítottak arra, hogy a szegénységi küszöb alatt élő 

gyermekes háztartások aránya az elmúlt időszakban az uniós átlagnál kedvezőbb volt, a környező 

országokhoz képest azonban megállapítható, hogy például 2009-ben Csehország (10,5%) és Szlovákia 
(13,4%) jobb értéket mutatott. Magyarországon 2010-ben minden ötödik gyermek (20,3%) élt 
szegénységben, ami uniós viszonylatban átlagosnak tekinthető: az EU-27 átlaga 20,5%. Kedvezőtlenebbül 
fest azonban a gyermekszegénység összképe, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a szegénység előfordulása 

(20,3%) lényegesen nagyobb a gyermekek körében, mint a teljes népességben (12,3%), sőt, a gyermekek 
relatív szegénységi kockázata a teljes népességhez képest az összes tagállam között éppen Magyarországon a 
legnagyobb. 

Az Unió tagállamai közül az utóbbi két évet nézve Magyarországon a legnagyobb a különbség a gyermekes és 
a gyermek nélküli háztartások jövedelmi szegénysége között. Az Európai Unióban azon 5 ország közé tartozik 
Magyarország, amelyben a legnagyobb a távolság a népesség és a gyermekek szegénysége között. A 
gyerekszegénység egyik kiemelt oka a szülők munkanélkülisége. A munkanélküli háztartásokban élő 

gyermekek aránya Magyarországon 14% (255 ezer fő). A szegénységben élő gyermekek 60%-a inaktív, illetve 
alacsony munkaintenzitású családokban él. A szegénység átörökítése szempontjából a helyzet romlását 

mutatja a foglalkoztatott nélküli háztartásokban élő gyermekek számának egyértelmű növekedése, illetve a 
problémák koncentrálódását jellemző területi eloszlása. Magyarországon 2010-es adatok szerint a 
legalacsonyabb munkaintenzitású háztartásokban élő gyermekek közel 70%-a súlyos anyagi deprivációban 
kénytelen élni, míg a legmagasabb munkaintenzitásúak esetében ez az arány 13%-ra csökken. 

Az adatok azt jelzik, hogy a társadalmi juttatások szegénységcsökkentő hatását tekintve 2009-ben uniós 
összehasonlításban jó helyzetben volt Magyarország. Az alacsony jövedelműek bevételeinek meghatározó 
része származik a pénzbeli juttatásokból. A pénzbeli juttatások közül ki kell emelni a családi pótlék szerepét. 
2010-es KSH adatok szerint összesen 1 212 113 család (2 011 861 gyermek) vette igénybe a családi pótlékot, 
az egy gyermekre jutó összeg átlagosan 24 400 Ft volt. Nemzetközi összehasonlításban is magasnak 
mondható Magyarországon ennek a juttatásnak az átlagjövedelemhez viszonyított nagysága (2007-ben 9%). 

 

Idősoros adatok a gyermekes háztartásokra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre, azonban feltételezhető, 
hogy a gyermekek egyre nagyobb arányban élnek olyan háztartásban, ahol egyik felnőtt családtag sem 
dolgozik. A gyermekek szegénysége szempontjából fontos társadalmi jellemző a szülők alacsony iskolai 
végzettsége, a roma származás, a rurális lakókörnyezetben való élet és a családok gyermekszáma. Az adatok 
szerint a szegénységben élők 30%-a a 0-17 éves korosztályba tartozik. A rendelkezésre álló adatok szerint a 
cigányság életkori összetétele fiatalabb népességet mutat, mint a nem cigány népességé. A romák között a 
0-14 évesek aránya 36,8%, míg a nem-roma népességen belül ez az arány 15,4%. 

A lakhatási körülményeket a lakás túlzsúfoltságával és a lakhatási költségek rátájával lehet mérni. 
Túlzsúfoltság akkor áll fenn, ha az egy háztartásban élők számára rendelkezésre álló szobák száma szűkös, 
vagyis ha a különböző korú, nemű és családi státuszú háztartástagok meghatározott szobaigényei közül 
legalább egy nem kielégíthető. A túlzsúfolt lakásban élő gyermekek aránya szempontjából Magyarország 
kifejezetten a rossz helyzetű országok közé tartozik: 2010-ben három gyermekből kettő élt túlzsúfolt 
háztartásban (66,5%). A magyar adat nagyságrendekkel magasabb az EU-27 átlagánál (23,6%).  

A gyermekek szegénysége kapcsán érdemes szót ejteni a regionális egyenlőtlenségekről is. A 
gyermekszegénységgel kapcsolatos kutatások jelzik, hogy az Észak-magyarországi és az Észak-alföldi Régió 
leszakadása a legmarkánsabb. A foglalkoztatottság és a depriváció indikátorai a közép-magyarországi és a 
nyugat-dunántúli régiókban a legkedvezőbbek, az Észak-magyarországi és az Észak-alföldi Régiókban pedig a 
legrosszabbak.  

A legfejlettebb és a leszakadó régiók között a különbség 8–12 százalékpontnyi, 2006-2009 között egyedül a 

foglalkoztatottság terén csökkentek a regionális egyenlőtlenségek. A foglalkoztatott nélküli háztartások 
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aránya 2009-ben közel 10 százalékponttal volt alacsonyabb Közép-Magyarországon (34,1%), mint az Észak-

magyarországi Régióban (44,4%).  

Azoknak a háztartásoknak az aránya, ahol nem jut elég pénz élelmiszerre a Közép-magyarországi Régióban a 

legalacsonyabb, ez az arány 2009-ben 6,0% volt. A helyzet az Észak-alföldi Régióban a legrosszabb, ahol 
2009-ben a háztartások 18,2%-ában nem jutott elegendő forrás élelmiszerre.  

A regionális egyenlőtlenségek a koraszülöttek arányában vagy a csecsemő- és gyermekhalandóság terén is 
jelentősek, annak ellenére, hogy az elmúlt években a legrosszabb és legjobb helyzetű régiók között némi 
kiegyenlítődés figyelhető meg, de a területi különbségek így is markánsak. A legmagasabb koraszülési és 
halandósági ráták 2006-2009 között Észak-Magyarországon voltak.  

A képességek kibontakoztatását szolgáló intézmények, szolgáltatások is nagyon egyenlőtlenül oszlanak meg 
az országban. Közép-Magyarországon például 2009-ben négy olyan település volt, ahol nincs sem bölcsődei, 

sem óvodai ellátás. A legtöbb ellátás nélküli település nem a leszakadó régiókban van, hanem a Nyugat-
Dunántúlon. 2009-ben a Dél-Alföldön volt a legkevesebb a zsúfolt óvodai csoportok aránya (23,5%), az 

Észak-Alföldön pedig a legmagasabb (36,9%). A középfokú oktatás terén Magyarország északi területeinek 
leszakadása jellemző. A lemorzsolódó fiatalok arányát tekintve 2009-ben kétszeres különbség volt a legjobb, 
illetve legrosszabb helyzetű régiók (Közép-Magyarország és Észak-Alföld) között. 

A KSH 2010-es beszámolója értelmében 2008 végén Magyarországon 1006 ezer háztartásban 1 millió 608 
ezer 16 éven aluli gyermek élt, nagyobb részük (84%) két-, 16%-uk egyszülős háztartásban. Az egyszülős 
háztartások 91%-ában a gyermeket az édesanya nevelte.  

Az adatok azt jelzik, hogy a gyermekes háztartásokban élők egy főre jutó éves nettó jövedelme az 
átlagjövedelem 73%-át tette ki. A gyermekek 35%-a (563 ezer gyermek) élt a szegénységi küszöb alatt. Az 
egyszülős háztartásban élő 0-15 évesek több mint 45%-a mindössze havi 39 ezer forintnyi egy főre jutó 
nettó jövedelemből kényszerült megélni. Az alsó jövedelmi tizedbe tartozók esetében az egy főre jutó nettó 
havi jövedelem nem érte el még a segélyezési küszöböt sem, ide sorolható a 16 éven aluli gyermekek 23%-a. 
A vizsgált évben a háztartások 15,8%-ában (145 ezer háztartásban) nagyon szűkösek voltak az anyagi 
lehetőségek a felnőttek számára a kétnaponkénti hús fogyasztásához is, így a család már csak a gyermekek 
számára biztosította a napi húsfogyasztást. Az adatok szerint a gyermekes háztartások több mint 9%-ában 
azonban erre sem elegendő a jövedelem, és a háztartás egyik tagja sem engedheti meg magának a 
rendszeres időközönkénti húsfogyasztást. Több mint 70 ezer családban sem gyümölcsöt, sem húst nem 
fogyasztottak a gyermekek napi rendszerességgel. 

Az élelmezés, egészséges táplálkozás szempontjából az alsó jövedelmi ötödbe tartozó háztartásokban élő 

gyermekek vannak a legrosszabb helyzetben. Az ide tartozó gyermekek szüleinek négyötöde nyilatkozott 
úgy, hogy nem képesek biztosítani iskoláskorú gyermekük számára a tanuláshoz, iskolai felkészüléshez 

szükséges alapvető feltételeket sem. Ezen családokban élő gyermekek kényelemérzete sem volt megfelelő, 

86% szűkösnek érezte a lakást, ahol a megfelelő komfortfokozat is hiányzott. Egyharmaduknál nem volt sem 

WC, sem fürdőszoba, 17%-uk lakása pedig nem rendelkezett vízelvezetéssel sem. 

A gyermekek egészséges fejlődése, nevelkedés szempontjából alapvető fontosságú a játék. A gyermekes 
háztartások közül minden tízedik nyilatkozott úgy, hogy szűkös anyagi lehetőségei miatt nem tud megfelelő 
beltéri, 15%-uk pedig kültéri játékokat vásárolni a gyermeknek. Azok, akik a játékokat nem tudták 
megfizetni, a 16 éven aluli gyermekes háztartások közel 7%-át tették ki. A különféle játékok nélkülözése az 
alsó jövedelmi ötödben jellemző, körükben minden hetedik háztartás számolt be ilyen hátrányos helyzetről, 

amíg a felső jövedelmi ötödben a játékokkal való ellátottság egyáltalán nem merült fel problémaként.  

A "Gyerekesélyek Magyarországon 2011" kutatás adatai azt is mutatják, hogy a gyermekek kb. 1 százaléka 
nem jut hétköznap rendszeres étkezéshez és meleg téli ruhához. Több mint felük nem kap zsebpénzt, és 
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nem nyaral évente legalább egy hetet. A legkevésbé megfizethető szolgáltatás a fizetett különóra, amire a 
gyermekek kétharmada (65%) nem jár.  

A gyermekek és gyermekes családok helyzetét jelző indikátorok többsége az Észak-magyarországi és az 
Észak-alföldi Régió súlyos leszakadását jelzi. A régiók és a gyermeki szükségletek kielégítettsége között 
szignifikáns összefüggés van. A két legrosszabb helyzetű régióban minden szükségletcsoportban jóval az 
átlag alatti a kielégítettség szintje. A gyermekek az Észak-Alföldön a társas kapcsolatok terén szenvednek a 
legnagyobb hiányt az átlaghoz képest. Észak-Magyarországon a szocializáció terén mutatkoznak a 
legnagyobb hiányok. A helyzet a Közép-magyarországi és a Nyugat-dunántúli Régióban a legkielégítőbb. 

A háztartás gazdasági-társadalmi státusza és a gyermeki szükségletek kielégítettsége közötti összefüggés a 
mentén értelmezhető jól, hogy van-e aktív kereső a családban, illetve, hogy mi a háztartásfő legmagasabb 
iskolai végzettsége. Ezek a tényezők befolyásolják a család jövedelmi helyzetét, és kihatnak a gyermekek 
szükségleteinek kielégítettségére, illetve deprivációjuk szintjére is. Az adatok azt mutatják, hogy azokban a 
háztartásokban, ahol van foglalkoztatott, a gyermekek szükségletei átlag feletti szinten biztosítottak. Ahol 
nincs kereső családtag, minden szükségletcsoportban az átlagnál jóval rosszabb a helyzet. A háztartásfő 
iskolai végzettsége mentén vizsgálva a gyermeki szükségletek kielégítettségét, elmondhatjuk, hogy nagy a 
szakadék a legalább szakmával rendelkezők és a legfeljebb nyolc osztályos végzettségűek családjai között. 
Azok a gyermekek, akik olyan családban élnek, ahol a háztartásfő nyolc osztályt végzett, minden 
szükségletcsoport terén jelentős hátrányban vannak. Depriváltságuk a szocializációs elemekben és a társas 
kapcsolatokban jelennek meg, de az alapszükségletek kielégítettsége is igen alacsony szintű. A gyermeki 
szükségletek szintjét vizsgálva országosan az állapítható meg, hogy az egyes gyermeki szükségletek átlagos 
kielégítettségétől való legnagyobb eltéréseket az iskolai végzettség, a munkaerő-piaci pozíció, a lakhatási 
körülmények, a családban élő gyermekek száma és a területi egyenlőtlenségek okozzák. Az aktív kereső 
nélküli, illetve alacsony iskolai végzettségű háztartásfővel rendelkező háztartásban, a nagycsaládban, 
valamint az Észak-magyarországi és Észak-alföldi, mint a két leginkább leszakadó Régióban élő gyermekek 
szenvedik el a legnagyobb hiányokat. 

Láthattuk, hogy a gyermekek szegénysége szempontjából kiemelkedően rossz helyzetben van az Észak-
alföldi Régió. Debrecenre vonatkozóan a gyermekszegénységgel kapcsolatos átfogó adatokkal, kutatásokkal 
nem rendelkezünk, de a rendelkezésre álló adatok alapján az elmúlt években a családok romló anyagi 
helyzete miatt a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos gyermekek számának 
növekedése jelzi, hogy a gyermekes családok helyzetének javítása, a gyermekszegénység csökkentése fontos 
kihívás Hajdú-Bihar megye és a város számára is.  

Debrecenben is megfigyelhető a népesség elöregedésének folyamata, amely leginkább a gyermekkorúak 
számának csökkenésében és az időskorúak számának növekedésében figyelhető meg. 

A KSH adatai alapján 2011. évben Debrecen város állandó népessége 205 122 fő volt, ebből a gyermekek 
száma 34 093 fő, mely a város állandó népességének 16,6 %-a. A korcsoportok szerinti megoszlást vizsgálva 
elmondható, hogy a 0-14 éves népesség száma az állandó népesség 13,5 %-át jelenti, míg a 15-17 éves 
lakosság a 3,11%-át teszi ki. 2007-2011 között Debrecen állandó népessége kezdeti stagnálás után lassú 
fogyásnak indult - a lakónépesség 2011-ben az előző évhez képest tovább növekedett - és megállapítható, 
hogy a 18 éven aluliak aránya is évről évre egyre kisebb az állandó népességen belül.  

A nemek arányát tekintve a fenti korcsoportokban közel azonos a nők és férfiak aránya, a férfiak száma mind 
a 0-14, mind a 15-17 éves korosztálynál minimális többletet mutat.  

A KSH adatai alapján a 2008-2011 év közötti időszakban mind az élve születések száma, mind pedig a 0-14 
éves korú állandó népesség aránya évről évre csökkenő tendenciát mutat. A 2001-es népszámlálási 
adatokhoz képest 2011-ben a 0-14 éves korú állandó lakosok száma több mint 5000 fővel csökkent. A 205 
122 főt számláló állandó népességből legkisebb arányt a 0-2 éves korosztály (2,66%), majd a 15-17 éves 
korosztály (3,11%) képviseli. A 0-18 éves korosztály aránya összesen 10,61%. 
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A népesség korstruktúrája területi elosztásban is változatos képet mutat, a gyermekkorúak aránya a 
kertvárosokban, az egyéb belterületen és a lakótelepi övezetekben a legmagasabb (Epreskert, Tócóskert, 
Nyulas, Veres Péter-kert), míg az idősek aránya a városközpontban, illetve a régebben épült lakótelepeken 
meghatározó (Libakert). 

A következő táblázatban Debrecen városa népességi adataiban az elmúlt öt évben bekövetkezett 
változásokat mutatjuk be.  

A 0-18 évesek összlakosságon belüli aránya 

 

Debrecen 

város 
lakossága 

0-3 éves 4-6 éves 7-14 éves 15-18 éves 

0-18 évesek 

összlakosságon belüli 
aránya 

2008 205 084 7 930 5 611 15 493 11 222 19,6 % 

2009 206 225 8 032 5 609 15 192 11 115 19,4 % 

2010 207 270 8 003 5 745 14 904 10 991 19,1 % 

2011 208 016 7 908 5 961 14 669 10 555 18,8 % 

2012 207 594 7 682 6 182 14 647 10 053 18,6 % 

T-STAR adatbázis 

A KSH adatközlése alapján megállapítható, hogy Debrecen város lakosságszáma a 2011. évi adathoz képest 
kevesebb, valamint a 0-18 éves korú gyermekek összlakossághoz viszonyított aránya évek óta csökkenő 
tendenciát mutat. A 0-3 éves, a 15-18 éves, valamint a 19-24 éves korosztály száma csökkent, a 7-14 évesek 
száma a tavalyihoz közeli értéket mutat, viszont a 4-6 évesek száma kis mértékben emelkedett.  

Korcsoportok szerinti megoszlások 

Lányok 0-3 éves 4-6 éves 7-14 éves 15-18 éves 19-24 éves 

2008 3 884 2 771 7 713 5 658 8 929 

2009 3 913 2745 7 559 5 700 9 076 

2010 3 865 2 771 7 371 5 717 9 581 

2011 3 820 2 912 7 257 5 476 9 677 

2012 3 700 3 016 7 227 5 183 9 256 

Fiúk 0-3 éves 4-6 éves 7-14 éves 15-18 éves 19-24 éves 

2008 4 046 2 840 7 780 5 564 8 733 

2009 4 119 2 864 7 633 5 415 8 922 
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2010 4 138 2 974 7 533 5 274 9 216 

2011 4 088 3 049 7 412 5 079 9 256 

2012 3 982 3 166 7 420 4 870 9 070 

T-STAR adatbázis 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási 

helyzete   

Fontos megjegyezni, hogy problémát jelent az egységes fogalomrendszer hiánya. A gyermekvédelem és az 

egészségügy a „veszélyeztetett” fogalmat használja, a köznevelés intézményrendszere pedig a hátrányos, 

illetve halmozottan hátrányos helyzet fogalmat.  

A "Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – Mélyszegénység, gyermekszegénység, romák 2011-2020" 
dokumentum adatai szerint országosan a gyermekek 11%-a (198 ezer fő) veszélyeztetett a gyámhatóságok 
nyilvántartása szerint, többségüket anyagi okok miatt, de évek óta emelkedő tendenciát mutat a magatartási 
okokból veszélyeztetettek száma, amelynek hátterében a sorozatos iskolai kudarcok, súlyos krízisekkel 
terhelt családi körülmények állnak. A hátrányos helyzetű régiókban a veszélyeztetett gyermekek aránya 2–3 
szorosa a más régiók veszélyeztetettségi arányának. Ugyancsak emelkedő tendenciát mutat országos szinten 
a védelembe vett gyermekek száma. 2010-ben 24 ezer gyermeket vettek védelembe. Országosan az óvodás 
gyermekek 11%-a (37 ezer), az általános iskolások 13,7%-a (106 ezer), a középfokú oktatásban részesülők 
4%-a (23 ezer) halmozottan hátrányos helyzetű. 
 

 
 

A fogyatékkal élő gyermekekről kevés átfogó adattal rendelkezünk. Az országos adatokat nézve a bölcsődei 
ellátást igénybe vevő 56 289 gyermekből 550 gyermek fogyatékkal élő. Ebből a legtöbben Budapesten és 
Közép-Magyarországon élnek. Az Észak-alföldi Régióban a fogyatékkal élő, bölcsődei ellátást igénybe vevő 
gyermekek 14,7%-a él. Hajdú-Bihar megyében 38 fő fogyatékkal élő gyermek vesz igénybe bölcsődei 
szolgáltatást, a régión belül ez a fogyatékkal élő gyermekek 47%-át teszi ki. Az adatok alapján Hajdú-Bihar 
megye a fogyatékkal lő gyermekek számát figyelembe véve a megyék között a harmadik helyen áll, így 
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kiemelten szükség van a gyermekek támogatását biztosító ellátások és szolgáltatások fejlesztésére nem csak 
országos, de megyei szinten is. (A Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési 
koncepciójának felülvizsgálata 2011 - 2012) 

Debrecen városban a veszélyeztetett gyermekek száma 2008-2010 között növekedett, majd 2010-2012 
között csökkenés figyelhető meg. A 2012. évben a veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 5148 fő volt. A 
jegyző gyámügyi tevékenységéről készült statisztikai adatok elemzése azt mutatja, hogy hasonló tendencia 

érvényesül a tárgyévben nyilvántartásba vett veszélyeztetett kiskorúak számát, a tárgyévben nyilvántartásba 
vett és a tárgyév december 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorút nevelő családok számát vizsgálva is. 
A 2009. év és 2010. év közötti ugrásszerű növekedés a tárgyévben nyilvántartásba vett veszélyeztetett 
gyermeket nevelő családok esetében több mint kétszeres emelkedést jelent.  

 

 

 

 
 

Tárgyévben 
nyilvántartásba vett 

Tárgyévben nyilvántartásba vett 
családok száma, amelyekben 

Tárgyév december 31-én nyilvántartott 
családok száma, amelyben 
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 veszélyeztetett kiskorúak 
száma 
(fő) 

veszélyeztetett kiskorúak élnek 
(család) 

veszélyeztetett kiskorúak élnek 
(család) 

2008 308 n.a. 987 

2009 373 226 1117 

2010 639 473 1491 

2011 762 663 1823 

2012* 355 289 1725 

 * Az adatok 2012. január 1- december 1. közötti időszakra vonatkoznak.  

Az alábbi táblázat a településen nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak négy főbb (környezeti, magatartási, 
anyagi, egészségi) veszélyeztetettségi ok szerinti megoszlását mutatja. 

 Veszélyeztetettség oka 

év környezeti 
(fő) 

magatartási 
(fő) 

anyagi 
(fő) 

egészségi 
(fő) 

2008 1354 1294 1789 95 

2009 1433 1446 1815 99 

2010 1523 1871 1817 98 

2011 1463 1834 1800 83 

2012* 1455 1923 1766 4 

 * Az adatok 2012. január 1- december 1. közötti időszakra vonatkoznak.  

Az adatok alapján elmondható, hogy a környezeti, magatartási, anyagi okok miatt veszélyeztetett gyermekek 
száma az elmúlt öt év viszonylatában igen magasnak tekinthető. Amíg azonban a környezeti és anyagi okok 
miatt veszélyeztetett gyermekek számának alakulásában a kezdeti növekedés után egy lassú csökkenés 
figyelhető meg a 2012. évre, addig a magatartási okok esetében szinte állandó emelkedésről beszélhetünk. 
Csökkenést mutat az egészségi okok miatt veszélyeztetett kiskorúak számának alakulása. A fenti 
veszélyeztetettségi tényezőkön kívül a szenvedélybetegségek, a bántalmazás, az elhanyagolás és a nem 
megfelelő lakáskörülmények a meghatározóak, ezen tényezők tekintetében azonban jelentős változás nem 
figyelhető meg 2008-2011 között.  

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatai 
ellátásáról szóló átfogó értékelése alapján elmondható, hogy a védelembe vett 18 év alattiak száma 
Debrecenben 2008 óta folyamatosan jelentős mértékű emelkedést mutat, 2012-ben számuk 347 fő volt. A 
jegyző gyámügyi tevékenységéről szóló statisztikai adatok vizsgálata azt mutatja, hogy ez a tendencia nem 
érvényesül a tárgyév folyamán védelembe vett gyermekek számának alakulásában, hiszen a 2010. évi 
csúcspont után egy közel évről évre azonos arányú csökkenés figyelhető meg. Jelentős mértékben csökkent 
továbbá 2010 óta a tárgyév folyamán nyilvántartásba vett, védelembe vett gyermeket nevelő családok 
száma, ami feltehetően azzal magyarázható, hogy ugrásszerűen megnőtt azon esetek száma, ahol egy 
családban kettő vagy több gyermek védelembe vétele felől kellett intézkedni. A védelembe vétel okait 
vizsgálva szembetűnő emelkedést láthatunk az utóbbi két évben a környezeti okok tekintetében, amely 
valószínűleg az 50 órát meghaladó igazolatlan iskolai hiányzások magas számára vezethető vissza. 

Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése jogintézményének bevezetése (2010. év) következtében jelentős 
csökkenés tapasztalható az 50 órát meghaladó iskolai hiányzások számában. Sok esetben azonban az 
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iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése sem tartja vissza a tanulókat, és a szülői és az iskolai 

ráhatás is eredménytelen marad. 

A védelembe vétellel egyidejűleg a gyermek gondozásának folyamatos segítése és ellátásának 
megszervezése, a szülői nevelés támogatása érdekében a gyámhatóság a gyermek részére a gyermekjóléti 
szolgálat családgondozóját rendeli ki és a veszélyeztetettség okának megszüntetése érdekében intézkedést 
tesz. Ezen intézkedések közül 2008-2012 között legnagyobb számban a szülő figyelmeztetésére került sor 
helytelen magatartása megváltoztatása érdekében, kivéve a 2010. évet, amikor legtöbb alkalommal a szülő 
kötelezése fordult elő arra vonatkozóan, hogy gyermekével keressen fel valamely családvédelemmel 
foglalkozó személyt vagy szervezetet. 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkntv.) 2013. szeptember 1-éig hatályban tartja a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdésének 14. pontjában rögzített definíciót, mely 
szerint hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző 
védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző 
megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a 
törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves 
korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik 
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a 
tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala 2012. október 1-jei adatai szerint 
településünkön összesen 30804 fő az óvodások, általános iskolások és középiskolások száma. 18,65%-uk 
hátrányos helyzetű, 3%-uk halmozottan hátrányos helyzetű. A város óvodáiba összesen 6821 gyermek jár, az 
önkormányzati fenntartású óvodákba járó gyermekek 20,9 %-a, a nem önkormányzati intézménybe járó 
gyermekek 4,7 %-a hátrányos helyzetű. A legtöbb hátrányos helyzetű gyermek a Pósa Utcai Óvodába jár, 
arányuk az előző évhez képest némileg csökkent. Az elmúlt évben viszonyítva a hátrányos helyzetű 
gyermekek aránya a Karácsony György Utcai Óvodában és a Hallássérültek EGYMI Óvodájában több mint 
20%-kal csökkent. Továbbra is magas a Szivárvány Óvoda (10 %-kal magasabb az előző évhez viszonyítva) és 
a Vénkerti Általános Iskola Óvoda és AMI értéke, és ugrásszerűen megnőtt a Bányai Júlia Utcai - Angyalkert 
Óvodába járó hátrányos helyzetű gyermekek aránya. Összességében 4 olyan óvoda található, ahol a 
hátrányos helyzetű gyermekek aránya meghaladja az adott intézménye járó gyermekek 40%-át. A nem 
önkormányzati óvodák közül 4 intézménybe egyáltalán nincs hátrányos helyzetű gyermek. A legtöbb 
halmozottan hátrányos helyzetű óvodás a Pósa Utcai Óvodába jár (35%), a Hallássérültek EGYMI Óvodájába 
járó gyermekek 23%-a, a Karácsony György Utcai óvodában nevelt kisgyermekek 18 %-a volt halmozottan 
hátrányos helyzetű fenti időpontban. A nem önkormányzati intézmények közül mind a hátrányos helyzetű, 
mind a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya a Szabó Kálmán Utcai óvoda és Általános Iskola 
esetében a legmagasabb. 

Az általános iskolákba járó gyermekek száma 2012. október 1-jén 14021 fő volt, 23,95 %-uk hátrányos 
helyzetű, 3 %-uk halmozottan hátrányos helyzetű. Az önkormányzati iskolákba járók 28%-a, a nem 
önkormányzati fenntartásúba járók 11,6 %-a volt hátrányos helyzetű. A Nagysándor József Általános Iskolába 
járó tanulók közel 80%-a hátrányos helyzetű. Ezt követi az Epreskerti Általános Iskola (48,4 %), a 
Hallássérültek EGYMI (46,3%), a Fazekas Mihály Általános Iskola (41,7%), a József Attila Általános Iskola (41,5 
%), a Csapókerti Általános Iskola (40,4%) és a Bárczi Gusztáv EGYMI (40,1%). Az önkormányzati általános 
iskolák közül hét intézményben magasabb a hátrányos helyzetű gyermekek aránya 40%-nál, amit megközelít 
a Benedek Elek Általános Iskola 39,8%-os értéke is. A nem önkormányzati fenntartású intézményekben a 
hátrányos helyzetű gyermekek aránya kiugróan magas a Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és 
Kollégiumban (75%). A legtöbb halmozottan hátrányos helyzetű gyermek a József Attila Általános Iskolába 
jár (25%), ezt követően arányuk a Nagysándor József Általános Iskolában (22 %), majd a Karácsony Sándor 
Általános Iskolában és a Hallássérültek EGYMI-ben (12-12%) a legmagasabb. A nem önkormányzati 
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fenntartású iskolák közül a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya messze a Hajdú-Bihar Megyei 
Általános Iskola és Kollégiumban a legmagasabb (25%). 

A város középiskoláiba összesen 9962 fő járt a 2012. október 1-jei adatok szerint. A tanulók 11%-a 
hátrányos, 1 %-a halmozottan hátrányos helyzetű volt. Itt már felcserélődik az arány, az önkormányzati 
fenntartású középfokú intézményekben tanulók 10,5%-a, a nem önkormányzati fenntartású iskolákban 
tanulók 12%-a tekinthető hátrányos helyzetűnek. Jellemzően azonban egyetlen középfokú intézményben 
sem éri el ez az arány a 40%-ot. Az önkormányzati fenntartású iskolákban 2-28,7% között, a nem 
önkormányzati fenntartású intézményekben 0-33,7%-a közötti a szórás. Valamennyi középiskola közül a 
Tessedik Sámuel Szakképző Iskola és Gimnáziumba jár a legtöbb hátrányos helyzetű gyermek (33,7 %), ezt 
követi az Euro Szakiskola és Szakközépiskola, a Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium (30,5%), majd a 
Povolny Ferenc Szakképző Iskola (28,7%). A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányát vizsgálva kiugró 
értékeket a Tessedik Sámuel Szakképző Iskola és Gimnázium (19%), valamint a Povolny Ferenc Szakképző 
Iskola (11%) esetében figyelhetünk meg.  

Összességében megállapítható, hogy a legtöbb hátrányos helyzetű gyermek a város általános iskoláiba jár, 
míg a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya az óvodákban a legmagasabb. Ha a városon belüli területi 
különbségeket vizsgáljuk, jellemzően a legmagasabb értékeket az alapfok esetében az Integrált 
Városfejlesztési Stratégiában is kiemelt figyelmet érdemlő Nagysándor telepen található intézményeknél 
figyelhetjük meg. 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

A "Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – Mélyszegénység, gyermekszegénység, romák 2011-2020" 
adatai alapján elmondható, hogy lassú emelkedést mutat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők száma. 2010-ben 560 ezer gyermek élt olyan háztartásban, ahol a családban az egy főre jutó 
jövedelem a nyugdíjminimum 130%-a, illetve 140%-a (egyedülálló szülő, vagy fogyatékos, beteg gyermek 
esetén) alatt volt.  

 

Debrecen városában az óvodás és iskolás gyermekek közül a 2007/2008-as tanévben 8692 fő, a 2008/2009-es 
tanévben 7335 fő, a 2009/2010-es tanévben 7793 fő, a 2010/2011-es tanévben 8527 fő, míg a 2011/2012-es 
tanévben 8198 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. Összességében a 2010/2011-
es tanév adatainak kiugróan magas számától eltekintve a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 
részesülők száma csökkenő tendenciát mutat. A csökkenés nem feltétlenül a családok szociális helyzetének 
javulásával, hanem sokkal inkább a csökkenő gyermeklétszámmal, illetve a jogszabályi feltételek változásával 
magyarázható.  

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára vonatkozó adatok összességében csökkenő, 
ugyanakkor tanévenként jelentős kilengéseket mutatnak: a szülői nyilatkozatok alapján regisztráltan a 
2007/2008-as tanévben 163 óvodás, 767 általános iskolás és 444 középiskolás volt halmozottan hátrányos 
helyzetű. Ez a helyzet a 2008/2009-es tanévben romló tendenciát mutatott: a nyilvántartott halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek száma az óvodákban 286 fő, az általános iskolások körében 871 fő, míg a 
középiskolákban 487 fő. A 2009/2010-es tanévben 211 óvodás, 710 általános iskolás és 580 középiskolás volt 
halmozottan hátrányos helyzetű. Ez a helyzet a 2011. május 31-i adatok alapján az óvodások tekintetében 
romló tendenciát mutatott, ugyanis a nyilvántartott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma az 
óvodákban 253 fő, míg az általános iskolában a nyilvántartottak száma 582 fő, a középiskolákban 401 fő, 
amely alacsonyabb volt, mint az előző évi. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek száma a 2008/2009-as tanévben az óvodákban 46 fő, az általános 
iskolások körében 395 fő, míg a középiskolában 125 fő volt. A 2009/2010-es tanévben ez a szám az 
óvodákban 27 fő, az általános iskolások körében 553 fő volt, míg a középiskolában nem változott. A fenti 
adatok a 2010/2011-es tanévben a következőképpen alakultak: a sajátos nevelési igényű gyermekek száma 



103 

 

az óvodákban 77 fő, az általános iskolások körében 699 fő, míg a középiskolában 200 fő volt. A 2011/2012-es 
tanévben sajátos nevelési igényű gyermek az óvodák tekintetében 79 fő, általános iskolában 500 fő, míg 
középiskolában 371 fő volt. Ezek az adatok összességében a középiskolában drasztikus emelkedést 
mutatnak. 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

A támogatások közül 13 típusú támogatást emelhetünk ki: 

1) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  
A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2012. évben 7799 fő részesült a kedvezményben (2009-ben 7793 fő, 
2010-ben 8507 fő, 2011-ben 8198 fő), mely 4170 családot érint. Elutasításra került 461 fő. 

2) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

A támogatás összege 2012-ben gyermekenként 6.270.-Ft, míg a tárgyév során két alkalommal folyósított 
pótlék összege 8.400.-Ft volt. 2012-évben 43 gyermek kapott támogatást, összesen 2.699.910,- Ft 
összegben.  

3) Óvodáztatási támogatás 
2012. évben 239 fő részesült a támogatásban, 6.150.000-Ft összegben. Elutasításra 15 fő kérelme került. 

4) Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény 
2012. évben 8114 gyermek részesült normatív kedvezményben, amelynek a költsége 551.752.000.-Ft volt, 
ez a központi költségvetésből biztosított normatív támogatásból került finanszírozásra.  

5) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
A hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú 
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett fiatalok 
részesülhettek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban.  

Az „A” típusú támogatott pályázók 10 hónap időtartamra nyerik el az ösztöndíjat, míg a "B" típusú pályázók 
esetében 3 x 10 hónap támogatást folyósít a felsőoktatási intézmény, amennyiben a pályázó sikeresen 
felvételt nyer az általa megjelölt felsőoktatási intézmények valamelyikébe. 

Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra 255 pályázat érkezett, ezek közül 14 fő pályázó részesült havi 6.500.- Ft, 95 
fő 5.500.- Ft önkormányzati támogatásban. A „B” típusú ösztöndíjpályázatra 22 pályázat érkezett. 2 pályázó 
részesült havi 6.500.- Ft, 12 pályázó 5.500.- Ft önkormányzati támogatásban.   

6)    Nyári szociális gyermekétkeztetés 
2012-ben 1097 gyermek részére került biztosításra az ingyenes, napi egyszeri meleg étkezés a város 7 
általános iskolájának közreműködésével. Az ételt a SODEXO Magyarország Kft. biztosította. Az igénybe vett 
állami támogatás összege 26.069.800.-Ft.  

7)   Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
2012-évben 139 család részére került támogatás megállapításra 682.000.-Ft összegben. Elutasításra került 
47 fő.  

8)   Tehetséges tanulók támogatása 
A támogatásra azok az 5-14. évfolyamos tanulók jogosultak, akik 4,5 tanulmányi átlagot érnek el, 
meghatározott tanulmányi versenyen 1-10. helyezést, sportversenyen vagy diákolimpián, illetve művészeti 
versenyen 1-6. helyezést érnek el, és a családjukban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át 
nem haladja meg. A támogatás mértéke havi 5000.- Ft 10 hónapon keresztül. E támogatásban 2012-évben 
27 gyermek részesült, összesen 1.350.000.- Ft összegben. 
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9)   Gyermekétkeztetési térítési díj támogatása 
A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben a gyermekétkeztetési térítési díj 
megfizetéséhez a normatív kedvezményen túl további rászorultsági alapú kedvezményben részesülhetnek 
azok a gyerekek, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem a helyi rendelet szabályaiban leírtaknak 
megfelel. Ezzel a természetbeni támogatással 179 gyermek étkeztetését támogatta az Önkormányzat 
8.842.000.- Ft ráfordítással. Az étkeztetés az intézményekben történik, a Sodexo Magyarország Kft. 
részvételével. 

10)  Kelengyetámogatás 
Kelengyetámogatásban részesül a Debrecenben élő szülő gyermeke születésekor, amennyiben a család egy 
főre jutó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át. A támogatás 15.000.- Ft értékű vásárlási 
utalvány, melyet babaruházati cikkek vásárlására lehet fordítani. E támogatás megállapítására 2012. évben 
285 esetben került sor, összesen 4.275.000.-Ft értékben. Elutasításra került 13 fő. 

11) Nevelési támogatás (hármas vagy többes ikrek születése esetén) 
Hármas vagy többes ikrek születése esetén nevelési támogatásra azon családok jogosultak, ahol a család egy 
főre jutó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át. A nevelési támogatás összege 
gyermekenként 5000.- Ft/hó, a gyermekek hároméves koráig. Ilyen támogatás megállapítására 2011-évben 
egy esetben került sor, amely a gyermekek 3. életévének betöltéséig jár, e támogatásra 2012-ben 180.000.-
Ft összeg került kifizetésre. 2012-ben új megállapítás nem volt.  

12)  A Város Napján született gyermek támogatása 
2006. évben lépett hatályba a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § 
(3) bekezdésének felhatalmazása alapján a Debrecen Város Napján született első gyermek köszöntése és 
támogatása. A támogatás összege 100.000.- Ft, amelyet minden évben április 11-én elsőként született 
debreceni gyermek szülei kapnak. 2012-ben 100.000.-Ft került kifizetésre.  

13)  Rászoruló gyermekek hétvégi étkeztetése 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja 1997-ben kezdte el a városban élő rászoruló 
gyermekek hétvégi étkeztetését, melyhez az Önkormányzat 2000-től támogatási megállapodás keretében 
biztosít forrást. 2012-ben az Önkormányzat 4.000.000.- Ft összegű támogatást nyújtott a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat számára. A szervezet az év folyamán hétvégéken, átlagosan 100 gyermek étkeztetéséről 
gondoskodott a Szent József Gimnázium ebédlőjében. 

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben élő 

gyermekek közül családjukban sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű és minőségi ételhez. Éppen ezért a 
gyermekek egészséges fejlődése érdekében kiemelt jelentőségű az ingyenes közétkeztetés, amelyben 

összesen országosan 400 ezer rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás és 
általános iskolás gyermek részesül. A rászoruló középiskolások 50%-os étkezési térítési-díj kedvezményt 

kapnak. Jelentős gondot okoz a rászoruló gyermekek étkeztetése az iskolai szünetek alatt. A rászorulók nyári 
gyermekétkeztetésére 2011-ben 2,4 milliárd Ft-ot fordított a Kormány, amelyből mintegy 1400 településen 
1410 ezer gyermek étkeztetését sikerült megoldani. 

Debrecen városában az ingyenes étkezésben résztvevők száma az iskola 1-8. évfolyamán a 2008. évi 
adatokhoz képest egészen 2012. évig mindvégig magasabb számot mutat. Míg 2008-ban az ingyenes 
étkezésben részesülők száma 3465 fő, addig 2012-ben ez a szám 3507 fő. A legmagasabb szám 2010-ben 

volt, akkor összesen 3869 fő általános iskolás gyermek részesült ingyenes étkeztetésben. A középfokú 
oktatásban résztvevők esetén szintén hasonló tendencia érvényesül: 2008-ban 671 fő, 2012-ben 715 fő volt 
jogosult 50%-os kedvezményes étkezésre. Arányait tekintve kedvezményes étkezésben az általános 

iskolákban több mint négyszer annyi gyermek részesül, mint a város középiskoláiban.  
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e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal adatai szerint Magyarország évente 1,1 milliárd forintot fordít a 
menekültek ellátására, ebből 250 millió forintot konkrét anyagi támogatásra. A legnagyobb kihívást az 

illegális migráció növekvő tendenciája jelentette 2012-ben, elsősorban afgán, koszovói és algériai 
állampolgárok jönnek a szerb határszakaszon keresztül. Nőtt a menedékjogi kérelmezők száma is, az unióban 
hét százalékkal, Magyarországon pedig 27 százalékkal többen kértek menekült státuszt az 2012-höz képest. 

Az adatok szerint 200 százalékkal növekedett a kísérő nélkül érkező kiskorúak száma. A magyar 
gyermekvédelmi intézményeket többnyire néhány napon belül elhagyják, hogy megkeressék a más 
országokban élő rokonaikat. (http://www.orientpress.hu/110247) 

A debreceni Befogadó Állomáson élő, 5. életévüket betöltött, elismerését kérő, befogadott jogállású, 
elismert menekült és oltalmazott gyermekek – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében – 
óvoda- és iskolakötelesek, így a Befogadó Állomás segíti ezen gyermekek megfelelő oktatási intézménybe 
való elhelyezését, valamint gondoskodik az oktatással kapcsolatos teendők koordinálásáról. A gyermekek 
oktatásával kapcsolatban elmondható, hogy a Befogadó Állomás nagy hangsúlyt fektet az oktatási 
tevékenységekkel kapcsolatos munkára, a városi oktatási intézményekkel való szoros együttműködésre.  
2012. évben az előző évek gyakorlatához hasonlóan a Befogadó Állomáson élő óvoda- és tanköteles 
gyermekek egyrészt a Pósa utcai Óvodában részesülnek közoktatásban, ahol jelenleg 4 csoportban folyik a 
migráns hátterű gyermekek óvodai nevelése a „Lépésről lépésre” elnevezésű integrált program segítségével, 
figyelembe véve a kulturális, vallási sajátosságokat. Valamint a Csapókerti Általános Iskolában, ahol két 
lépcsős oktatás folyik. Elsőként a gyermekek egy speciális csoportban, a magyar nyelvi felzárkóztató 
programban sajátítják el a magyar nyelvet kiegészítve olyan tantárgyakkal, amelyek a képességek, készségek 
megfelelő életkori szintre hozását célozzák meg szocializációs hátrányokat kompenzáló foglalkozásokkal. A 
magyar nyelvi program sikeres év végi vizsgáját követően a tanulók tovább tanulhatnak a magyar 
osztályokban, ahol már a magyar oktatási követelményeknek megfelelően folytatják az általános iskolai 
tanulmányaikat. 2012-ben szélsőséges magatartási és tanulási gondok nem alakultak ki. A korábbi évekhez 
képest csökkent az agresszió.  

Debrecen városában a magyar állampolgársággal nem rendelkező óvodáskorú gyermekek közül 18-an vettek 
részt 2008-ban óvodai nevelésben. A Magyarországon tanuló nem magyar állampolgárságú tanulók 2008. 
évi létszámadatiról elmondható, hogy általános iskolában 66-an tanultak, a legtöbben a Csapó kerti és a 
Dózsa György Általános Iskolában. Közülük magas arányban Romániából és az EU-n kívüli országból érkezett 
gyermekek folytattak tanulmányokat. A város középiskoláiban 2008-ban 107 nem magyar állampolgárságú 
gyermek tanult, a magyar nemzetiségűek közül felülreprezentáltak a Romániából érkezettek. Legtöbben a 
Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskolában folytattak tanulmányokat a magyar 
állampolgársággal nem rendelkező gyermekek közül. 2009-es adatok szerint a középiskolákban 116 nem 
magyar állampolgárságú gyermek tanult, közülük 48 fő bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve a 
Magyar Köztársaság területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkező. 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

A "Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – Mélyszegénység, gyermekszegénység, romák 2011-2020" 
dokumentum adatai alapján Magyarországon legkevesebb 284 ezer (legfeljebb 315 ezer) ember él szegregált 
lakókörülmények között, ez az ország lakosságának mintegy 3%-át jelenti. A szegregátumokban élők (nagy 
számban romák) specifikus problémáira komplex megközelítéssel szükséges reagálni, amely magában 
foglalja többek között a prevenciós programokat, az egészséges lakhatáshoz és környezethez való 
hozzáférést, a foglalkoztathatóság javítását, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférést egyaránt.  
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Debrecenben 2008-ban készült el a város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Az ennek keretén belül 
kidolgozott Anti-szegregációs terv fontos részét képezi a települési esélyegyenlőségi programnak. Az Anti-
szegregációs terv elsősorban területi dimenzióban, a szegregációs folyamatok szempontjából vizsgálja az 
esélyegyenlőségi problémák jellemzőit és folyamatait. Az Anti-szegregációs tervben azokat a 
szegregátumokat szükséges azonosítani, ahol az alacsony státuszú népesség (az aktív korú /15-59 éves/, 8 
általános iskolai osztálynál nem magasabb iskolai végzettségű és rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkező lakosok) aránya az aktív korú népességen belül minimum 50%. Ezt a szegregációs mutatót a KSH 
2001-es népszámlálási adatai alapján kell meghatározni, városrészenként külön. Ezen szegregációs mutató 
értékei alapján megállapítható, hogy Debrecen városrészei közül egyik sem minősül szegregátumnak. 

Azonosíthatók ugyanakkor olyan kedvezőtlen adottságú városrészek, amelyeknél a meghatározás alapja 
elsődlegesen nem a 2001-es adatokra alapozó szegregációs mutató volt, hanem a 2008. januári állapotokat 
tükröző városi szociális segélyezési mutatók 1000 főre vetített értékei (rendszeres szociális segély, rendszeres 
gyermekvédelmi támogatás, lakásfenntartási támogatás – normatív, helyi és adósságkezelési összesen –, 

átmeneti segély). Ezek alapján azokat a városrészeket tekinthetjük szociális szempontból kedvezőtlen 
adottságúnak, ahol a segélyezési mutatók 1000 főre vetített értékei a négy vizsgált kategóriából legalább 
háromban meghaladták a városi átlag 1,5-szeresét. Mindezek alapján az alábbi lakófunkciójú városrészek 

kerültek beazonosításra kedvezőtlen adottságú városrészként: Dobozikert, Epreskert, Nagysándor-telep, 
Sóház, Tizenháromváros, Nagymacs. Ezek közül kiemelkedően kedvezőtlenek voltak a Nagysándor-telep 
mutatói, mind a segélyezési mutatók, mind az alacsony komfortfokozatú lakások esetében.  

Az Anti-szegregációs tervben elemzett városrészek közül az Epreskert esetében szociális jellegű 
beavatkozások tervezése nem volt indokolt. Szociális városrehabilitációs akcióterületként 4 városrész 
azonosítása volt szükséges: Dobozikert, Sóház, Nagymacs és Nagysándor-telep, valamint utóbbival együtt 

kezelve a szomszédos Vulkán telep. 

A gyermekjóléti alapellátást biztosító gyermekjóléti központok a városban meghatározott ellátási területen 

nyújtanak szolgáltatásokat, bizonyos városrészekben területi irodával biztosítják az ellátandó célcsoport, a 0-

18 éves korú gyermekek és családjaik szociális helyzetének figyelemmel kísérését. 

A gyermekjóléti feladatok ellátása tekintetében elmondható, hogy a Nagysándor-telepen és a Csapókertben 

jóval aktívabb a jelzőrendszer, mivel a problémák ezeken a területeken halmozottan jelentkeznek, ami 
köszönhető a településrészek jellegének (külterület, tanyavilág), valamint a lakosság összetételének 

(szociálisan hátrányos helyzetű, illetve mélyszegénységben élő családok). A gondozási esetek számában is 
megjelenik a területek közötti különbség. Szembetűnő az a 2011-es adat, mely az adott területen élő 
gyermekek számához viszonyítva mutatja a gondozásban lévő gyermekek arányát. Eszerint a Pósa utcai 
területi iroda ellátási területén élő gyermekek közel 11%-a, a Süveg utcai területi irodához tartozó ellátási 

területen élő gyermekek több mint 6%-a volt gondozásban ekkor. A gondozási esetek száma 2012-re további 
emelkedést mutat. A kezelt problémák típusát tekintve megállapítható, hogy 2008 óta az anyagi, életviteli és 

gyermeknevelési problémák vannak túlsúlyban. 

A város külterületein sok esetben a kertes ingatlanok elhanyagoltak, komfortfokozatuk alacsony, esetenként 
a víz, villany sincs bevezetve. A helyi munkalehetőségek korlátozottak, a nagy távolságok és a dráguló 

tömegközlekedés, valamint az alacsony képzettség miatt a felzárkózás komoly akadályokba ütközik (Bánk, 
Bayk András kert, Biczó István-kert, Pac, Mészáros Gergely- kert, Szepes). A sokproblémás családokkal való 
szociális munka az elmúlt évben jelentős feladatot rótt a területen (pl.: Biczó István kert, Bayk András-kert, 

Bánk-tanya) dolgozó családgondozókra. 

Az átmeneti nevelésbe vett gyermekek szülője által fizetendő gondozási díj felülvizsgálatával kapcsolatban 
gyámhivatali megkeresésre végzett környezettanulmányok igen jelentős, mintegy 90%-ánál (2013. áprilisi 

adat) a szemle lefolytatására a fenti lakókörnyezetben (kertségek, tanyák, Nagysándor-telep, lakótelepek) 
kerül sor. A nem megfelelő lakáskörülmények mellett jelentős probléma, hogy a szülők nem rendelkeznek 
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rendszeres jövedelemmel, vagy jövedelmüket jelentős mértékben támogatások (aktív korúak ellátása, 

gyermekekhez kapcsolódó családtámogatások) teszik ki.  

A hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának vizsgálata során is 

megállapítható, hogy legnagyobb arányban a Nagysándor-telepen található köznevelési intézményekbe 
járnak. A legtöbb hátrányos helyzetű gyermek a Pósa Utcai Óvodába jár. Összességében 4 olyan óvoda 
található a városban, ahol a hátrányos helyzetű gyermekek aránya meghaladja az adott intézménybe járó 
gyermekek számának 40%-át. A Nagysándor József Általános Iskolába járó tanulók közel 80%-a hátrányos 
helyzetű.  

Hasonló tapasztalatokról számol be 2012. évről szóló beszámolójában a Héra Családsegítő Szolgálat is, 

amely ellátási szerződés keretében családsegítést végez az alábbi városrészekben: Nagysándor-telep, 
Téglavető, Nagy Mihály kert, Domokos Márton kert, Köntöskert, Csigekert, Hatvan utcai kert, Ondód, 
Nagymacs. Az itt élő lakosok szociális problémái jellemzően a munkanélküliség, az iskolázatlanság, az 

egészségre kedvezőtlen lakáskörülmények. Mindehhez hozzájárul a településrész kedvezőtlen megítélése, 
bár ez az utóbbi években javulást mutat. A társadalmi megítélés javulása köszönhető a környező 
iparterületek fejlődésének, amely a munkahelyek teremtésével, a közlekedési lehetőségek gyarapodásával 
hozott változást.  

A Nagysándor-telep, a Téglavető Vulkán telepi része az iskolai végzettség szempontjából az egyik 

legkedvezőtlenebb mutatókkal jellemezhető része a városnak. Nagymacson is jelentős lemaradás 
tapasztalható, itt is a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a legmagasabb, és a 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya is számottevően elmarad Debrecen többi városrészétől.  

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, 
betöltetlen státuszok) 
 

A "Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – Mélyszegénység, gyermekszegénység, romák 2011-2020" 
című dokumentum adatai alapján megállapítható, hogy az országosan jellemző kiemelkedően sok 
betöltetlen védőnői állás lehet az egyik gátja a hatékony ellátásnyújtásnak. Az Észak-alföldi Régióban 2007-
ben az állások 10%-a nem volt betöltve, számos körzetben csak helyettesítéssel lehetséges az ellátás 
biztosítása. A hátrányos helyzetű régiókban az egy védőnői állásra jutó ellátottak száma a jogszabályban 
előírtnál magasabb. A védőnői hálózat megerősítése fontos jövőbeli fejlesztési irány.  

A gyermek első életszakaszában jellemzően az egészségügyi alapellátás van kapcsolatban a családokkal, így 
az alapellátásban dolgozóknak nagy felelőssége van a kora gyermekkori fejlődés megalapozásában és 
támogatásában. Fontos lenne már a születés előtt azonosítani a hátrányos helyzetű gyermekeket, hogy 
minél korábbi szakaszban célzott egészségügyi szolgáltatásokban részesülhessenek, csökkentve ezzel a 
rizikófaktorokat. 

 

Az országos tendenciákkal ellentétben, Debrecenben a védőnői álláshelyek száma az elmúlt öt év 
viszonylatában stabilnak mondható (jelenleg is 108), betöltetlen álláshely nincs. Az egy védőnőre jutó 
gyermekek száma 240 fő, amely a jogszabály által meghatározott maximális gyermekszámot nem haladja 
meg és jóval az országos átlag alatt marad.  

 
A területi védőnő alapfeladata a gyermekek – újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig –, várandós 
anyák és családjuk egészségének megőrzése, figyelemmel kísérése. A szakember munkája során 
szükségszerűen képet kap a gyermek (és a család) szociális helyzetéről is. Az elmúlt évben a város területén 
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a védőnők 10210 családot gondoztak. 
A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a magzat, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzése és megszüntetése érdekében a védőnő a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódóan is ellát 
feladatokat. Köteles veszélyeztetettség észlelése esetén jelzéssel élni a gyermekjóléti szolgálatnál és 
hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, 
súlyos veszélyeztető ok fennállása, vagy a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása 
esetén. A védőnők a gyermek családban történő nevelésének elősegítését, a veszélyeztetettségének 
megelőzését és megszüntetését munkájuk során mindenkor igyekeznek szem előtt tartani.  

 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

Az egészségügyi ellátórendszer hatékonyabb egészségnevelő, felvilágosító, prevenciós tevékenysége révén 

csökken a fiatalkori terhességek száma, elsősorban azokban a régiókban, ahol ezek száma kimagasló, mint az 
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Dunántúl.  

A házi gyermekorvosok és a védőnők számának növelésével több figyelem jut a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekekre, ennek révén nagyobb eséllyel válnak egészséges felnőttekké. A Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási Stratégia – Mélyszegénység, gyermekszegénység, romák 2011-2020 célul tűzi ki az egészségügyi 
alapellátás fejlesztését, bízva abban, hogy a háziorvosok, házi gyermekorvosok aktívabban fognak tudni 

részt venni a prevencióban, az egészségnevelésben, különös tekintettel a különböző szűrővizsgálatokon való 
részvétel szorgalmazására.  

Országosan alacsony a csecsemő- és gyermekszakorvosok száma, ez a leghátrányosabb helyzetű térségeket 
fokozottabban sújtja. A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia értelmében a gyermek- és serdülőkori 

mentális problémák kezelésére célzott, az egész ország területét lefedő szolgáltatásokat kell kialakítani. 

Továbbá a gyermek- és ifjúságpszichiátria fejlesztése terén tapasztalható komoly ellátási hiányok enyhítése 

érdekében gyermekpszichiátriai központokat kell létrehozni, ezzel párhuzamosan kiépítve az iskolai 
pszichológusi hálózatot is. 

Debrecenben a házi gyermekorvosi és gyermekszakorvosi ellátáshoz való hozzáférés biztosított, betöltetlen 
praxis nincsen. A gyermekorvosok által ellátott esetek száma 2009 óta folyamatos csökkenést mutat. Iskola-
egészségügyi ellátási kötelezettségének Debrecen 1950 óta tesz eleget. 1992-ben – szinte az országban 
egyedülállóan – egységes iskola-egészségügyi szolgálat jött létre a 6-18 éves korosztály ellátása érdekében. 
Az Egészségügyi Járóbeteg Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 61 iskolában, 13 iskolaorvos és 30 
iskolavédőnő közreműködésével biztosítja az iskola-egészségügyi ellátást 30 943 fő részére.  
 
A fogyatékos vagy tartósan beteg gyermekek számára az Egészségügyi Járóbeteg Központ Nonprofit Kft. 
szolgáltatásának keretén belül speciális ellátás biztosítására is van mód, mint gyermekrehabilitáció, ideg-, 
allergia-, vesebeteg gondozás, kardiológiai és egyéb szakellátás. 
 
Az Egészségügyi Járóbeteg Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 20 iskolafogászati körzetben – ebből 5 körzet 
iskolában működik – végzi a szervezett iskolafogászati ellátást Debrecenben. Fogászati prevenció keretében 
a prevenciós asszisztens naponta tart az óvodai csoportoknak és az általános iskola 1-2. osztályos tanulóinak 
szájápolási gyakorlatokat. 
 
A Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Szakrendelésen 2012-ben a korábbi évhez képest az orvosi, pszichológusi, 
gyógypedagógusi vizsgálati szám növekedett. A pszichológusi státuszok betöltöttek. A korábbi évhez 
hasonlóan a legnagyobb számban magatartási problémák miatt keresték fel az intézményt.  
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Az Egészségügyi Járóbeteg Központ Nonprofit Kft. 
Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Szakrendelés és Gondozóban 

végzett vizsgálatok 2012. évben 

Vizsgálat típusa: Vizsgálat száma: 

Orvosi vizsgálat 6.786 

Pszichológusi vizsgálat 3.504 

Gyógypedagógus által végzett  
vizsgálat 

3.495 

Összesen 13.785 
 

 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, 

rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

A kora gyermekkor rendkívül fontos életkori szakasz, a kisgyermekkori befektetések térülnek meg a 
legnagyobb arányban, és ezek a hátránykompenzáló tevékenységek különösen fontosak a hátrányos 
helyzetű, köztük roma gyermekek esetében. A kora gyermekkori egészséges fejlődéshez több ágazat, 

úgymint: egészségügyi, gyermekvédelmi, szociális, oktatási ágazatok összehangolt, minden gyermek 
számára elérhető, jó minőségű szolgáltatására van szükség. 

A halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma származású kisgyermekek korai képességgondozását 

szolgálja a Magyarországon is működő Biztos Kezdet program, amely a lehető legkorábbi életkorban biztosít 
esélyt azoknak a szegénységben élő, 5 év alatti gyermekeknek, akik a család forrásainak szűkössége, illetve 
hátrányos helyzetű térségben levő lakóhelyük, vagy más szocio-kulturális okok miatt nem jutnak hozzá sem 

bölcsődéhez, sem más, jó minőségű, gyermekek számára nyújtott szolgáltatáshoz. A Társadalmi Megújulás 

Operatív Program (TÁMOP) forrásaiból mára 44 Biztos Kezdet Gyermekház működik, nagyrészt a hátrányos 
helyzetű kistérségekben.  

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – Mélyszegénység, gyermekszegénység, romák 2011-2020 című 
dokumentum fejlesztési irányai szerint a jövőben a szülőket anya-, szülőklubok, szülőképző központok révén 

kell segíteni a fejlesztés otthoni hátterének biztosítása érdekében. Továbbá a települési szegregációban 
érintett intézményeket be kell kapcsolni az Integrált Pedagógiai Rendszerbe, az intézmények között 
rendszerszintű együttműködést ösztönözve.  

A korai életkorokban a rendszer elsődlegesen az egészségügyi alapellátás szolgáltatásain keresztül kerül 
kapcsolatba a családokkal, így az alapellátásban dolgozóknak kiemelt felelőssége van a kora gyermekkori 

fejlődés kapcsán felmerülő rizikófaktorok felismerésében és kezelésében. A dokumentum célkitűzései 
mentén a prevenció jegyében a gyermekek időben történő, szakszerű fejlesztésének biztosítása érdekében a 
kora gyermekkori fejlesztés, a nevelési tanácsadás és a logopédiai ellátás területén is ki kell dolgozni egy 
egységes eljárásrendet, szakmai protokollt, és folyamatosan bővíteni kell a gyermekek vizsgálata során 

alkalmazott tesztek és vizsgálati módszerek körét.  

Debrecen városában a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek integrált bölcsődei csoportokban történő 
gondozása, fejlesztése DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai 
Tagintézményében és a Görgey Utcai Tagintézményében folyik.  
A 0-6 éves veleszületett vagy szerzett fogyatékossággal élő vagy fejlődésükben nagymértékben 
visszamaradott gyermekek speciális csoportban történő gondozása, korai fejlesztése a Honvéd Utcai 
Tagintézményében történik. Itt külön fejlesztő szoba biztosított, a gyermekek zene-, illetve állat-asszisztált 
terápiás foglalkozásokon is részt vesznek.  
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A gyógypedagógiai fejlesztést a Debreceni Tehetséggondozó Központ Városi Pedagógiai Szakszolgálat, a 
Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, valamint a Hallássérültek Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének szakemberei biztosítják. 
 
A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel, valamint a sajátos nevelési igényű 
gyermekekkel foglalkozó pedagógusok módszertani megújulása érdekében az intézmények számos 
intézkedést tettek. Több intézmény is rendelkezik szakvizsgázott fejlesztőpedagógussal, a sajátos nevelési 
igényű gyermekeket ellátó óvodák pedig egymás között évente egy alkalommal szakmai napot tartanak, 
valamint 11 intézmény csatlakozott a Nemzeti Tehetségfejlesztő Tanács által meghirdetett Tehetségpont 
hálózathoz, amelynek keretében kiemelten kezelik a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek fejlesztését. Az óvodák nyitva tartási idejük alakításával is igyekeznek alkalmazkodni a szülők 
munkahelyi elfoglaltságához.  
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását és nevelését ellátó intézményekben minden tanuló a 
fogyatékosságának megfelelő oktatásban részesül, a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása 
mellett. A Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium jelzése szerint azonban iskolai pszichológus 
alkalmazása is szükséges az intézményben. A Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény esetében a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok jelentősek. Magas az 
igazolatlan hiányzások száma (összesen 164 gyermek esetében fordult elő, melyből 47 főnél 50 órát 
meghaladó a hiányzás mértéke), valamint a gyermekek agresszív viselkedése is (92 eset) szignifikánsan 
kiemelkedő arányt mutat.  
 
Az intézmények nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges életmód népszerűsítésére, illetve a 
bűnmegelőzésre, ezen témákkal kapcsolatban különböző programokat, előadásokat és  foglalkozásokat 
szerveznek. Az iskolai hiányzás visszaszorítása érdekében egyéni esetmegbeszélést tartanak a tanulóval, 
valamint szükség szerint családlátogatás keretében igyekeznek megoldani a problémát. Az agresszív 
viselkedés is igen gyakori a diákok körében, amely terjedését konfliktuskezelési technikák elsajátításával 
igyekeznek csökkenteni. 
 
A DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye nappali ellátás keretében a családból érkező gyermekek 

gondozását, fejlesztését látja el. A halmozottan sérült gyermeket nevelő családok között a nehéz szociális 
körülmények között élők esetében szükség szerint az Intézmény jelzéssel él a gyermekjóléti szolgálat felé. A 
"Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 

szóló átfogó értékelés" értelmében gyermekvédelmi intézkedéssel a Debrecen Városi Gyámhivatalnak az 
elmúlt évben nem kellett élnie, nem volt szükséges gyermeket átmeneti nevelésbe helyeznie. Az 

intézményfejlesztési koncepciót illetően 2010 szeptemberében induló tanévben bevezetésre került a 
fejlesztő iskolai oktatás. A fejlesztő iskolai oktatásban 9 fő és korai fejlesztő foglalkozáson 3 fő vesz részt az 

átmeneti nevelt gyermekek közül. Az intézmény ellátottjainak többsége halmozottan sérült. Az értelmi 
sérülés mellett egyéb fogyatékosság (érzékszervi, mozgásszervi fogyatékosság) is jelen van. 

Kiemelendő rendszerelem még a SOFT Alapítvány által fenntartott Szivárvány Korai Fejlesztő Központ is, 
amely jelenleg Szivárvány Pedagógiai Szakszolgálat néven működik és pedagógiai szakszolgáltatás keretében 

biztosít korai fejlesztést. A szolgáltatásban részt vevő gyermekek közül többen nem debreceni lakosok. A 
szervezet felvállalja szakmai rendezvények szervezését, szülőcsoport működtetését, szülőklub vezetést, 
valamint eszköz-, segédeszköz- és könyvkölcsönzést is.  

A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona fogyatékosok nappali intézménye 

közoktatási, egészségügyi és rehabilitációs feladatokat is ellát. 2012-ben 81 fő 6-30 éves halmozottan 
fogyatékos gyermek és fiatal napközbeni gondozását, ápolását látta el. 24 fő 18 éven felüli fiatal önálló 

életre való felkészülését biztosították rehabilitációs jellegű foglalkoztatással, valamint 20 fő tanköteles korú 
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gyermek pedagógiai célú, habilitációját is ellátták, kiegészítve az osztályozó vizsgára felkészítéssel, a DRHE 

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájával való magántanulói jogviszony 

alapján. Továbbá 36 fő súlyos, halmozottan fogyatékos, tanköteles korú gyermek részére nyújtottak fejlesztő 
iskolai nevelést.  

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – Mélyszegénység, gyermekszegénység, romák 2011-2020 
dokumentumban megfogalmazott alapelv értelmében a szegénységben élő, hátrányos helyzetű gyermekek 
felzárkózásának segítése csak a szülők bevonásával együtt lehet sikeres. A hátrányos helyzetű családok 
gondozásában, a gyermekeket veszélyeztető helyzetek kialakulásának megelőzésében, megszüntetésében, 
az ágazatközi együttműködés megszervezésében kitüntetett szerepe van a gyermekjóléti szolgálatoknak. 

Országos szinten komoly problémát jelent a szolgáltatások színvonalbeli és kapacitásbeli különbözősége, 
illetve az, hogy a kapacitások és igények volumene területileg nem harmonizált, jellemzően ott állnak a 

legkevésbé rendelkezésre az ellátás szolgáltatásai, ahol a legnagyobb szükség lenne azokra. Jellemző 
probléma, hogy az intézmény- és szolgáltató rendszer hiányosságai miatt nem férhet hozzá minden gyermek 
egyenlő eséllyel a szükségleteinek leginkább megfelelő, minőségi ellátáshoz. Főleg a hátrányos helyzetű 
kistelepüléseken a szülők sem kapnak megfelelő segítséget gondozási, nevelési, életviteli problémáik 
megoldásához, ami a szegény családokban élő gyermekek társadalmi integrációs esélyeit rendkívüli 

mértékben rontja.  

A gyermekek átmeneti gondozását biztosító ellátórendszer egyes elemei (helyettes szülő, gyermekek 
átmeneti otthona) nem épültek ki országosan, a családok átmeneti otthonainak egy része pedig 

férőhelyhiánnyal küzd.  

A gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó napközbeni kisgyermek-ellátásoknak nélkülözhetetlen 

szerepük van a szülők munkába állásának lehetővé tételében, de ugyanilyen fontos a hátrányos helyzetű 
gyermekek korai szocializációjában betöltött szerepük. A három éven aluliak napközbeni ellátását biztosító 

bölcsődei kapacitások nagyon szűkösek, csupán a korosztály mintegy 12,7%-a jár bölcsődébe, holott az EU 
elvárása minimum 30% lenne. A települések mintegy 9%-án működik bölcsőde, jellemzően városokban, és a 

nagyrészt szintén bölcsődés korosztályt ellátó közel 1400 családi napközi is többnyire nagyobb településeken 
nyújt szolgáltatást. Azokon a kistelepüléseken, ahol a gyermekek száma nem teszi lehetővé önálló bölcsődei 
csoport létrehozását, lehetőség van az óvodán belül önálló bölcsődei csoport létrehozására, vagy egységes 

óvoda-bölcsőde működtetésére, amelyből már mintegy 80 működik az országban. A szűkös bölcsődei 
kapacitások miatt a bölcsődébe a dolgozó szülők gyermekeit veszik fel, így a szegénységben élő, 

munkanélküli szülők halmozottan hátrányos helyzetű gyermekei nem jutnak hozzá ehhez az ellátáshoz. A 
családi napközik szolgáltatása a viszonylag magas térítési díj miatt a szegénységben élő családok számára 

nem jelent valós alternatívát. 

Debrecen, mint megyei jogú város a következő gyermekjóléti alapellátási formákat köteles biztosítani: 
gyermekjóléti központ, bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona. A város 
önkormányzata ellátási kötelezettségének egyrészt intézményhálózatán keresztül, másrészt ellátási 
szerződés keretében tesz eleget. Ezen intézményeken túl közhasznú szervezet, civil szervezet és egyház által 
fenntartott szolgáltatók is nyújtanak gyermekjóléti alapellátást.  

 

Gyermekjóléti szolgáltatás 
 

A gyermekjóléti szolgáltatást a DMJV Gyermekvédelmi Intézményének Gyermekjóléti Központja és DMJV 
Családsegítő és Gyermekjóléti Központjának Gyermekjóléti Központja látja el a székhelyén, valamint több 
területi irodában. Az ellátott lakosság- és gyermekszámhoz viszonyítva a problémák halmozódása miatt a 
Nagysándor-telepen és a Csapókertben a jelzőrendszer aktivitása magas. A jelzőrendszer tagjai közül a 
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közoktatási intézményekkel a legaktívabb a kapcsolat. A gondozási esetek számában megjelenik az ellátási 

területek közötti különbség. A 2012. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó 

értékelés adatai szerint a Pósa utcai és a csapókerti területen az előző évihez viszonyítva tovább nőtt a 
gondozott gyermekek száma. Az ellátási területeken élő 0-18 éves korúak számához viszonyított gondozott 
gyermekek aránya a Böszörményi úti székhelyen 3,78 %, a Pósa utcai területi irodában 2,91 %, a Süveg utcai 
területi irodában 6,81 %, a józsai területi irodában pedig 6,14 % volt. 210 gyermeket és 156 családot érintett 

a tanácsadás keretében történő ellátás, mely esetekben nem került sor gondozásba vételre.  

Ugyan a Tócóskert és a Nagysándor telep lefedettsége az önkormányzati fenntartású gyermekjóléti 

központok által biztosított, a Forrás Mentálhigiénés Központ Családsegítő Szolgálata, valamint a Héra 
Családsegítő Szolgálat is jelentős számú kiskorúval kerül kapcsolatba ellátandó feladatai jellegéből adódóan.  

A Forrás Mentálhigiénés Központ Családsegítő Szolgálata adatai szerint a családsegítőnél 2012-ben 
megjelent 4179 főből 1824 fő volt 18 év alatti gyermek (0-6 év: 694 fő, 7-14 év: 391 fő, 15-18 év: 739 fő). A 
szolgálat számos prevenciós programot, valamint csoportos foglakozást szervezett, kiemelhetjük a 
zenebölcsit, a játszóházi foglalkozásokat, valamint a Lórántffy Zsuzsanna Általános Iskola 7. és 8. osztályos 
tanulói részére szervezett prevenciós foglalkozást és a Medgyessy Ferenc Gimnázium tanulói részvételével 
megvalósult kortárscsoportot is. A kismama csoportot 423 fő kereste fel 2012-ben. 
 
A Héra Egyesület megalakulása óta nyújt segítséget a családoknak, 2012-ben a szolgálat 2008 esetben vette 
fel a kapcsolatot segítségnyújtás céljából 486 ügyféllel és családtagjaikkal, közöttük 18 év alatti gyermek 
nem volt.  
 
A gyermekek napközbeni ellátása 
 
Bölcsőde 
 
Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye az alábbi szakfeladatokat látja el: bölcsődei 
ellátás, módszertani feladatok segítése, korai fejlesztés, gondozás, fejlesztő felkészítés, gyermekek 
napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások működtetése, ezen belül játszócsoport, időszakos 
gyermek felügyelet a bölcsőde nyitvatartási ideje alatt és nyitvatartási idején túl. Az engedélyezett 
férőhelyek száma 1050. A szakmai létszáma 5 fővel kevesebb a 15/1998.(IV.30.) NM rendeletben 
meghatározottnál, a szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma: 208 fő. A tagintézmények felújítására, 
karbantartására 2012. évben 10 165 941 Ft-ot fordított a fenntartó önkormányzat. A világítás és az 
elektromos hálózat korszerűsítésére, valamint tetőjavításra került sor az Angyalföld téri Bölcsődében. Az Ősz 
Utcai Tagintézményben a fűtési alapvezeték kiváltása és csatornajavítás történt. Az Áchim András utcai 
bölcsőde 1 csoportjában az egészségtelen parketta felújítása és a tető javítása valósult meg. Érintésvédelmi, 
szabványossági, tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálatok készültek 12 tagintézményben, a Margit téri 
bölcsődében megtörtént a külső és belső villámvédelem kiépítése is. 
 
2012. decemberében a beíratott gyermekek 22%-a részesült étkezési kedvezményben az alábbiak szerint: 
I. Normatív kedvezmények 
 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 100 fő 
 Három vagy több gyerekes     50 fő 
 Tartósan beteg gyerek      41 fő 
 
II. Rászorultsági kedvezmények 
 100 %-os kedvezmény        1 fő 
 50 %-os kedvezmény        - 
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Két tagintézmény, a Gáborjáni Szabó Kálmán utcai és a Görgey utcai tagintézmény integrált csoportjaiban 14 
férőhelyen enyhe fokban sérült kisgyermekek korai fejlesztésére volt lehetőség az elmúlt évben. A 
gyermekek elhelyezése a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatai alapján történt. A Honvéd Utcai 
Tagintézmény speciális csoportjában 12 férőhelyen középsúlyos, halmozottan sérült kisgyermekek korai 
fejlesztése és fejlesztő felkészítése történt a szakértői bizottság javaslata és a gyógypedagógus által 
meghatározott éves egyéni és csoportos fejlesztőprogramok alapján.  
 
A bölcsődék családsegítő szolgáltatásait 2012-ben is igénybe vették a szülők. Gyermekfelügyelet szolgáltatás 
valamennyi tagintézményben igénybe vehető a feltöltöttség figyelembevételével, az elmúlt évben 42 
kisgyermek részére 237 alkalommal 437 óra időtartamban igényelték a családok. A nyitva tartási időn túli 
gyermekfelügyeletre 4 tagintézményben volt lehetőség, de igény nem mutatkozott. A játszócsoport 
szolgáltatást 2 tagintézményben is biztosították. Az Áchim András utcai bölcsődében évek óta jól működő 
játszócsoport várta a családokat. Az év folyamán 392 gyermek és szülője 1028 alkalommal 1297 órában 
vette igénybe a szolgáltatást. 2012. szeptember 1-től a Margit téri bölcsődében is elérhetővé vált, 83 
gyermek és kísérője 214 alkalommal 387 órát töltött a csoportban. A bölcsődékben működő „sókuckók” 
száma 2012-ben is növekedett, így 8 tagintézményben (Ősz utcai, Károlyi Mihály utcai, Postakert utcai, 
Angyalföld téri, Áchim András utcai, Varga utcai, Faraktár utcai, Margit téri) vált elérhetővé a gyermekek és 
családjaik számára a barlangi klíma, a sós levegő jótékony hatása.  
 
A bölcsőde, mint gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmény a gyermekvédelem rendszerében a 
személyes gondoskodás terén igen fontos szerepet tölt be. A kedvezőtlen társadalmi és gazdasági hatások 
eredményeként folyamatosan nő a csonka családból, rossz szociális körülmények közül érkező gyermekek 
aránya. Ezért fontos feladat a hátrányok enyhítése, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a más 
intézményekkel, szakemberekkel való együttműködés, a jelzőrendszer működtetetése.  
 
A területen dolgozó szakemberek az elmúlt évben 28 alkalommal, 39 fővel vettek részt éves és szakmaközi 
tanácskozásokon, esetmegbeszéléseken. A családgondozók, védőnők kezdeményezése alapján 14 gyermek 
került felvételre, 15 gyermek esetében rendszeres kapcsolattartásra volt szükség. A problémát többségében 
elhanyagolás, alultápláltság, rossz lakáskörülmények, a szülők kapcsolatának megromlása, a család 
krízishelyzetei okozták.  
 
Debrecen Bölcsődés Gyermekeiért Alapítvány bevétele 2012-ben 4 434 000 Ft volt. A tagintézmények a 
rendelkezésükre álló pénzt, a gyermekek egészségvédelme érdekében, „sókuckó” kialakítására (Varga utcai, 
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Faraktár utcai bölcsőde), játék- és mozgástevékenységre motiváló, biztonságos szobai és udvari 
játékeszközök bővítésére, a korcsoport élettani igényeit kielégítő, korszerű gyermekbútorok beszerzésére, 
harmóniát, vidámságot tükröző környezet kialakítására fordították. 
 
 
Családi napközi 
 
Debrecenben több mint 20 családi napközit működtetnek civil és egyházi szervezetek. A családi napközi az 
alapellátás keretében 20 hetestől 14 éves korig nyújt legfeljebb 7 gyermek részére napközbeni ellátást, mely 
történhet az ellátást nyújtó saját otthonában vagy más, e célra kialakított családias környezetben. A családi 
napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, 
gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást a jogszabályi előírások, valamint szakmai programjuk 
alapján. Ezen túl speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy egyéb gyermeknevelést segítő 
szolgáltatással segíti a családokat. 
 
 
Gyermekek átmeneti gondozása 
 
Gyermekek átmeneti otthona 
 
DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekek Átmeneti Otthonában a gyermekek átmeneti gondozása a 
gyermekjóléti alapellátás keretében történik. A szolgáltatás szakmai színvonala 1 pedagógus, 4 
gyermekfelügyelő, 1 családgondozó (heti 10 órában), 1 asszisztens (a családgondozó munkáját segíti), 
valamint 1 pszichológus (heti 3 órában) alkalmazásával biztosított. Az otthon körülményeinek, tárgyi 
feltételeinek javítására 2012. évben is törekedett az intézmény.  
 
2012-ben az átmeneti otthonból kiköltözött gondozottak száma 25 gyermek, az átmeneti otthonba költözött 
és még 2012. 12. 31-én bent lakók száma: 8 gyermek. Az átmeneti gondozottak száma tárgyévben 33 
gyermek, ez az előző évekhez képest csökkenést jelent. A gondozási napok száma 1935 volt, ami 59%-os 
kihasználtságot jelentett. A bekerülés okai nem mindig egyértelműek, 2012-ben a szülő-gyermek konfliktus 
volt a legjellemzőbb (36%) bekerülési ok. A lakhatási problémák (27%) is igen gyakoriak, 12%-ban pedig a 
gyermek magatartási problémája a meghatározó. Szintén 12% a gyermek iskolába/óvodába járásának 
nehézségeiből fakadó bekerülési arány, új igényként jelent meg ugyanis a kisebb gyermekek esetében az 
utaztatás segítése, mivel a város külső területén élő családok számára nehézséget okoz gyermekük oktatási 
intézménybe való eljuttatása. Megoldásként hétköznapokon átmeneti otthon bevonásával biztosítható a 
gyermekek szállítása, a hétvégén pedig a gyermekek otthon töltik. Ebből az okból 2012-ben 4 gyermek 
került átmeneti gondozásba. Az előző évek tendenciájának megfelelően továbbra is magas volt, illetve nőtt a 
14-18 év közötti korosztály aránya, 2011-ben 38%, 2012-ben 51% volt. 

Helyettes szülői hálózat  

 
A helyettes szülői szolgáltatás keretében a gondozási napok éves száma 91 nap volt. Általánosan 
elmondható, hogy az átmeneti gondozást igénylő szülők idegenkednek a helyettes szülői ellátástól. A 
korábban kiképzett helyettes szülők közül többen nevelőszülői feladatokat látnak el jelenleg.  
A szolgáltatás népszerűsítése és újabb, a feladat iránt elkötelezettséget érző helyettes szülők felkutatása a 
jövőben kiemelt feladat.  
 
Családok Átmeneti Otthona 
 
A 2011. évi adatok alapján összesen 7 db családok átmeneti otthona biztosítja a gyermekek átmeneti 
gondozását, az engedélyezett férőhelyek száma 2011. december 31-én 208 volt. Az év során összesen 228 
gyermek került be az ellátásban.  
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A Reménysugár Otthona Családok Átmeneti Otthona 26 férőhelyen biztosít ellátást. Az intézmény 

kihasználtsága 2012-ben is folyamatosan magas volt, nagy az igény az ellátásra. 

Az intézmény főbb működési mutatói az alábbiak voltak:  

Férőhelyek száma (fő) 26 

Ellátottak létszáma* (fő) 24 

Férőhelyek éves kihasználtsága (%) 88,65 % 

Év közben érkezők (fő) 25 

Év közben távozók (fő) 29 

Éves gondozási napok száma összesen 8413 

    * 2012. december 30-i állapot szerint  

A családok többnyire a lakhatásuk megoldatlansága miatt kerültek az otthonba. Ezen kríziseknek alapvetően 
a család igen rossz anyagi helyzete volt az oka, de előfordult válás, bántalmazás és egyéb családi 
konfliktusok miatti bekerülés is. 2012-ben 6 család kérte felvételét személyesen az otthonba, de ennél jóval 
több család esetében élt jelzéssel a gyermekjóléti szolgálat családgondozója és kérte a felvételüket. Sok 
rászoruló családnak férőhely hiányában nem tudtak segíteni. Az otthon dolgozói (1 szakmai vezető, 2 
családgondozó, 4 szakgondozó, gondozó) a lakhatási problémák megoldása érdekében a családokat 
takarékosságra ösztönzik, mivel jelentős részük számára csak az albérletbe költözés az egyetlen lehetőség. A 
krízis kialakulásában szerepet játszott a szenvedélybetegség, a mentális zavarok, az életvezetési problémák, 
valamint párkapcsolati, gyermeknevelési, gyermekgondozási problémák.  
 
Az intézmény szorosan együttműködött az átmeneti gondozás során a gyermekjóléti szolgálattal, a 
gyámhatósággal, a gyermekek orvosaival, oktatási intézményeivel, a védőnővel, továbbá több civil 
szervezettel, felnőttoktatási és képző intézménnyel, eseti jelleggel a szenvedélybeteg-ellátással.  
 
2012-ben a TÁMOP- 5.2.5./A-10/2-2010-0042 „Kapcsolat” gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját 
elősegítő pályázat keretében szerveztek programokat. Állami gondoskodásban élő gyermekek és családjuk, 
illetve krízishelyzetbe került családok számára nyújtottak terápiás, rekreációs tevékenységeket és szabadidős 
programokat. A projekt összköltsége 44 400 800 Ft volt. 

 
A ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. által működtetett Családok Átmeneti Otthonai azok számára 
biztosítanak ellátást, akik otthontalanná váltak, alkalmasak gyermekeik nevelésére, de tekintettel a 
veszélyeztetettségre, a gyermekek csak abban az esetben maradhatnak vér szerinti szüleikkel, ha a családok 
átmeneti otthona lakói lesznek. Fokozott figyelmet fordítanak a foglalkoztatásra, a lakók takarékos 
életvitelre nevelésére. Napi kapcsolatban vannak az iskolák és óvodák szakembereivel, igyekeznek 
elősegíteni az intézményben élő gyermekek megfelelő helytállását a közoktatásban.  
 
A Fecske Családok Átmeneti Otthonában a szülők támogatása érdekében 2012-ben is szerveztek 
álláskeresési technikákat elsajátító foglalkozást, munkaerő-piaci beilleszkedést segítő tréninget. A 2012-es 
évben 1 családnak sikerült az önkormányzat által meghirdetett lakásliciten sikeresen pályázni.  
 
A Fészek Családok Átmeneti Otthonában az intézményi szolgáltatást 2012. évben összesen 27 család (103 fő) 
vette igénybe. Az ellátottak 51%-a (53 fő) gyermek, 49%-a (50 fő) felnőtt. A Gyermekvédelmi törvény (Gyvt.) 
által előírt 12 hónap ellátási időt – ami indokolt esetben, pl. a tanév végéig további 6 hónappal 
meghosszabbítható – 1 család vette igénybe, a méltányossági hosszabbítást pedig 6 család kérte. Az ellátott 
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27 családból, 16 esetben került sor kiköltözésre, ami 59%-os kigondozást jelent. Az intézményi ellátottak 
körében jelentős problémaforrást jelent a családokban jelentkező munkanélküliség, az ellátott felnőttek 
48%-a (24 fő) az alacsony iskolai végzettsége miatt eleve hátrányos helyzetből indul a munkaerőpiacon. 46% 
(23 fő) ugyan rendelkezik szakmával, ennek ellenére az ellátottak 64%-a (32 fő) nem rendelkezik 
munkaviszonyból származó jövedelemmel. A 2012. évben felvett 27 család esetén az intézményi bekerülés 
okai között több problématípus is megfogalmazható. A leggyakrabban a megoldatlan lakhatási probléma 
szerepel (felhalmozott közüzemi hátralékok és hiteltartozások, lakás, albérlet elvesztése, vagy az elégtelen 
lakhatási körülmények), valamint a munkanélküliség, és az ebből adódó alacsony jövedelem. Emellett a 
családokban gyakori az életvezetési, életmódbeli és gyermeknevelési probléma, családi konfliktus. 
 
Összességében megállapítható, hogy a családok átmeneti otthona ellátási forma iránti igény igen nagy, 
különösen a téli időszakban. Magas az intézmények kihasználtsága, a férőhelyek száma kevés. A családok 
alacsony jövedelme, a lakhatási problémák nagyban megnehezítik a kigondozást. A 2007-2013 közötti 
időszakra vonatkozó Debrecen Megyei Jogú Város Fejlesztési Programja is megfogalmazta intézkedésként a 
szociális ellátórendszer fejlesztését, ezen belül a családok, gyermekek, krízishelyzetbe került anyák átmeneti 
otthonának létesítését.  
 

e) gyermekvédelem 

 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – Mélyszegénység, gyermekszegénység, romák 2011-2020 című 
dokumentum is felhívja a figyelmet arra, hogy országosan emelkedő tendenciát mutat a védelembe vett 

gyermekek száma. 2010-ben 24 ezer – az összes kiskorúra vetítve ezerből 13,4 fő – gyermeket vettek 
védelembe. Évek óta nem csökken a súlyos veszélyeztetettségük miatt a gyermekvédelmi szakellátásba 

bekerülő, illetve ott nevelőszülőnél, vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermekek száma. 2010-ben ez 17 
792 gyermeket jelentett. Egyre nagyobb arányban kerülnek be 12–14 éves, illetve ennél magasabb életkorú 
gyermekek. A bekerülési okok között nagyrészt iskolai problémák, iskolakerülés, súlyos magatartási, 

beilleszkedési zavarok állnak. Nem csökken a szakellátásban eltöltött időtartam sem, kevés gyermeket 

sikerül hazagondozni a családjába, amelyben egyaránt közrejátszik a családoknak a gyermekre nézve 
súlyosan veszélyeztető állapota, a szülők munkanélkülisége, jövedelemnélkülisége, illetve a gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi ellátórendszer kapacitáshiánya.  

A Gyvt. értelmében a gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói 
gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység, melyet 
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve 
gyermekvédelmi szakellátások, valamint a törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítanak. A 
gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 

 

A következőkben a gyermekvédelmi szakellátás rendszerét és a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe 

tartozó hatósági intézkedéseket mutatjuk be Debrecen vonatkozásában a Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2012. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés c. 
dokumentumban közöltek alapján.  

 

Gyermekvédelmi szakellátás  

 
A szakellátás keretében kell biztosítani az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe 
vett gyermek otthont nyújtó ellátását, a fiatal felnőtt további utógondozói ellátását, valamint a szakellátást 
más okból igénylő gyermek teljes körű ellátását.  
 

DMJV Gyermekvédelmi Intézményének keretében 2012. december 30-ig 3 lakásotthon működött, a 
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férőhelyek száma 2012-ben 28 volt. Év közben 7 fő érkezett és 5 fő távozott. Az utógondozói ellátottak 
aránya 33%. A gondozási napok éves száma: 9586, a férőhelyek kihasználtsága 93,5%. 
 
2012-ben valamennyi gyermek és fiatal felnőtt iskolai tanulmányokat folytatott. A lakásotthonok dolgozói 
nagy hangsúlyt fektettek az iskolai tanulmányok segítésére, a gyermek érdeklődésének, képességeinek 
megfelelő iskolatípus kiválasztására, a lemaradások pótlására. A gyermekek mindennapjait iskolán kívüli 
programokkal is igyekeznek tartalmasabbá tenni. Az ünnepek mellett sok programot szerveznek a dolgozók 
a gyermekek számára (például farsang, gyermeknap, stb.). 
 
A Nevelőszülői Hálózatban a férőhelyek száma 2012. december 30-án 22 volt, év közben 4 fő érkezett és 2 fő 
távozott. 1 fiatal felnőtt részesült utógondozói ellátásban. A gondozási napok éves száma 6627 volt, a 
férőhelyek kihasználtsága 82,3%-os. A férőhelyek kihasználtságát nagymértékben befolyásolta a 
nevelőszülős családok összetétele, teherbírása, valamint az elhelyezett gyermekek személyiség-állapota. 
Fontos lenne a hálózat bővítése, mivel nagy igény mutatkozik az újabb férőhelyekre. 
A DMJV Reménysugár Otthona gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást is végzett 2012. 
december 30-ig.  Az engedélyezett férőhelyszáma 160 fő volt. A családok átmeneti otthonával (26 fő 
engedélyezett létszám) és a különleges ellátást is nyújtó gyermekotthonnal (40 fő engedélyezett létszám) 
együttvéve 10 telephelyen működött az intézmény. A különleges ellátást is nyújtó gyermekotthonból (43 főt 
láttak el) 2012. évben 1 halmozottan sérült gyermek került át a DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézményébe. 
Örökbefogadó családra talált 4 fő, 8 főt gondoztak vissza saját családjába, 13 fő nevelőszülőhöz, 2 fő más 
gyermekotthonban került elhelyezésre, 1 fő meghalt.  
 

DMJV Reménysugár Otthona lakásotthonainak működési mutatói 

Férőhelyek száma (fő) 94 

Ellátottak létszáma* (fő) 87 

Férőhelyek éves kihasználtsága (%) 89.7 

Év közben érkezők (fő) 75 

Év közben távozók (fő) 51 

Éves gondozási napok száma összesen 
(nap) 

30781 

2012. december 31-én 
 
2012. december 31-től Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 269/2012 XII.13. 
határozatával az intézmény átszervezéséről döntött. A DMJV Gyermekvédelmi Intézményének 3 
lakásotthona (9, 9 és 10 férőhellyel) és Nevelőszülői Hálózata a Reménysugár Otthonához került.  
 
A lakásotthonokban gondozott, speciális problémákkal küzdő gyermekek közül enyhe fokban értelmi sérült 
15 fő, középsúlyos értelmi sérült 2 fő, látássérült 2 fő, tartós beteg 2 fő. 
 
A serdülőkori magatartászavarokkal összefüggő problémák a lakásotthonokban is jelen vannak. A 
lakásotthoni házmegbeszélések állandó témája a különféle esetek minél gördülékenyebb megoldása. Sokat 
foglalkoznak az antiszociális életmód témakörével. Elsősorban a droghasználat, az alkoholizmus és a 
prostitúció veszélyeinek bemutatására és a preventív beavatkozásra fektetik a hangsúlyt. Talán ennek is 
köszönhetően jelentősen csökkent a szökések száma. A bűnmegelőzés terén a 2012-es évben 
bekapcsolódtak a „Motorosok a gyermekekért” szervezet megyei szintű programjába, melynek során a 
gyermekek különböző prevenciós előadásokon vettek részt. 
 
Az elmúlt időszakban nőtt az utógondozói ellátásban részesülők száma, illetve egyre többen válnak az 
intézményben nagykorúvá. Ugyanakkor egyre több az óvodáskorú gyermek. Ennek oka, hogy a 
testvérkapcsolatok ápolása miatt a testvérek együttes elhelyezésére törekednek. Ez a jelentős korkülönbség 
megnehezíti a mindennapos rutinfeladatok megoldását, konfliktusokat gerjeszt a gyermekek között.  
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2012. december 31-én státusz szerint az alábbiak szerint oszlik meg az intézményben elhelyezett 
gyermeklétszám: 
 

 Ideiglenesen 
elhelyezett 

Átmeneti 
nevelt 

Tartós 
nevelt 

Utógondozói 
ellátott 

Összesen 

Szakellátás 37 98 5 17 157 
 

2012-ben a szakellátásban is elindultak a TÁMOP- 5.2.5./A-10/2-2010-0042 „Kapcsolat gyermekek és fiatalok 
társadalmi integrációját elősegítő” programok. A pályázat állami gondoskodásban élő gyermekek és 
családjuk számára nyújt terápiás, rekreációs tevékenységeket és szabadidős programokat. Összköltsége 44 
400 800 Ft. A projekt keretében a DMJV Reménysugár Otthonában élő 50 gyermeknek és 14 olyan 
családnak nyújtanak változatos programokat, fejlesztéseket, ahol a gyermekek intézményben élnek, és élő 
kapcsolatuk van a családjukkal. A program lebonyolításába bevontak 10 önkéntes utógondozói ellátásban 
lévő fiatalt, 5 fő egyetemistát és 15 fő intézményi dolgozót. 
 
A DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye székhelyén működő szolgáltatásainak ellátotti létszáma a 2012. 
évben (a működési engedély alapján) 152 fő volt, melyből 12 fő lakóotthoni ellátott, míg 140 főt tartós 
bentlakásos ellátási formában (ápolásukat-gondozásukat) a B, C, D, E osztályon láttak el. Az intézmény 
telephelyein működő szolgáltatások ellátotti létszáma 140 fő volt, melyből 130 fő nappali ellátott és 10 fő 
átmeneti ellátott.  
2012. december 31-én 31 fő volt a fogyatékos személyek otthonában elhelyezett átmeneti vagy tartós 
nevelt kiskorú. A 2012-es év folyamán 6 fő került felvételre, ebből 3 fő gyámhivatali beutaló határozat 
alapján. Mindhárom ellátott átmeneti neveltként került intézményi ellátásba. Az állandó lakóhely szerint 
illetékes gyámhivatal 3 fő átmeneti nevelésben lévő gyermek számára új gondozási helyként az intézményt 
jelölte ki a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Szakértői Bizottságának javaslatára. 
 

Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 

A gyámhatóság a Gyermekvédelmi törvényben, illetve a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben meghatározott keretek között látta el tevékenységét Debrecen város közigazgatási területén. A 
gyámhatóság ügyiratforgalma 2012. január 1. – 2012. december 31. között 6123 iktatott ügyirat volt, 
melyből alapszámon 1292, alszámon pedig 4831 ügyirat érkezett. A gyámhatóság ügyintézőinek száma 

változatlanul 6 fő volt, az ügyintézők munkáját két fő ügykezelő segítette.  

A gyámhatóság által 2012. évben hozott határozatok száma 1473, végzések száma 3240, melyből csak 7 

határozat, valamint 2 végzés ellen érkezett fellebbezés. A meghozott határozatok, végzések számát tekintve 

a megtámadott döntések száma minimális, ami a gyámhatósági munka minőségének egyenletes, jó 
színvonalát mutatja.  

A gyermek családi jogállásának rendezése 

2012. évben az apa adatai nélkül anyakönyvezett kiskorúak száma 56 volt, melyből a gyámhatóság által 

felvett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal rendezettek száma 37.  

Védelembe vétel 

A 2011. december 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma 5180 volt, míg 2012. december 31-

én ez az adat 5148. A legjellemzőbb veszélyeztetési okok a környezeti, magatartási és anyagi okok, 

melyekhez leggyakrabban az alkoholizmus, a lakáskörülmények, illetve a testi, lelki elhanyagolás, érzelmi 
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bántalmazás, valamint a tankötelezettség elmulasztása is társulnak veszélyeztető tényezőként. A családok 

száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek: 1725. 

A védelembe vételek számának alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: 

  2008 2009 2010 2011 2012 

December 31-én nyilvántartott, 
védelembe vett kiskorúak száma: 

182 243 282 325 347 

Környezeti okból 24 37 23 206 229 

Szülőnek felróható magatartási okból 66 93 124 44 46 

Gyermeknek felróható magatartási okból 58 76 121 49 40 

Családok száma, amelyben a védelembe 
vett kiskorúak élnek: 

84 148 170 159 134 

Tárgyévben nyilvántartásba vett, 
védelembe vett kiskorúak száma 

108 129 150 138 112 

A már védelembe vett kiskorúak 
védelembe vételének megszűnése: 

62 68 111 95 90 

A december 31-én nyilvántartott védelembe vett kiskorúak száma jelentősen emelkedett az előző évekhez 

képest, hiszen ez az adat 2008. évben 182, 2009. évben 243, 2010. évben 282, 2011. évben 325 volt, 2012. 

évben pedig 347. A védelembe vett kiskorúak 134 családból kerültek ki, melyek nagy részét már a 
védelembe vétel elrendelése előtt is gondozta a gyermekjóléti szolgálat. 2012. évben 90 kiskorú esetében 
került sor a védelembe vétel megszüntetésére. 

Iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése, valamint szüneteltetésének kezdeményezése 

2012. év első félévében új feladattal bővült a gyámhatóság feladat- és hatásköre, mely a 2010. 

szeptembertől hatályba lépett iskoláztatási támogatás folyósításával összefüggő feladatokkal kapcsolatos. 10 
óra igazolatlan hiányzás esetén fel kell hívni a szülők figyelmét a jogkövetkezményekre, és 50 óra igazolatlan 

hiányzás esetén intézkedni kell a 16. életévét be nem töltött kiskorú védelembe vételéről, valamint 

kezdeményezni kell az iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetését. A tanköteles, 16. életévét 

betöltött gyermek, illetve a tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben 
tanulmányokat folytató fiatal felnőtt esetében is az iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetését 
elrendelő eljárás megindítását kell kezdeményezni. 2012. szeptember 1-jétől a 16 év alattiak és fölöttiek 
esetén is a támogatás szüneteltetésére kerül sor az 50 tanórát elérő igazolatlan mulasztás esetén. A 16. 
életévét be nem töltött tanulók esetében a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi, míg az ezen életkort 

meghaladott kiskorúak esetében levélben felhívja a Gyermekjóléti Központ figyelmét arra, hogy jelezze, ha a 
gyermek érdekében gyermekvédelmi intézkedés elrendelését tartja szükségesnek. Az eljárás rendkívül 
nagyszámú kiskorút, illetve fiatal felnőttet érint. 2010. szeptember 15. – 2011. június 30. közötti időszakban 
10 órás igazolatlan hiányzás miatt 565 kiskorú esetében, míg 50 órás igazolatlan hiányzás miatt 167 kiskorú 
esetében érkezett jelzés. 2011. szeptember 1. – 2012. szeptember 30. közötti időszakban 10 órás igazolatlan 

hiányzás miatt 410 kiskorú, illetve fiatal felnőtt esetében, míg 50 órás igazolatlan hiányzás miatt 219 kiskorú, 

valamint fiatal felnőtt esetében érkezett jelzés. 2011. szeptember 1. – 2012. szeptember 30. közötti 
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időszakban 82 ügyben született döntés az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről, valamint 

106 kiskorú, illetve fiatal felnőtt esetében került sor gyámhatóságunk kezdeményezésére az iskoláztatási 

támogatás folyósításának szüneteltetésére.  

Ideiglenes hatályú elhelyezés 

A gyermek családjából történő kiemelésére csak a legvégső esetben kerülhet sor, összhangban az alapelvvel, 
miszerint a gyermeknek alapvető joga a családban történő nevelkedés. Az ideiglenes hatályú elhelyezést 
megalapozó súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely 
életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és 

helyrehozhatatlan károsodást okozhat. 2012. évben a gyámhatóság által elrendelt ideiglenes hatályú 
elhelyezés 38 kiskorút érintett. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett kiskorúak közül 6 gyermek harmadik 
személynél, 15 gyermek nevelőszülőnél és 17 gyermek gyermekotthonban történő elhelyezéséről döntött a 
gyámhatóság. Az évek során a gyámhatóságnak sikerült jó munkakapcsolatot kialakítani a gyermekjóléti 

központok munkatársaival, a társhatóságokkal és a jelzőrendszer egyéb tagjaival. 

Eseti és ügygondnok kirendelése 

A település jegyzője – mint elsőfokú gyámhatóság – eseti és ügygondnok kirendelése iránt az előtte folyó 
eljárásokban intézkedett, erre leggyakrabban az Okmányosztály, az Adóügyi Osztály és a Szociális Osztály 

kérelmére került sor. Az eseti vagy ügygondnok kirendelése és felmentése ügyében hozott határozatok 
száma 2012. évben 146 volt. 

Környezettanulmányok 

A gyámhivatal, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a gyámhatóság helyszíni szemlét tartott, amely 

során az ügyre (átmeneti nevelés felülvizsgálata, gondozási díj megállapítása, gyermekelhelyezés, 

kapcsolattartás, gyermektartásdíj megállapítása, stb.) vonatkozó lényeges nyilatkozatokat, megállapításokat 
jegyzőkönyvben (környezettanulmány) rögzítette. A 2012. évben végzett környezettanulmányok száma 311 
volt. 

A gyámhivatal tevékenységének értékelése 

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott feladat- és hatáskörét a 
Debrecen Városi Gyámhivatal 2012. évben Debrecen és Hajdúsámson városok illetékessége tekintetében 
látta el.  

A gyámhivatal feladata, hogy törvényben meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtson 

a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez a szülői kötelességek 
teljesítéséhez, illetve gondoskodjon a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és 
megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból 

kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről, továbbá intézkedéseivel védje és biztosítsa a 
cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes nagykorúak személyi és vagyoni érdekeit.  

2012. január 1-től 2012. december 31-ig 21419 volt a gyámhivatal ügyirat forgalma. A hozott határozatok 

száma 4508 volt, a végzések száma pedig 7678, melyből 3240 volt közvetlenül megtámadható döntés. A 
benyújtott fellebbezések száma 69 volt, amelyből 36 esetben a felettes szerv a döntést helyben hagyta, 13 
esetben megváltoztatta, és 8 esetben pedig új eljárásra utasította a gyámhivatalt. 12 esetben saját 
hatáskörben módosították, vagy vonták vissza határozatukat.  
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A városi gyámhivatal hatáskörében ellátott feladatok a következők voltak 2012-ben: 

Örökbefogadás 

A 2012-ben engedélyezett örökbefogadások száma 11 volt, mely az előző évi adatokhoz képest 3-mal 
csökkent. Ebből 1 gyermek tartós nevelt, 3 gyermek a szülő hozzájáruló nyilatkozata alapján engedélyezett 
házastársi örökbefogadás volt, 3 esetben került sor ideiglenesen örökbefogadónál elhelyezett gyermek 

örökbefogadására, további 4 örökbe fogadhatónak nyilvánított gyermek örökbefogadását engedélyezték. A 
tárgyévben 7 gyermeket nyilvánított örökbe fogadhatónak a gyámhivatal. Örökbefogadás felbontására a 
múlt évben nem került sor 

Családi jogállás rendezése 

A gyámhivatal kérelemre, vagy hivatalból a vérszerinti apa személyének megállapítása érdekében intézkedik 
a gyermek családi jogállásnak rendezése iránt. 2012-ben a kiskorúak száma, akiknek családi jogállása a 

gyámhivatalnál az év folyamán rendeződött 77 volt. Ebből 41 az apai elismerések száma. 2012. évben 20 
esetben került sor képzelt apa megállapítására. 6 esetben került sor apaság vélelmének megdöntése iránti 
perindításhoz való hozzájárulásra, amely az elmúlt évhez (33 esetben) viszonyítva jelentős csökkenést 
mutat. 

Családba fogadás 

A gyámhivatal 2012. évben 37 kiskorú családba fogadásához járult hozzá, így december 31-én nyilvántartott 
családba fogadott kiskorúak száma 112 fő volt. Az elmúlt év adataihoz képest 8 fővel csökkent a számuk. A 

gyámhivatal 9 esetben indított pert gyermekelhelyezés megváltoztatása iránt. A szülői felügyelet alatt nem 
álló kiskorúak részére – gondozásuk, nevelésük, törvényes képviseletük, vagyonkezelésük biztosítása 

érdekében – a gyámhivatal gyámot rendel. A gyámhivatal 2012. évben 120 gyámság alatt álló kiskorút 
tartott nyilván.  

Két éven túli védelembe vétel 

2012-ben 12 gyermeket érintően tette át a jegyző a gyámhivatal részére a szükséges intézkedések megtétele 
céljából a védelembe vételi ügyben keletkezett iratokat, tekintettel arra, hogy a védelembe vétel már két 

éve fennáll, és azzal a gyermek veszélyeztetettségét nem sikerült megszüntetni. A gyámhivatal 3 kiskorú 
ügyében rendelkezett átmeneti nevelésbe vételükről, 9 gyermek esetében pedig a gyámhivatali eljárás 
megszüntetése mellett áttette az iratokat a jegyzőhöz további intézkedés végett.  

Ideiglenes hatályú elhelyezés 

A gyámhivatal 2012-ben 27 gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről döntött saját hatáskörben. A 

gyámhivatal hatáskörébe tartozik a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata. 
A gyámhivatal a szükséges bizonyítási eljárás lefolytatása után dönt a gyermekek további sorsáról. Az 
ideiglenes hatályú elhelyezést követő gyámhivatali döntéssel érintett kiskorúak száma 54 volt. Közülük 27-en 
kerültek átmeneti nevelésbe, 1 gyermek tartós nevelésbe, 3 kiskorút érintően indított a gyámhivatal 
gyermekelhelyezés iránt pert, 7 kiskorút érintően az eljárást megszüntették és védelembe vételre tettek 

javaslatot. 8 gyermek esetében pedig családba fogadást kezdeményeztek, 6 gyermeket harmadik személynél 
helyeztek el, továbbá 2 gyermek esetében örökbefogadásra került sor. 

Átmeneti és tartós nevelésbe vétel 

A 2012. év során a gyámhivatal 53 kiskorú átmeneti nevelésbe vételét rendelte el. 12 fővel kevesebb 

gyermek került szakellátásba, mint 2011-ben. Az átmeneti nevelés oka 6 esetben magatartási vagy 
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beilleszkedési zavar volt, 44 esetben szülői elhanyagolás, 1 esetben családon belüli bántalmazás, 2 esetben a 

fiatalkorú bűnelkövetése alapozta meg az elhelyezést. 2012. december 31-én az átmeneti neveltek száma az 

illetékességi területről 251 fő volt.  

A gyámhivatal a gyermeket tartós nevelésbe veszi, ha a kiskorúnak nincs szülői felügyeletet gyakorló szülője, 
egyidejűleg gyámot rendel. 2012-ben tartós nevelésbe vettek száma 3 fő volt, melyből 2 esetben a szülők 
halála volt az ok, 1 esetben pedig a szülői felügyeletet megszüntető jogerős bírói ítélet. 2012. december 31-
én a tartós neveltek száma összesen 18 fő volt. 

Szakellátásban részesülő gyermekek kapcsolattartásának szabályozására 271 esetben került sor átmeneti 
nevelt gyermekek esetében, 1 esetben tartós nevelt gyermeknél és 17 esetben ideiglenes hatályú 

elhelyezett gyermek esetében. A gyámhivatal által a gondozási helyen szabályozott kapcsolattartás 
megoszlása szerint: 131 esetben nevelőszülőnél, 105 esetben gyermekotthonban és 53 esetben egyéb (pl. 
szülő lakóhelyén) szabályozta. 

Utógondozás 

A 2012-ben elrendelt utógondozási esetek száma 32 volt. 13 gyermeknek a gyermekjóléti szolgálat 
családgondozóját, 5 fiatalnak gyermekotthon, 2 főnek a nevelőszülői hálózat utógondozóját és további 12 

személynek a területi gyermekvédelmi szakszolgálat utógondozóját rendelték ki. 

Utógondozói ellátás 

2012. év folyamán elrendelt utógondozói ellátásban részesült fiatal felnőttek száma 9 fő volt, amely kettővel 
több, mint az előző évben.  

Otthonteremtési támogatás 

2012-ben 24 fő részesült otthonteremtési támogatásban összesen 24,97 millió Ft összegben. Az előző év 
adataihoz képest 11 fővel növekedett a támogatottak száma. A tárgyévben közel 4,6 millió Ft-ot fordítottak 

államilag támogatott lakásprogramban való részvételre.  

Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése 

A tárgyévben a megelőlegezés 146 gyermeket érintett. Az év során kifizetett összeg 55 202 Ft volt. 

Kapcsolattartás 

A 2012-ben kezdeményezett kapcsolattartási ügyek száma 94 volt. Ebből a kapcsolattartást a gyámhivatal 
szabályozta 50 esetben. A szabályozás során határozattal befejezett ügyek száma 23, az egyezséggel lezárt 
ügyek száma pedig 27 volt. A gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartási ügyekben alkalmazott 

végrehajtási cselekmények száma 67. Ebből végrehajtás elrendelésére (a szülő figyelmeztetése a 
szabályozásban foglaltak betartására) 22 esetben került sor. Igazolt költségek viselésére kötelezés 1 ügyben 
történt.  

Gyermekjóléti szolgálat kapcsolattartási ügyelete 11 esetben közreműködött, és még további 21 ügyben 

került sor a gyermekjóléti szolgálat közreműködésére. 2 alkalommal kezdeményezte a gyámhivatal a 
védelembe vétel elrendelését. A gyámhivatal 11 esetben szabott ki bírságot összesen 314 000 Ft összegben. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Országos szinten a gyermekek 11%-át (198 ezer fő) veszélyeztetettként tartják nyilván a gyámhatóságok, a 
korábbiakból látható, hogy ezen belül emelkedő tendenciát mutat a magatartási okokból veszélyeztetettek 
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száma, de gyakori az anyagi okok miatti veszélyeztetettség is.  
 
A debreceni gyermekjóléti központok a Gyvt.-ben meghatározottak szerint az általános szolgáltatásokon túl 
speciális szolgáltatásokat is biztosítanak. Nyitvatartási időn kívül állandóan hívható telefonszám áll a 
krízishelyzetbe kerülők rendelkezésére. A két önkormányzati fenntartású intézményhez – DMJV 
Gyermekvédelmi Intézménye és DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja – összesen 40 érdemi hívás 
érkezett 2012-ben. 2011-ben 29, 2010-ben 10, 2009-ben 54, 2008-ban pedig összesen 8 hívás érkezett. 

 

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – Mélyszegénység, gyermekszegénység, romák 2011-2020 című 
dokumentum értelmében meg kell erősíteni a szocializációs és tanulási hátrányok kezelését szolgáló iskolai 
és iskolán kívüli támogató szolgáltatásokat, mint az egész napos iskola, napközi otthon, iskolaotthon, tanoda, 
amelyek megfelelő feltételeket biztosítanak a felkészüléshez, a sporthoz, a szabadidős tevékenységhez is. 
Lényeges, hogy e szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a rászoruló diákok étkeztetését is biztosítsák. A nem 
formális és informális tanulási lehetőségek, tanórán kívüli szabadidős programok elősegítik a gyermekek 
személyiségfejlődését, képességeik kibontakoztatását, hátrányainak kompenzálását, miközben hatékonyan 
fejlesztik a különböző kompetenciáikat és javítják fizikai erőnlétüket is.  

 
Debrecen városában a szabadidős és szünidei programokhoz való hozzáférés biztosításában kiemelkedő 
szerepe van a gyermekjóléti központoknak. Amellett, hogy számos prevenciós programot, rendezvényt, 
táborozást, foglalkozást szerveznek az ellátási területükön élő gyermekek számára, tájékoztatást nyújtanak a 
gyermekeknek és szülőknek a városban igénybe vehető ilyen jellegű programokról. A Debreceni Művelődési 
Központ havi rendszerességgel küld szóróanyagot a város nyújtotta lehetőségekről, ezen kívül a 
www.debrecen.hu oldal is részletes tájékoztatással és programajánlókkal áll rendelkezésre. 
 
Fontos szerep jut a köznevelési intézményeknek is. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés szerint az intézmények nagy 
hangsúlyt fektetnek az egészségvédelemmel kapcsolatos tevékenységre, minden évben számos intézményi 
szintű programot szerveznek. 
 
Az óvodai programokban kiemelt figyelmet kap az egészséges életmódra nevelés, néhány bölcsőde és óvoda 
például sószoba kialakításával próbál segíteni a különböző allergiás és légúti  betegségekben szenvedő 
gyerekeknek. Az óvodákban az egészségügyi szűrővizsgálatokra ütemezés szerint kerül sor (szemészeti, 
fogászati, audiológia vizsgálat, illetve általános egészségügyi állapot felmérés). 
 
Az általános és középiskolákban is nagy hangsúlyt fektetnek az egészségnevelésre, iskolaorvos, védőnő, a 
drogambulancia munkatársai által tartott prevenciós órákkal próbálják felhívni a diákok figyelmét az 
egészségvédelemre. Bűnmegelőzéssel kapcsolatos foglalkozásokat elsősorban az iskolák felső tagozatos 
diákjainak, illetve a középiskolásoknak biztosítanak az intézmények.  

 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

 

A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben élő 
gyermekek közül otthon sokan nem jutnak egészséges táplálékhoz. Országosan ingyenes közétkeztetésben 
400 ezer rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás és általános iskolás 
gyermek részesül. Ezen gyermekek étkeztetése az iskolai szünetek alatt nagyon problémás.  

Debrecenben a gyermekek közétkeztetése a napközbeni ellátást nyújtó intézményekben, köznevelési 
intézményekben történik. Az otthont nyújtó ellátásban gondozott gyermekek, amennyiben közösségbe 
járnak, rendszerint az intézményben (bölcsődében, óvodában, iskolában) étkeznek.  
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A bölcsődei tagintézmények önálló főzőkonyhával rendelkeznek, az intézmény dietetikusa által tervezett 
étlap alapján készítik el az ételeket. Anyagcserezavarban szenvedő gyermekek részére egyéni étrend alapján 
diétás étkezést biztosítanak.  
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 
szóló átfogó értékelés szerint napközbeni ellátásban (napközi, tanulószoba, iskolaotthon) az általános iskolás 
gyermekek mintegy 50-70%-a részesül, a szervezett étkeztetésben résztvevő gyermekek aránya 60-80% 
között van. A középiskolákat tekintve a szervezett étkezésben résztvevő debreceni lakosok vagy a bejáró 
középiskolai tanulók aránya az intézmények többségénél 10% alatti. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatásra jogosultak, amely 2012-ben 
augusztus hónapban készpénzben, november hónapban Erzsébet utalvány formájában került kifizetésre. 
2012. évben 7799 fő részesült a kedvezményben, mely 4170 családot érint.  

A nyári étkeztetésben (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek 

étkeztetése napi egyszeri meleg étkeztetés formájában ingyenesen vagy kedvezményesen) részesülők száma 

2012-re kb. felére csökkent a 2009. évihez képest. 2013-ban a rendelet alapján várhatóan 1687 (a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorúak 25%-a) gyermek fog ingyenesen étkezni, 
2012-ben 1100 gyermek étkezett. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni csoportja a rászoruló gyermekek hétvégi étkeztetését látja el. 
A programban résztvevő családok egy része többgyermekes, az étkeztetett gyermekek jelentős része csonka 

családban nevelkedik, és kb. 20%-uk esetében az egyik vagy mindkét szülő roma származású. 

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 

nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Az esélyegyenlőségi szakpolitika Magyarországon az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből, 

egyezményekből levezetett intézkedési rendszerre épül. Az egyenlő bánásmód elve a mindennemű 
hátrányos megkülönböztetés tilalmát jelenti. Biztosítani kell az egyenlő bánásmódot, az egyenlő szociális, 

köznevelési, egészségügyi szolgáltatást mindenkinek, a szolgáltatásokat elérhető közelségbe kell hozni.  

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási Osztálya által, a 2011. évi gyermekvédelmi 
beszámolóhoz készített összefoglaló értelmében a közoktatási intézmények a gyermekvédelmi rendszerhez 
kapcsolódó feladatokat is ellátnak, ennek keretében fontos szerepük van a Gyermekjogi Egyezmény 
megismertetésében, a gyermeki jogokkal kapcsolatos ismeretek oktatásában. A kérdőíves felmérés 
eredményei alapján az intézmények többségében az Egyezmény rendelkezésre áll, melyet a gyermekekkel 
osztályfőnöki óra keretében, a szülőkkel pedig szülői értekezleten ismertetnek. Több intézményben 
kifüggesztik, valamint az iskolák könyvtárában és interneten is megtekinthető. Az intézmények tanterveiben 
helyet kap az emberi jogi, ezen belül a gyermeki jogokkal kapcsolatos ismeretek oktatása is különböző órák 
keretében, mint például történelem, etika- és emberismeret. Egyes intézményekben a házirend tartalmazza 
ezen ismereteket, illetve a diákönkormányzat megbeszélésein is foglalkoznak a gyermeki jogok kérdésével. A 
fenti beszámoló tanúsága szerint szükséges lenne a gyermekekkel foglalkozó szakemberek részére 
gyermekjogi képzések szervezésére és a témába vágó szakmai fórumok kialakítására. 
 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények esetében az egyenlő bánásmód elvének és az ellátottak 
jogainak érvényesülése, az ellátásokkal és az azokat igénybe vevők jogaival kapcsolatos tájékoztatás 
jogszabályban meghatározott kötelezettség. A szakellátást nyújtó intézményekben jogsérelem esetén az 
Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhatnak a gondozottak, van olyan intézmény, ahol gyermekönkormányzat is 
működik.  

 
2012-ben az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőihez összesen 3 alkalommal érkezett panasz az 

ellátásokra, illetve a dolgozókra vonatkozóan, ezek kivizsgálása minden esetben megtörtént. A gyermekjogi 
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képviselő elérhetősége minden önkormányzati fenntartású gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben 

kifüggesztésre került.  
 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül 

 

A nem formális és informális tanulási lehetőségeket, tanórán kívüli szabadidős programokat kínáló 
intézményeknek kiemelten fontos szerepe van gyermeki hátrányok rövid- és hosszabb távú 
kompenzálásának, a társadalmi befogadás és aktív részvétel erősödésében. A hátránykompenzáló ellátások 
és szolgáltatások elősegítik a gyermekek személyiségfejlődését, kreatív képességeinek kibontakoztatását, 
hátrányainak kompenzálását, miközben hatékonyan fejlesztik a különböző kompetenciáikat. 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évek óta többféle programmal, támogatási formával igyekszik 
a hátrányos helyzetű gyermekeket, fiatalokat segíteni. A támogatások egy részéhez közvetlenül a 
Polgármesteri Hivatalon keresztül lehet hozzájutni, más részük a városban működő intézmények, civil 

szervezetek közreműködésével jut el a célcsoporthoz. 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális Bizottsága 2001-2009 között évente 
pályázati felhívást tett közzé debreceni székhelyű intézmények és civil szervezetek számára hátrányos 
helyzetű és tehetséges gyermekek nyári üdültetésének megvalósítása céljából. A nyertes pályázók 
táborozási költségét az Önkormányzat biztosította, így évente 20-25 turnus (turnusonként 20 gyermek és 3 
kísérő) üdültetése valósulhatott meg. 2009-ben 439 gyermek részesült üdültetésben, a feladatra összesen 
8,3 millió forintot fordított a város.  

2001-2009 között az üdültetési program mellett a város Közgyűlésének Szociális Bizottsága által közzé tett 

programpályázati felhívás nyújtott lehetőséget a helyi civil szervezetek és intézmények számára, hogy 
önkormányzati támogatással szervezzenek csellengő gyermekek számára a szabadidő hasznos eltöltését 
segítő szabadidős programokat, önismereti tréningeket, valamint a fogyatékkal élők részére foglalkoztatási, 

rehabilitációs programokat. 2009-ben az önkormányzat 4 gyermekjóléti és gyermekvédelmi programot és 2 

fogyatékkal élőknek szóló programot támogatott. A 6 programra fordított kiadások összege közel 500 ezer 
forint, ez a korábbi évekhez képest jelentős csökkentést jelez, 2005-ben például közel 3 millió forint volt a 
támogatási keret, melyet 10 megvalósult programra fordított a város.  

1998-2008 között évente több ezer gyermek számára nyújtott maradandó élményt a Városi Mikulás 
Ünnepség és a Városi Karácsonyi Ünnepség. A kulturális programokra az önkormányzati fenntartású 
intézmények, óvodás és általános iskoláskorú tanulói, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
intézményekben ellátott gyermekek kaptak meghívást. 2008-ban 3000 gyermek vett részt a 
rendezvényeken, a programok költségvetése közel 6 millió forint volt.  
2005-ig a város úgy is igyekezett segíteni a rászorulókat, hogy támogatási megállapodást kötött a hátrányos 
helyzetűek karácsonyának támogatása céljából azokkal az önkormányzati fenntartású intézményekkel 
(iskolákkal, szociális és gyermekvédelmi intézményekkel) és civil szervezetekkel, amelyek már hagyományos 
karácsonyi ünnepségük keretében élelmiszercsomaggal, tanszerekkel, játékokkal és egyéb ajándékokkal 
kívánták meglepni a gyermekeket. 2005-ben 15 célszervezettel kötött az önkormányzat támogatási 
megállapodást, a támogatási összeg 1,075 millió forint volt 
A nehéz anyagi körülmények között élő családokban nevelkedő gyermekeknek kevés lehetősége adódik, 
hogy gyermekelőadásokon, kiállításokon vegyenek részt. Debrecen Önkormányzata évről évre próbálta ezt 
oly módon kompenzálni, hogy térítésmentes belépést biztosított a leginkább rászoruló gyermekek részére 
bizonyos rendezvényekre. 2005-ben 300 hátrányos helyzetű általános iskolás tanuló és gyermekvédelmi 

gondoskodásban részesülő gyermek számára nyílt lehetőség a Mandala Dalszínház előadásában egy előadás 
megtekintésére. A jegyek összértéke 180 000 Ft volt. 2007-ben 669 600 Ft értékben 837 db jegyet vásárolt a 
város a Főnix Csarnokban bemutatott egyik előadásra, ahová az önkormányzati fenntartású oktatási 
intézmények alsó tagozatos tanulói, valamint a gyermekotthonok lakói kaptak meghívást. Még ugyanabban 
az évben DMJV Önkormányzata és a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kht. együttműködésének 

köszönhetően 334 debreceni gyermek vett részt egy kiállításon térítésmentesen. A programban, melynek 



126 

 

összköltsége 328 600 Ft volt, azok az általános iskolák vettek részt, amelyekben nagyobb arányban tanultak 

hátrányos helyzetű gyerekek, mint a város más iskoláiban. 
Sajnos forráshiány miatt az említett programok megvalósítására az utóbbi években nem nyílt lehetőség, 
azonban az Önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében tervez a jövőben is hasonló hátránykompenzáló 
programokat, szolgáltatásokat a rászoruló gyermekek és családjaik számára.  

 

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

  

A 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról rögzíti, hogy 
minden ember elidegeníthetetlen joga, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, semmilyen módon 
ne érhesse hátrányos megkülönböztetés. A törvény 27. §. (1) bekezdése értelmében az egyenlő bánásmód 
követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, amely államilag jóváhagyott vagy előírt 

követelmények alapján folyik, vagy amelynek megszervezéséhez az állam közvetlen normatív költségvetési 
támogatást nyújt, vagy közvetve hozzájárul.  

A közoktatás-fejlesztési projektek támogatásának, illetve a kiegészítő támogatások odaítélésének alapvető 
feltétele a diszkrimináció- és szegregációmentesség, valamint az esélyegyenlőtlenség csökkentése 

érdekében folytatott esélyteremtő tevékenység tervszerű dokumentálása, települési közoktatási 
esélyegyenlőségi programok, intézkedési tervek kidolgozása és megvalósítása. 

Az országos és regionális oktatási helyzetképet az Oktatás Statisztikai Évkönyv 2011/2012-es adatai, illetve a 

KSH Statisztikai tükör 2012/23 (Oktatási adatok) alapján mutatjuk be. A 2011/2012-es tanévben 
Magyarországon 1 millió 898 ezer gyermek és fiatal – az érintett 3–22 éves népesség 90%-a – vesz részt 
óvodai nevelésben, nappali rendszerű iskolai oktatásban és nappali tagozatos felsőfokú képzésben. Közülük 

óvodai nevelésben 341 ezer gyermek részesül, az általános iskolai oktatásban 748, a középfokú oktatásban 
567 – ezen belül szakiskolákban 139, középiskolákban 428 – ezren tanulnak. Ami a trendeket illeti: az 

óvodások száma növekedést mutat, a többi szinten a kedvezőtlen demográfiai viszonyok miatt csökkenés a 
jellemző. 

Az általános iskolai tanulók közül 19 ezren gyógypedagógiai tantervű osztályokban tanultak, további 33 ezer 
speciális nevelési igényű tanuló integrált oktatásban részesül. Az önálló gyógypedagógiai osztályokban 

oktatott tanulók aránya a 2001/2002-es tanévben 4,1% volt, amely 2011/2012-ben 2,5 %-ra csökkent. Az 
integrált oktatásban részesülő tanulók aránya 2001/2002 és 2011/2012 között 0,9%-ról 4,5 %-ra emelkedett.  

A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek száma az általános iskolákban 2011/2012-es tanévben 52 ezer fő, 
a nappali tanulók 6,9%-a, és a területi megoszlásban sem történt szignifikáns változás. Az SNI-tanulók 
aránya – hasonlóan az előző évhez – a Dél-Alföld régióban a legmagasabb (11%), de Nyugat- és Dél-
Dunántúlon is az átlagot meghaladó, a legalacsonyabb Észak-Alföldön (5,3%) és Közép-Magyarországon 

(5,4%). Településnagyság szerint lényegében nem mutatható ki eltérés, csak a 25–50 ezer lakónépességet 
számláló települések 8,2%-os SNI-aránya emelkedik ki kissé. 

A középfokú nappali rendszerű oktatásban résztvevők száma minden iskolatípusban csökken, ezen belül a 
szakiskolák, speciális szakiskolák tanulólétszáma csak kisebb mértékben. A gimnáziumi és a szakközépiskolai 
tanulólétszám csökkenése új tendencia. 
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A hátrányos helyzetű (HH), valamint a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek száma és aránya az 

elmúlt évihez hasonlóan alakult, és nem változtak a területi aránytalanságok sem. Az óvodákban a HH-arány 

31, a HHH-arány 11%; az általános iskolákban 36 és 14%; a szakiskolákban 31 és 11%; a gimnáziumokban 10 
és 1,6%; a szakközépiskolákban 16 és 2,8% volt. Még mindig Észak-Alföld és Észak-Magyarország helyzete a 
legrosszabb, e két régióban a hátrányos tanulók aránya 18, illetve 16%-kal, a halmozottan hátrányos tanulók 
tekintetében pedig 11 és 10%-kal magasabb az országos átlagnál. Ezzel szemben Közép-Magyarországon a 

veszélyeztetett csoportba tartozók aránya (14%) az átlag felét, a HHH-arány (3%) pedig az országos érték 
harmadát sem teszi ki. A települések nagysága és a veszélyeztetettek aránya között negatív a korreláció, 
ennek megfelelően a 3000 fő alatti községekben a legmagasabbak (HH-arány: 54%, HHH-arány: 27%), illetve 
az 50 ezres lélekszámot meghaladó városokban a legalacsonyabbak (HH-arány: 15%, HHH-arány: 2,5%) a 
mutatók értékei. 

Létszámadatok képzési szintenként, 2011/2012-es tanév (országos adatok) 

Közoktatási szint Tanulási, magatartási, 
beilleszkedési 

nehézséggel küzdő 

Hátrányos helyzetű Halmozottan 
hátrányos helyzetű 

(HH-n belül) 

Óvoda 5065 104740 37780 

Általános iskola 56059 266407 103951 

Szakiskola 3759 40716 13290 

Speciális szakiskola 713 3322 1414 

Gimnázium 2170 20793 3239 

Szakközépiskola 3725 38644 6552 

Forrás: Oktatás Statisztikai évkönyv, 2011/2012 
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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2008. elején fogadta el Közoktatási 
Esélyegyenlőség Terv helyzetelemzés részét. A Terv fő célkitűzései az alábbiak voltak: 

 a közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség elősegítése a közoktatási intézményekben,  

 az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségének kiszűrése,  

 az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz,  

 a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének 
biztosítása és előmozdítása az oktatási-nevelési folyamatokban,  

 a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási társadalmi integráció támogatása,  

 az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása,  

 esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása.  

A célokhoz kapcsolódóan a Tervben a szegregáció megelőzésének érdekében alapvető feladatként került 
meghatározásra a diszkrimináció- és szegregáció-mentesség megvalósítása, figyelembe véve, hogy ehhez a 

hátrányos helyzetű (HH), a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), valamint a sajátos nevelési igényű (SNI) 
tanulókról naprakész, megbízható adatbázis felállítása szükséges. A város oktatási intézményeinek minél 

teljesebb körű bekapcsolása az integrációs programokba, új integrációs oktatási programok bevezetése. 
Naprakész adatbázisra támaszkodva a családsegítő szolgálat irányításával a prevenció hatékony 
megvalósítása (pl. a törvényi előírásoknak megfelelve biztosítani szükséges, hogy a hátrányos helyzetű 
családok gyermekei már 3 éves kortól óvodába járjanak). A közoktatási törvény iskolai körzethatárokra és a 
tanulók felvételére vonatkozó rendelkezéseit maradéktalanul érvényesíteni szükséges a városon belül 

minden évben az 1. osztályosok beiratkozásakor (deszegregációs szempont). A HH és HHH tanulók 
felzárkóztatásának elősegítése (pl. iskolafokok közötti átmenet elősegítése, HHH-s gyerekeket befogadó 
szakképző intézmények képzési kínálatának bővítése, pályaorientációs programok, stb).  

A közoktatásban megvalósuló esélyegyenlőség vizsgálatánál kiindulópontnak elsősorban a hátrányos 
helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve az SNI gyermekek adatait lehet alapul venni. A 
településen élő óvodás és iskolás gyermekek közül a 2009/2010-es tanévben 7793 fő részesült rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban, a 2010/2011-es tanévben 8527 fő, míg a 2011/2012-es tanévben 7589 
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gyermek. A 2009/2010-es tanévben a szülői nyilatkozatok alapján a gyermekek közül 211 óvodás, 710 

általános iskolás és 580 középiskolás volt halmozottan hátrányos helyzetű. Ez a helyzet a 2011. május 31-i 

adatok alapján az óvodások esetében romló tendenciát mutat, ugyanis a nyilvántartott halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek száma az óvodákban 253 fő, míg az általános iskolában a nyilvántartottak 
száma 582 fő, a középiskolákban 401 fő, ami alacsonyabb, mint az előző évi. 

A 2009/2010-es tanévben az intézményeink alapító okirataiba szakfeladatként bekerült a sajátos nevelési 
igényű gyermekek ellátása, így minden intézmény fogadhatja őket, és a nyilvántartás is pontosabbá vált. A 
2009/2010-es tanévben az óvodákban 27 fő, az általános iskolások körében 553 fő, míg a középiskolában 125 

fő sajátos nevelési igényű tanuló volt. Ezek az adatok a 2010/2011-es tanévben a következőképpen 
alakultak: a sajátos nevelési igényű gyermekek száma az óvodákban 77 fő, az általános iskolások körében 
699 fő, míg a középiskolában 200 fő. A 2011/2012-es tanévben sajátos nevelési igényű gyermek az 
óvodákban 79 fő, általános iskolában 500 fő, míg középiskolában 371 fő. Ezek az adatok a középiskolában 
drasztikus emelkedést mutatnak. 

Óvodák jellemzői:  

A 2008/2009-es nevelési évtől minden óvoda rendelkezik intézményi esélyegyenlőségi programmal, melyet 
rendszeresen felülvizsgálnak. A gyermekvédelmi feladatokat az intézményekben gyermek és ifjúságvédelmi 
felelős látja el. A gyermekvédelmi felelősök, illetve az intézményvezetők – azokban az óvodákban ahol 

magas a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya – külön figyelmet fordítanak arra, hogy 
megfelelő tájékoztatást nyújtsanak az óvodáztatási támogatás feltételeiről. Igény esetén segítséget 

nyújtanak a szükséges nyomtatványok kitöltésében. Debrecen Megyei Jogú Városban 2010. június hónapban 
202, december hónapban 188 gyermek részesült óvodáztatási támogatásban. 

Debrecenben mind a személyi, mind pedig a tárgyi feltételek megfelelőek a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek teljes körű óvodáztatásához. A 2011/2012-es nevelési évben az óvodába járó 6181 gyermekből 

253 halmozottan hátrányos helyzetű, mely az összes óvodába járó gyermek 4%-át jelenti. A 2011/2012-es 
nevelési évben minden óvodába jelentkező halmozottan hátrányos helyzetű gyermek felvételt nyert.  

Debrecen 36 önálló önkormányzati fenntartású óvodájából hat intézmény kivételével (Kurucz, Bartók-Babits, 
Simonyi, Ősz, Holló, Közép Utcai Óvoda) mindegyikbe jár halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, az 

arányuk nem egyenletes, amely Debrecen települési szerkezetéből is adódik. A sajátos nevelési igényű 
gyermekek száma nem haladja meg az országos átlagot, területi koncentráció nem mutatható ki. 

A részlegesen szegregált óvodai csoportokban a szakemberek törekednek arra, hogy a gyermekek a lehető 

legtöbb időt töltsenek integrált óvodai nevelésben, amelyet közös programok szervezésével valósítanak meg. 
A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel és a sajátos nevelési igényű 
gyermekekkel foglalkozó pedagógusok módszertani megújulása érdekében az intézmények az alábbi 

intézkedéseket tették:  

 több intézmény rendelkezik szakvizsgázott fejlesztőpedagógussal, akik saját csoportjukba, illetve az 

óvodában kiszűrt gyermekekkel végzik tevékenységüket, 

 a sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó óvodák egymás között évente egy alkalommal szakmai 

napot tartanak, amelyen elméleti és gyakorlati tapasztalataik átadására van lehetőségük (a 
2010/2011-es nevelési évtől a szervezést felvállalta a Faragó Utcai Óvoda), 

 több intézmény csatlakozott a Nemzeti Tehetségfejlesztő Tanács által meghirdetett Tehetségpont 

hálózathoz (11 intézmény), amelynek keretében kiemelten kezelik a hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek bevonását a felvállalt tevékenységekbe. 
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A hátrányos helyzetű gyermekek száma kiemelkedően magas a Pósa Utcai Óvodában: 81 fő (70,83%), ebből 

a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma a 2011/2012-es nevelési évben 37 fő (28,1%). Az 

óvodában 37 gyermek részesül IPR (Integrált Pedagógiai Rendszer) programban. Az intézmény Debrecen, 
Pósa u. 1. szám alatti telephelye 2008. szeptember 1-től fogadja a BM BÁH Menekülteket Befogadó 
Debreceni Állomásán tartózkodó óvodaköteles gyermekeket.  

A Szivárvány Óvodában a hátrányos helyzetű gyermekek száma 70 fő (47,6%), ebből a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek száma 9 fő, 6,1%.  

A Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvodában továbbra is magas a hátrányos helyzetű gyermekek aránya 
29,45% (43 fő), melyből a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya 8,9% (13 fő). Az óvoda helyi 

nevelési programja tartalmazza az etnikai kisebbséghez tartozó gyerekek neveléséhez szükséges sajátos 
feladatokat és értékeket.  

A Hétszínvirág Óvodában a hátrányos helyzetű gyerekek száma 54 fő (28%), ebből a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekek száma 11 fő (6%). Az óvodában 1 fő függetlenített gyógytestnevelő-óvodapedagógus látja 

el gyógytestnevelési feladatokat 113 óvodás részére. 

Közép Utcai Óvoda: Down-szindrómás, kevert specifikus zavaros, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő gyerekek integrált óvodai nevelése történik (8 fő). 

A Thaly Kálmán Utcai Óvodában a hátrányos helyzetű gyerekek száma 37 fő (24,2%), melyből 8 fő (5,2%) 

halmozottan hátrányos helyzetű. Enyhe és középsúlyos értelmi, érzékszervi, ezek együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyerekek lokálisan 

integrált csoportban történő ellátása történik (8 fő). 

A Karácsony György Utcai Óvodában is igen magas a 2011/2012-es nevelési évben a hátrányos helyzetű 
gyerekek száma (76 fő) és aránya (52%), a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 23 fő (16%).  

A Bányai Júlia Utcai- Angyalkert Óvodában a hátrányos helyzetű gyermekek száma 69 fő (31,8%), a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma 6 fő (2,8%).  

A Sípos Utcai Óvodába 77 gyermek (28%) hátrányos helyzetű, ebből 16 gyermek (6%) halmozottan 

hátrányos helyzetű.  

Az Áchim András Utcai Óvodában a hátrányos helyzetű gyermekek száma 83 fő (29%), ebből 11 fő (3,8%) 
halmozottan hátrányos helyzetű.  

A Kemény Zsigmond Utcai Óvodában 46 fő, azaz 26,5% a hátrányos helyzetű gyermekek aránya, melyből 8 fő 
(4,6%) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. Az intézmény autista gyermekeket is fogad (8 fő). Az 
intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a családdal történő együttnevelésre, amelyet az évente szervezett 

közös programokkal valósítanak meg.  

A Mesekert Óvodában a hátrányos helyzetű gyermekek száma 65 fő (33%). A dombostanyai telephelyen 
továbbra is igen magas a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya. A 2009/2010-es nevelési évtől 

az óvodában önálló státusszal rendelkező fejlesztőpedagógus segíti a gyermekek egyéni fejlesztését, kiemelt 
figyelmet fordítva a dombostanyai telephely óvodájába járó gyermekekre.  

A Sinay Miklós Utcai Óvodába 77 fő (23%) a hátrányos helyzetű gyermekek száma, a halmozottan hátrányos 
helyzetű 9 fő (3%). 
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A Faragó Utcai Óvodában 43 fő (23,8%) hátrányos helyzetű gyermek nevelése folyik, melyből 7 fő (3,8%) a 

halmozottan hátrányos helyzetű. Látássérült, mozgássérült, illetve kevert specifikus fejlődési zavarral 

rendelkező gyermekek integrált óvodai nevelése történik az intézményben (11 fő). 

A Margit Téri Óvoda 40 fő (21,5%) hátrányos helyzetű gyermeke közül 3 fő (1,6%) a halmozottan hátrányos 
helyzetű.  

A Szabadságtelepi Óvodában a hátrányos helyzetű gyermekek száma 79 fő (37,4 %), ezen belül a halápi 
telephely óvodájába járó 27 gyermekből 19 fő hátrányos helyzetű. A halmozottan hátrányos helyzetű 
gyerekek száma 9 fő (4,3%).  

Kemény Zsigmond Utcai Óvoda: autista, középsúlyos értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyerekek részlegesen szegregált csoportban történő ellátása biztosított az 

intézményben (8 fő). 

A Tócóskerti Óvodában a hátrányos helyzetű gyermekek száma 47 fő (20,6%), a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekek száma 3 fő (1,3%). Az intézményben továbbra is kiemelten kezelik a szülő-pedagógus 
partneri viszonyt. A fejlesztő tevékenységet fejlesztőpedagógus segíti.  

A Hajó Utcai Óvodában a hátrányos helyzetű gyermekek száma 54 fő (26%), a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek aránya 4% (9 fő).  

Az Ispotály Utcai Óvodába 47 fő (29%) hátrányos helyzetű gyermek jár, melyből 1 fő halmozottan hátrányos 
helyzetű. 

Általános iskolák jellemzői 

Az általános iskolai adatok alapján megállapítható, hogy Debrecen Megyei Jogú Város területén biztosítottak 
az iskoláskorú gyermekek számára az alapfokú oktatás feltételei. Az általános iskolai férőhelyek száma 

magasabb, mint a településen élő gyermekek száma, így a város általános iskolái fogadni tudják a környező 
települések Debrecenben tanulni kívánó gyermekeit  

A 2011/2012-es tanévben az emelt szintű oktatást folytató általános iskolák mindegyikébe járt hátrányos 
helyzetű tanuló. Az elmúlt évben az önkormányzat intézményátszervezéseket hajtott végre: a külterületi 

iskolák működtetését megszüntette, az itt lakó gyermekeket iskolabusszal szállítja a jól felszerelt 
székhelyintézménybe, ahol a hátránykompenzációt segítik a tanórán kívüli foglalkozások és a gyermekek 
napközis ellátása. 

Az alábbi általános iskolákban magas a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

száma: 

A Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 274 tanulójából 168 hátrányos helyzetű 
(61%), ebből 23 fő halmozottan hátrányos helyzetű (8%).  

A Benedek Elek Általános Iskola 497 tanulójának 45,8%-a hátrányos helyzetű (228 fő), ebből a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók száma 3 fő.  

Az Eötvös Utcai Általános Iskola 2011. augusztus 1-jével beolvadt a Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe. A beolvadást követően a Bolyaiban 660 tanulóból 246 fő 
hátrányos helyzetű, amely 37,3%-ot jelent, ebből 35 fő (5,3%) halmozottan hátrányos helyzetű. Az iskolában 
külön egyéni és kiscsoportos formában fejlesztő pedagógusok segítik a részképesség zavaros gyermekek 

oktatását. 
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Az Epreskerti Általános Iskola 332 tanulójából 143 hátrányos helyzetű (43%), ennek 5%-a (17 fő) 

halmozottan hátrányos helyzetű. Az iskola pedagógiai programja, mindennapos tevékenysége segíti a 

gyermekek hátránykompenzációját. 

A Fazekas Mihály Általános Iskola 297 tanulójából 148 fő hátrányos helyzetű (49,8%), melyből 56 fő (18,8%) 
halmozottan hátrányos helyzetű.  

A József Attila Általános Iskolába 281 fő jár, melyből hátrányos helyzetű 175 fő (62,2%), ebből 49 fő (17,4%) 
halmozottan hátrányos helyzetű. Az iskola tanuló- és szülőbarát intézmény.  

A Karácsony Sándor Általános Iskolába 415 fő jár, melyből hátrányos helyzetű 172 fő (41,4%), halmozottan 
hátrányos helyzetű 55 fő (13,25%). Az iskola beiskolázási körzetéhez tartozik a város keleti városkörnyéki 
része, illetve az ottani tanyavilág.  

A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolába járó 181 gyermekből 60 fő (33,1%) a hátrányos helyzetű tanuló, 

ebből 9 fő (4,9%) a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma. Az egyéni fejlesztést, szocializációt, 
konfliktuskezelést speciális végzettségű szakemberek (iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus) 
segítik. 

A Rakovszky Dániel Általános Iskola 2011. augusztus 1-jétől beolvadt a Nagysándor József Általános Iskolába, 
így a 2011. szeptember 1-től ott tanuló diákok közül 174 fő (80,5%) a hátrányos helyzetű és ebből 50 fő 

(23,1%) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. Az SNI-s gyerekek száma 10 fő (4,6%). Ide a Hajdú-Bihar 
Megyei Gyógypedagógiai Szakértői és Rehabilitációs Szolgáltató Központ szakvéleménye alapján iskolázzák 

be a tanulókat. A hátrányos helyzetű tanulók oktatása integráltan, fejlesztő pedagógusok, pszichológusok, 
szociálpedagógusok, logopédus bevonásával történik.  

A Tégláskerti Általános Iskola 2011. augusztus 1-jével beolvadt a Petőfi Sándor Általános Iskolába. Az 

intézmény 769 tanulójából 182 fő hátrányos helyzetű (23,6%) ebből 4 tanuló (0,9%) halmozottan hátrányos 
helyzetű. 

A Gönczy Pál Általános Iskolában a 371 gyermekből 89 fő (41,7%) hátrányos helyzetű, halmozottan 
hátrányos helyzetű tanuló nincs. 

A Bocskai István Általános Iskolában 167 fő (33,5%) hátrányos helyzetű tanuló van az iskolába járó 495 
gyermekből, és 26 (5,2%) halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. 

A Csapókerti Általános Iskolába járó 294 gyermekből 116 fő (42,5%) hátrányos helyzetű, ebből 17 fő (6%) 
halmozottan hátrányos helyzetű. 

A Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének 128 tanulója közül 93 gyermek 

(73%) hátrányos helyzetű, ebből 10 fő (11%) halmozottan hátrányos helyzetű. A tanulók 100%-ban sajátos 
nevelési igényűek. Az intézmény szegregált gyógypedagógiai ellátást végez, minden gyermeket egyéni 
fejlesztési terv alapján fejlesztenek. 

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe járó tanulók 38,7%-a hátrányos 
helyzetű (358 fő), ebből 4% (37 fő) halmozottan hátrányos helyzetű. 

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 435 tanulójából 42,2% a 
hátrányos helyzetű tanulók száma (184 fő), a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 44 fő (10,1%). 

Az intézményben a családias légkör, a gyermekközpontúság jellemző. Az intézményben az egyénre szabott 
felzárkóztatás segíti a gyermekeket a tanulási akadályok leküzdésében. 

A Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 912 tanulójából 302 fő (33,1%) 

hátrányos helyzetű, melyből 37 fő (4,5%) halmozottan hátrányos helyzetű tanuló van. 
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A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók integrált oktatása valamennyi általános iskolában biztosított volt. 

2011-ben az akkor még önkormányzati fenntartású intézmények közül a következő iskolákban volt jelentős 

az SNI tanulók száma:  

 Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 14 fő (2,1 %) 

 Nagysándor József Általános Iskola 10 fő (4,6 %) 

 Kinizsi Pál Általános Iskola 31 fő (8,2%) 

 Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 274 fő (100%) 

 Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye 128 fő (100%) 

 

Középiskolák és szakiskolák jellemzői 

Az esélyegyenlőség biztosítása területén a középfokú képzésben a szakiskolai képzés tekinthető kritikusnak, 
mivel arányaiban itt található a legtöbb hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő fiatal. Debrecen 

14746 középiskolában, szakiskolában tanuló diákja közül 2595 hátrányos helyzetű (17,6%), és ebből 401 
(15,4%) halmozottan hátrányos helyzetű. 

A város „középfokú” intézményhálózata gondoskodik a gimnáziumi, szakközépiskolai érettségire felkészítő 
oktatásról, a szakiskolai oktatásról és a szakképzési évfolyamokon történő szakképzésről. 

A város 2008 szeptemberétől megfelelő számú jelentkező esetén indítja a Könnyűipari Szakközép- és 
Szakiskolában, valamint a Povolny Ferenc Szakképző Iskolában nappali oktatás keretében a felzárkóztató 

oktatást azon tanulók részére, akik alapfokú iskolai végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a 
szakképzésbe.  

A következő intézményekben kiemelkedően magas a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók létszáma: 

HH és HHH gyermekek száma Debrecen város szakközép- és szakiskoláiban 

Középiskolák HH fő/arány HHH fő/arány 

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 271 (23%) 16 (1,4%) 

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 191 (25%) 21 (3%) 

Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 167 (25,6%) 60 (9,2%) 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 377 (31%) 64 (5,3%) 

Povolny Ferenc Szakképző Iskola 181 (31,6%) 74 (12,9%) 

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 147 (23,7%) 12 (1,9%) 

 

A lemorzsolódás csökkentése érdekében a NFT Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 
keretében, továbbá a Szakiskolai Fejlesztési Programban (SZFP) már zajló közismereti fejlesztések további 
terjesztése a szakközépiskolák, illetve a szakiskolák körében kiemelt fontosságú. 
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A Szakértői Bizottság vizsgálata alapján az arra rászorulók számára továbbra is szükséges biztosítani a 

speciális szakiskolai képzés lehetőségét. A sajátos nevelési igényű tanulók számára a Könnyűipari Szakközép- 

és Szakiskolában valamint a Povolny Ferenc Szakképző Iskolában indulnak szakképző osztályok. 

A középfokú intézmények közül a következő intézmények fogadják nagyobb számban az SNI tanulókat: 

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskolája (8 fő) 

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium (9fő) 

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Árpád Gimnázium (9 fő) 

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola (74 fő) 

 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, 
iskolapszichológusok száma stb.) 

 

Az alábbiakban az Oktatás statisztikai évkönyv országos adatai alapján mutatjuk be, hogy a különböző 
képzési szinteken hányan részesülnek gyógypedagógiai nevelésben, integrált nevelésben, hány 
gyógypedagógust foglalkoztatnak, illetve ahol az releváns, a gyógypedagógiai csoportok számát is 
feltüntettük. Az óvodások 0,43%-a részesül gyógypedagógiai nevelésben, míg integrált nevelésben 1,42%-

uk. Általános iskolások esetén gyógypedagógiai nevelésben a tanulók 2,5%-a, míg integrált nevelésben 
4,5%-uk részesül. Középfokú szinten a szakiskolákban az integrált gyermekek aránya eléri az 5%-ot, míg 

szakközépiskolákban 1,4%, gimnáziumokban azonban kevesebb, mint 1% az SNI gyermekek aránya. 

 

Óvoda, országos adatok, 2011/2012-es tanév 

Releváns adatok N 

Gyógypedagógiai nevelésben részesül 1456 

Integrált nevelésben 4863 

Gyógypedagógiai munkakörben foglalkoztatottak száma 1716 

Gyógypedagógiai csoportok 175 

Forrás: Oktatás statisztikai évkönyv, 2011/2012 

Általános iskolák, országos adatok, 2011/2012-es tanév 

Releváns adatok N 

Gyógypedagógiai tanterv 18601 

Integrált SNI 33307 

Gyógypedagógiai munkakörben foglalkoztatottak száma 7456 

Gyógypedagógiai osztályok 1955 

Forrás: Oktatás statisztikai évkönyv, 2011/2012 

 

Szakiskola, gimnázium, szakközépiskola országos adatok, 2011/2012-es tanév 
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Releváns adatok Szakiskola Gimnázium Szakközépiskola 

Gyógypedagógiai tanterv 190 138 31 

Integrált SNI 7060 1949 3803 

Gyógypedagógiai munkakörben foglalkoztatottak 
száma 

228 258 146 

Forrás: Oktatás statisztikai évkönyv, 2011/2012 

 

Speciális szakiskolákban az iskola jellegéből fakadóan minden tanuló (9733 fő) részesül gyógypedagógiai 

nevelésben, a gyógypedagógusok száma 1099 fő, azaz egy pedagógusra átlagosan 6 tanuló jut. 

 

Debrecen városában a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások kapcsán az alábbiakat 
mondhatjuk el: 

Óvodák  

Az óvodákban a gyermekvédelmi feladatokat a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős látja el. Minden óvodában 
a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyerekek integrált nevelése folyik. 

Debrecen óvodáiban minden típusú sajátos nevelési igényű gyermek ellátása megfelelő színvonalon történik 
az alábbiak szerint:  

Faragó Utcai Óvoda: látássérült, mozgássérült, illetve kevert specifikus fejlődési zavarral rendelkező 

gyermekek integrált óvodai nevelése történik az intézményben (11 fő). 

Kemény Zsigmond Utcai Óvoda: autista, középsúlyos értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyerekek részlegesen szegregált csoportban történő ellátása biztosított az 

intézményben (8 fő). 

Közép Utcai Óvoda: Down-szindrómás, kevert specifikus zavaros, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő gyerekek integrált óvodai nevelése történik (8 fő). 

Thaly Kálmán Utcai Óvoda: enyhe és középsúlyos értelmi, érzékszervi, ezek együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyerekek lokálisan 

integrált csoportban történő ellátása történik (8 fő). 

Hétszínvirág Óvoda: az óvodában 1 fő függetlenített gyógytestnevelő-óvodapedagógus látja el 
gyógytestnevelési feladatokat 113 óvodás részére 

Általános iskolák 

Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények komoly szakmai segítséget nyújtanak a többségi 

intézményben dolgozó pedagógusoknak az integráltan nevelkedő sajátos nevelési igényű tanulók kapcsán. 

A tanulási nehézséggel küzdők megsegítésére alacsonyabb létszámú speciális osztályok működnek az alábbi 
intézményekben:  



137 

 

 Klebesberg Intézményfenntartó Központ Fazekas Mihály Általános Iskola,- magatartási, tanulási, 

beilleszkedési nehézséggel küzdők számára,  

 Klebesberg Intézményfenntartó Központ Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI- tanulási-olvasási 

nehézséggel küzdők számára, 

 Klebesberg Intézményfenntartó Központ Csapókerti Általános Iskola- speciális nyelvi felkészítő 
osztály a Befogadó Állomásról érkező nem magyar anyanyelvű gyermekek számára. 

2009-ben összesen 46 SNI gyermeket oktattak integráltan a város általános iskoláiban, ebből a legtöbben 
(14 fő) az Eötvös Utcai Általános Iskolába jártak. 

SNI gyermekek integrált oktatása, Debrecen, 2009. 

Iskola neve 
Integráltan oktatott sajátos nevelési 

igényű gyermek, tanulók 

Benedek Elek Általános Iskola 3 

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény  3 

Eötvös Utcai Általános Iskola 14 

Epreskerti Általános Iskola 1 

Hunyadi János Általános Iskola 2 

József Attila Általános Iskola 6 

Karácsony Sándor Általános Iskola 2 

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény 3 

Kinizsi Pál Általános Iskola 2 

Lilla Téri Általános Iskola 4 

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 2 

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda  

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 3 

összesen  46 

 

A Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása 
azokban az intézményekben történik, amelyek rendelkeznek a befogadáshoz szükséges személyi és tárgyi 
feltételekkel: 

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 
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 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézménye. 

 

Középiskolák és szakiskolák 

2009-es adatok szerint összesen 29 SNI tanuló részesült integrált nevelésben Debrecen város 
középiskoláiban. Ebből 21 fő gimnáziumban, 4 fő szakközépiskolában, 3 fő speciális szakiskolában, 1 fő 

szakiskolában. 

SNI gyermekek integrált oktatása Debrecen középiskoláiban 

Intézmény Típus 

Integráltan oktatott sajátos  

nevelési igényű tanulók 

Ady Endre Gimnázium Gimnázium 2 

Csokonai Vitéz Mihály 
Gimnázium Gimnázium 

4 

Dienes László Gimnázium és 
Egészségügyi Szakképző 
Iskola Gimnázium 

6 

Tóth Árpád Gimnázium Gimnázium 9 

Baross Gábor Szakképző 
Iskola és Kollégium Szakiskola 1 

Gábor Dénes Elektronikai 
Műszaki Szakközépiskola  és 
Kollégium 

Szakközépiskola 
2 

Povolny Ferenc Szakképző 
Iskola 

Szakközépiskola 2 

Povolny Ferenc Szakképző 
Iskola speciális szakiskola 3 

Összesen  29 

 

 

 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények 
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely személy vagy csoport 
jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban 
vagy csoportban; olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy 
intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben 
meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és mindezek következtében nem 

biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható 
felkészítés és felkészülés lehetőségét. Továbbá az oktatási intézményekben nem működhetnek olyan 
szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek 
vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése ( 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról) 
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Alapvető feladat a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség megvalósítása és az esélyegyenlőtlenség 

megszüntetése, ezért Debrecen közoktatási intézményeiben tilos a hátrányos megkülönböztetés, továbbá 

minden olyan különbségtétel, kizárás, korlátozás vagy kedvezés, amelynek célja vagy következménye az 
egyenlő bánásmód megszüntetése vagy akadályozása. A feladatellátás módjára vonatkozó döntések, 
intézkedések meghozatalakor a gyermek, a tanuló mindenek felett álló érdekét kell figyelembe venni. 

Debrecen intézményhálózata jól kiépített, biztosítja az óvodai nevelést, az 1-8. évfolyamos általános iskolai 
oktatást, középiskolai oktatást, valamint a gyógypedagógiai nevelést-oktatást.  

A település önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esélyeinek 
javítására, a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésére, a differenciált képességfejlesztésre, és a 

tehetséggondozásra. 

Szegregált gyógypedagógiai oktatás a Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, 

és a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményében folyt, mivel ezekben az iskolában 
teremtették meg a megfelelő szakmai hátteret ezen gyermekek oktatásához, neveléséhez. Az iskolákban a 

hátrányos helyzetű tanulók több mint 50%-a vesz részt valamilyen tanórán kívüli programon. A szülők valós 
igényeihez igazítva biztosított a városban a napközis ellátás. Ez elsősorban azokban az iskolákban fontos és 
indokolt, ahol nagyobb számban tanulnak hátrányos helyzetű gyermekek. 

Jelentős eltérés a város intézményeiben, illetve az azonos típusú intézmények között a humánerőforrás és az 
infrastrukturális feltételek tekintetében nem tapasztalható. Az intézményekben megfelelő a szakember-, 
illetve a szakos ellátottság. Rendelkezésre állnak a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók sikerességét 

támogató jól képzett szakemberek is.  

A közoktatási infrastruktúra-fejlesztési célok arányos mértékben tükrözik a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók esélyegyenlőségének elősegítését. A gazdaságosság és fenntarthatóság elvének érvényesítése a 

tervezésben (pl. funkcióbővítés- és átalakítás, felnőttoktatási, közösségi célú hasznosítás) prioritást élvez. 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó 

eltérések 

 

Ebben az alfejezetben bemutatjuk az országos kompetenciamérés néhány adatát, az évfolyamismétlőkre 

vonatkozó adatokat, illetve Debrecen esetén a továbbtanulási szándékokra vonatkozó adatokra is kitérünk.  

 

A Közoktatási törvény (Kt) a 99. § (4) szerint országos mérések keretében rendszeresen kell mérni, értékelni 
a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenységet, különösen az alapkészségek, 

képességek fejlődését a 6., a 8. és a 10. évfolyamon minden tanuló esetében. Az országos 
kompetenciamérés eredményei négy évfolyamon mutatják a tanulók matematikai eszköztudásának és 

szövegértésének szintjét. Ez alapján 2010-ben az előző évekhez képest jelentősebb változások nem 
történtek. A 2010. évi Országos kompetenciamérésben a tanulók matematikai eszköztudás átlageredménye 

a 6. évfolyamon 1498, a 8. évfolyamon 1622, a 10. évfolyamon 1613, a szövegértés átlageredménye a 6. 
évfolyamon 1483, a 8. évfolyamon 1583, a 10. évfolyamon 1620 pont volt. 

Az átlageredmények terület szerinti bontását vizsgálva elsősorban a Nyugat-Dunántúl és a Közép-
Magyarország régió jó teljesítményét, valamint az észak-magyarország és észak-alföld régió lemaradását 
lehet kiemelni. A legjobb és a leggyengébb átlagos eredményt elért régiók között jelentős, matematikából 
egynegyed-egyharmad szórás körüli (48–64 pont) szövegértésből egyharmad-két ötöd szórásnyi (66–91 

pont) különbségek vannak (Országos kompetenciamérés 2010, Országos jelentés). 

 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő 27 általános iskoláiban 6. évfolyamon 
szövegértésben átlag alatti eredményt ért el 12 iskola, 8. évfolyamon szintén 12 iskola. 6. és 8. évfolyamon 
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matematikából átlag alatt teljesített 10-10 iskola. Ez azt jelenti, hogy bizonyos iskolák mind szövegértésben, 
mind matematikai eszköztudásban mindkét vizsgált évfolyamon az országos átlag alatt teljesítettek. 

Országos kompetenciamérés eredményei, Debrecen, általános iskolák 

Általános iskola szövegértés matematika 

 6. évf. 8. évf. 6. 
évf. 

8. évf. 

Benedek Elek Általános Iskola 1474 1565 1464 1551 

Bocskai István Általános Iskola 1490 1535 1536 1563 

Csapókerti Általános Iskola 1542 1483 1657 1702 

Epreskerti Általános Iskola 1539 1595 1714 1718 

Hunyadi János Általános Iskola 1504 1625 1579 1781 

Karácsony Sándor Általános Iskola 1569 1638 1565 1682 

Tégláskerti Általános Iskola 1326 1503 1522 1584 

Kinizsi Pál Általános Iskola 1646 1583 1626 1733 

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

1525 1588 1490 1607 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola 1414 1601 1475 1598 

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

1530 1556 1522 1699 

Eötvös Utcai Általános Iskola 1368 1409 1338 1442 

Ibolya Utcai Általános Iskola 1718 1735 1704 1808 

Dózsa György Általános Iskola 1456 1677 1452 1640 

Körösi Csoma Sándor Általános Iskola 1448 1539 1427 1504 

Bányai Júlia Általános Iskola 1489 1648 1537 1625 

Lilla Téri Általános Iskola 1630 1674 1752 1783 

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 1523 1496 1493 1542 

József Attila Általános Iskola 1422 1500 1411 1549 

Árpád Vezér Általános Iskola 1605 1622 1585 1664 

Gönczy Pál Általános Iskola 1481 1575 1542 1601 

Hatvani István Általános Iskola 1659 1697 1635 1710 
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Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Óvoda és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

1476 1624 1476 1692 

Fazekas Mihály Általános Iskola 1325 1475 1539 1492 

Szoboszlói Úti Általános Iskola 1605 1611 1582 1687 

Petőfi Sándor Általános Iskola 1528 1627 1542 1699 

Rakovszky Dániel Általános Iskola 1353 1465 1295 1538 

Országos főátlag 1483 1583 1498 1622 

 

Évfolyamismétlők száma, országos adat 

Iskola típus Évfolyamismétlők 
száma 

Évfolyamismétlők 
aránya 

Általános iskola 15670 2, 08% 

szakiskola 12728 9,1% 

Speciális szakiskola 591 6,07% 

gimnázium 7439 3,14% 

szakközépiskola 10333 3,88% 

 

2011-es adatok alapján az országos átlagot meghaladó mérték felett volt az évfolyamot ismétlők aránya az 

alábbi általános iskolákban:  

 Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 7 % 

 Fazekas Mihály Általános Iskola 4 % 

 Csapókerti Általános Iskola 3 % 

 József Attila Általános Iskola 4,6 % 

 Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Tagintézménye 12,6 % 

 Karácsony Sándor Általános Iskola 3,6 % 

 Nagysándor József Általános Iskola 12,5%  

 Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 3,8% 

A 2011/2012-es tanévben a 14746 tanulóból az évfolyamismétlők száma a középiskolákban 440 fő (2,98%). A 
következő intézményekben átlag feletti az évfolyamismétlők aránya: 

 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 7 % 

 Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 5,9% 

 Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 11 % 
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 Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 4,6% 

A továbbtanulási eredmények azt mutatják, hogy a szakiskolába minden általános iskolából a gyengébb 
tanulmányi eredményt elért tanulók kívánnak továbbtanulni (294 fő). Az érettségit adó középiskolai 
képzésben résztvevők között a hátrányos helyzetű tanulók aránya 17,2 %, míg a szakiskolai képzést választók 
között a hátrányos helyzetűek aránya 45,9%. Kiemelkedően magas a következő intézményekben 
(továbbtanulók száma/szakiskolában továbbtanulók száma/érettségit adó képzésben továbbtanulók száma): 

 József Attila Általános Iskola 44/13/31 fő 

 Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Tagintézménye 15/6/9 fő  

 Fazekas Mihály Általános Iskola 47/21/26 fő 

 Bárczi Gusztáv EGYMI 65/49/0 fő 

 Nagysándor József Általános Iskola 44/36/8 fő 

A hátrányos helyzetű tanulók érettségit adó képzésben való továbbtanulásának ösztönzése érdekében 
szükséges a továbbtanulásra való felkészítő programok továbbfejlesztése. 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

A hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú 
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett fiatalok 
részesülhettek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban. Az „A” típusú 

ösztöndíjpályázatra 2012-ben 255 pályázat érkezett, ezek közül 14 fő pályázó részesült havi 6.500.- Ft, 95 fő 

5.500.- Ft, önkormányzati támogatásban. A „B” típusú ösztöndíjpályázatra 22 pályázat érkezett. 2 pályázó 
részesült havi 6.500.- Ft, 12 pályázó 5.500.- Ft, önkormányzati támogatásban. Az „A” típusú támogatott 
pályázók 10 hónap időtartamra nyerték el az ösztöndíjat, míg a „B” típusú pályázók esetében 3 x 10 hónap 

támogatást folyósít a felsőoktatási intézmény, amennyiben a pályázó sikeresen felvételt nyer az általa 
megjelölt felsőoktatási intézmény valamelyikébe. 

A tehetséges tanulók támogatására azok az 5-14. évfolyamos tanulók jogosultak, akik 4,5 tanulmányi átlagot 
érnek el, meghatározott tanulmányi versenyen 1-10. helyezést, sportversenyen vagy diákolimpián, illetve 

művészeti versenyen 1-6. helyezést értek el, és a családjukban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 
200 %-át nem haladja meg. 

A támogatás mértéke havi 5000.- Ft 10 hónapon keresztül. E támogatásban 2012-évben 27 gyermek 
részesült, összesen 1.350.000.- Ft összegben. 

Migráns tanulók felzárkóztatása 

A Csapókerti Általános Iskola következetesen törekszik arra, hogy a Befogadó Állomásról érkező tanulóknak 

minél tökéletesebb minőségű és minél szélesebb körű szolgáltatást tudjon nyújtani. Az iskolában kétlépcsős 
oktatás folyik. Elsőként a gyerekek egy speciális csoportban, a magyar nyelvi felzárkóztató programban 
sajátítják el a magyar nyelvet kiegészítve olyan tantárgyakkal, amelyek a képességek, készségek (olvasás, 
írás, számolás stb.) megfelelő életkori szintre hozását célozzák meg szocializációs hátrányokat kompenzáló 
foglalkozásokkal. A magyar nyelvi program sikeres év végi vizsgáját követően a tanulók tovább tanulhatnak a 

magyar osztályokban, ahol már a magyar oktatási követelményeknek megfelelően folytatják az általános 
iskolai tanulmányaikat.  
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A 2011/2012. tanév II. félévében mind az óvodát, mind az iskolát érintően jelentkezett helyhiány miatti 

beíratási fennakadás. Ennek kompenzálása érdekében a közoktatásból átmenetileg kiszorult gyerekek a 

MÖSZ „Kicsi Suli”-jában és az Afgán Iskolában, továbbá a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület oktatási 
programjában tanulhattak.  

2012. január 1-je és június 30-a közötti időszakban a MÖSZ „Kicsi Suli” elnevezéssel folytatta a korábbi 
Tanoda programját, amelynek alapvető célkitűzése volt, hogy sajátos nevelési-oktatási módszerekkel növelje 
a migráns hátterű gyermekek oktatási, társadalmi, munkaerő-piaci integrációját előtérbe helyezve a tanulók 
személyiségének megerősítését. 

A Kicsi Suli célcsoportját azon gyermekek alkották, akik a fenti időintervallumban kiestek a helyi 

közoktatásból és idegenrendészeti jogállásukból fakadóan nem tudtak részt venni a városi iskola 
programjában. Életkori megoszlást tekintve két korcsoportban folyt az oktatás (5-7 éves: kis csoport, 9-16 
éves: nagy csoport). 

A Kicsi Suli szakemberei kooperatív tanulási módszerek segítségével igyekeztek elérni, hogy ezek a 

gyermekek elsajátítsák a magyar nyelvet, elemi matematikai ismereteket szerezzenek, kialakuljanak tanulási 
technikáik, ezzel megkönnyítve számukra a magyar iskolai rendszerbe történő beilleszkedést.  

2012. november 5-ével az Európai Menekültügyi Alap támogatásával megvalósuló „Közösség alatt” 
elnevezésű pályázaton belül a Palánta Fejlesztő Iskola kezdte meg működését a Befogadó Állomás 
Információs Épületének tan- és fejlesztő termeiben. A Palánta Fejlesztő Iskola a korábbi MÖSZ által 
üzemeltetett Tanoda és Kicsi Suli hátránykompenzáló- és fejlesztő jellegét hivatott folytatni egy fő 

pedagógus és egy mentor közreműködésével a Befogadó Állomáson élő tanköteles korú gyerekek részére. A 
gyerekek jelenleg is életkor és képesség szerinti differenciált csoportbontásban vesznek részt az oktató-

nevelő jellegű foglalkozásokon. A pedagógusok jelentős hangsúlyt fektetnek a magyar, mint idegen nyelv 
oktatására, az írás, olvasás, matematika tantárgyak fejlesztésére a Csapókerti Általános Iskolában vett 

tananyagra építve.  

2012. év tavaszán a Befogadó Állomáson élő afgán szülők kezdeményezésére megkezdte működését a 

Befogadó Állomás területén az Afgán Iskola. Az iskola vezetésével megbízott szülők legfőbb elképzelése volt, 
hogy a gyerekek a hagyományos magyar tanórák befejezését követően is szervezett keretek között, 

hasznosan töltsék az idejüket.  

Tanórán kívüli programok hátrányos helyzetű gyermekeknek 

Az iskolákban a hátrányos helyzetű tanulók több mint 50%-a vesz részt valamilyen tanórán kívüli programon. 
A szülők valós igényeihez igazítva biztosított a városban a napközis ellátás. Ez elsősorban azokban az 

iskolákban fontos és indokolt, ahol nagyobb számban tanulnak hátrányos helyzetű gyermekek. 

A 3588 fő hátrányos helyzetű tanuló 40%-a napközis ellátásban részesül. A szakköri foglalkozásokon a 
hátrányos helyzetű gyermekek kb. 25%-a vesz részt. A nyári napközi, nyári tábor, erdei iskola programokon 
27%-os arányban a hátrányos helyzetű gyermekek vesznek részt. 

Az iskolán kívüli segítő programok közül az Útravaló programban 44 fő vett részt, közel 56%-ban 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. A Tanoda programon a Fazekas Mihály Általános Iskola vesz részt. 

A szakköri foglalkozásokon a hátrányos helyzetű gyermekek száma 437 (22,44%), melyből 67 fő (15,33%) 

halmozottan hátrányos helyzetű. Emelt szintű képzésben 9 középiskolában (Irinyi, Fazekas, Csokonai, 
Bethlen, Medgyessy, Ady, Vegyipari, Dienes, Tóth Árpád) 257 fő hátrányos helyzetű (melyből 39 fő 

halmozottan hátrányos helyzetű) tanuló vesz részt. Két tanítási nyelvű képzésben 1239 fő tanuló vesz részt, 
melyből 93 fő hátrányos helyzetű (ebből 10 fő halmozottan hátrányos helyzetű). 6 középiskolában van nyelvi 
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előkészítő oktatás (Fazekas, Beregszászi, Ady, Vegyipari, Dienes, Tóth Árpád Gimnázium) melyben 568 fő 

tanuló vesz részt, ebből 60 fő hátrányos helyzetű (ebből 3 fő halmozottan hátrányos helyzetű) tanuló. 

A MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ 2012-ben 169 múzeumpedagógia foglalkozást, 4 

gyerektábort szervezett, 8 szakkört működtetett. Az Acusticus Halláscentrummal együttműködve befogadtak 
olyan rendezvényt, amely hallássérültek számára hozzáférhető volt. Ezen felül a TÁMOP keretében folytatott 
szakkörsorozatok közül az egyik negyedik féléve rendelkezésre áll halláskorlátozottak részére jeltolmács 
segítségével.  

A Vojtina Bábszínházban halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek ingyen látogathatják előadásokat mind 
kirándulások, mind bérletes csoportok esetében. Egy évadon belül ez kb. 50 gyermeket érint 

A „Kapcsolat program” keretében 2012 márciusa és 2013. december 31-e között két csoportban fogadnak 
gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekeket. A foglalkozások célja olyan szocializációs helyzetek 

kialakítása a színház és bábjáték eszközei által, melyek a gyermek személyiségét fejlesztik, saját 
képességeivel ismertetik meg. 2004 óta évadonként kb. 40-50 foglalkozást tart az intézmény sajátos nevelési 

igényű gyermekcsoportok számára, ez kb. 650- 700 gyermeket jelent egy évadban. Ezen programok 
legfontosabb célja a sajátos nevelést igénylő gyermekek integrálása a gyermekek világába. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A lakosság egészségi állapota nem kielégítő 

 

 

 

Fontos kívánalom a belterületi zöldterületek 

rendszerré fejlesztése a lakosság egészségi és 

pszichés állapotának javítása érdekében 

(összhangban a városfejlesztési operatív programmal) 
Szűrőprogramok biztosítása a gyermekek és a felnőtt 

lakosság számára. 

Fontos lenne az egészségügyi intézmények tárgyi 

feltételeinek javítása 

Pályázatok szükségesek az ellátórendszer 

fejlesztésére vonatkozóan (összhangban a 
városfejlesztési operatív programmal) 

A képességek kibontakoztatását szolgáló 
intézmények, szolgáltatások köre hiányos. 

 

 

Célzott programok, prevenciós foglalkozások, 
pályázatok szükségesek a hátrányos helyzetű, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
támogatása, képességeik kibontakoztatása, a szülők 

megsegítése céljából, valamint a gyermekszegénység 
csökkentése érdekében. 

Hiányzik az ellátórendszerből a hátrányos helyzetű 
gyermekek nyári üdültetése és a 

programpályázatok.  

Forrás biztosítása esetén ezek visszaállítása nagyon 
fontos lenne a hátrányok kompenzálása érdekében. 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint 
egészségügyi intézmények teljes 
akadálymentesítése fontos kívánalom. 

Mindez pályázatok és saját forrás biztosításával 
valósítható meg. 

Személyi és tárgyi feltételek biztosítása valamennyi Pályázati források bevonása mellett a fejlesztések 
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gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézményben. megvalósíthatók lennének a jövőben. 

A településen nem azonosítottak még teljes körűen 
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a 
szülők csak akkor nyilatkoznak a tárgyban, ha már 

oktatási-nevelési intézménybe (óvodába, iskolába) 
jár a gyermekük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A településen lakó, óvodai nevelésben nem részesülő 
(3-5 éves) gyermekek, illetve tanulói jogviszonnyal 
nem rendelkező, nappali iskolarendszeren kívüli 

tankötelesek és gondviselőik személyes felkeresése az 
illetékes szervezet szakemberének/szakembereinek 
rendszeres családlátogatása útján, szükség szerint a 
helyi kisebbségi önkormányzat, vagy civil szervezet 
segítőinek közreműködésével.  

Meg kell teremteni a megbízható adatszolgáltatást és 
nyilvántartást.  

Az alapos és mindinkább széleskörű feltérképezés 
érdekében el kell érni, hogy a szülők nyilatkozzanak. 
Be kell vonni a szakmai munkába az érintett 
szakembereket, a védőnőt, a szociális munkást, a 

kisebbségi önkormányzat képviselőit, a 
pedagógusokat.  

Valamennyi halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek/tanuló intézményes nevelésben-oktatásban 
részesülhet. A halmozottan hátrányos helyzetű 
óvodás korú gyermekek óvodai nevelésbe való 

bevonása érdekében az egészségügyi, szociális és 
közoktatási területen dolgozó szakemberek 

együttműködése tervezést igényel, a gyermekek 
felkutatása, mihamarabbi szocializációjuk 

megkezdése céljából kiemelten fontos. 

Egyes óvodák és iskolák között jelentős eltérés 
mutatható ki a hátrányos helyzetű és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek arányában. 

A köznevelési törvény óvodai és iskolai 
körzethatárokra és a tanulók felvételére vonatkozó 

rendelkezéseit maradéktalanul érvényesíteni 
szükséges a településen belül minden évben az első 
osztályosok beiratkozásakor. A vonatkozó törvényi 
előírásoknak az első évfolyamtól felmenő 

rendszerben szükséges megfelelni. Szükséges az 
iskolai körzethatárok rendszeres, esélyegyenlőségi 
szempontú felülvizsgálata 

Egyes általános iskolákban az országos átlagnál 

magasabb arányban találkozhatunk 
évfolyamismétlőkkel, és többnyire ugyanezen 
általános iskolákból kikerülve az országos átlagot 

meghaladó arányban folytatják tanulmányaikat 
szakiskolában. 

Mindkét jelenség felülvizsgálatot és intézkedést 

igényel az érettségit adó oktatási intézményekben 
való továbbtanulás szorgalmazása érdekében.  

A kompetenciamérés eredményei több köznevelési Azokban az iskolákban, ahol az országos átlagtól 
elmaradnak az eredmények a pedagógiai munka 
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intézményben is az országosnál gyengébbek. fejlesztésének fókuszába kell helyezni a kompetencia 
alapú oktatást, és beavatkozásokat kell tervezni a 
pedagógiai munka eredményességének javítása 
érdekében. 

Kevesen vesznek részt a hátrányos helyzetű tanulók 
közül az Útravaló és a Tanoda programokban. 

Meg kell teremteni a lehetőségét, hogy az Útravaló és 
Tanoda programokban a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek nagyobb arányban vegyenek 
részt. 

A településen a szociális, oktatási, egészségügyi 

területen a szakmai és társadalmi szervezetekkel 
való együttműködés az aktuális feladatokhoz 
kapcsolódik. 

Tovább kell erősíteni a szakmai és társadalmi 

szervezetekkel való rendszeresebb, tartalmibb 
együttműködést. 

Magas a családok átmeneti otthonainak 
kihasználtsága, kevés a férőhely. 

Krízisotthon, családok átmenti otthona létrehozása 
szükséges (összhangban a városfejlesztési operatív 
programmal). 

Helyettes szülői hálózatban kevés a férőhely, 
korlátozott a működés. 

 

A szolgáltatás népszerűsítése és újabb, a feladat iránt 
elkötelezettséget érző helyettes szülők felkutatása a 
jövőben kiemelt feladat.  

Nevelőszülői kapacitások hiányosak. Nevelőszülői hálózat fejlesztése fontos lenne a 
szakellátás kimeneti mutatóinak javítása érdekében. 

Hiányoznak az adatgyűjtések, átfogó kutatások a 

gyermekszegénységgel, gyermekes családok 
helyzetével kapcsolatban, különös tekintettel a 
fogyatékkal élő gyermeket nevelő családokra 

vonatkozóan.  

Fontos lenne szisztematikus adatgyűjtéseket, 

akciókutatásokat, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi rendszer hatékonyságát mérő 
kutatások megtervezésére és lebonyolítására.  

 

Az Intézkedési Tervben nem került meghatározásra intézkedés valamennyi, a fenti táblázatban 
megjelölt beazonosított problémára, hiszen a tervezés során figyelembe kellett venni a megvalósításhoz 
szükséges anyagi és humánerőforrás rendelkezésre állását is, ezért csak olyan intézkedéseket tartalmaz 
a program, melyek végrehajtása feltehetően kevés kockázattal jár. Azokat a beazonosított problémákat, 
melyek csökkentésére nem került meghatározásra intézkedés, újra áttekintjük a HEP felülvizsgálata 
során. 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

A nemek közötti esélyegyenlőség biztosítása az Európai Unió egyik legfontosabb politikai célja az integráció 

kezdetei óta. A nemek közötti egyenlőség előmozdítására irányuló politikák létfontosságúak a gazdasági, 
növekedés, a jólét és a versenyképesség szempontjából is. Különbséget szokás tenni az egyenlő bánásmód 
biztosítása és az esélyegyenlőség politikája között. A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód biztosítása a 
nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés, azaz a diszkrimináció tilalmát jelenti. 

Az egyenlő bánásmóddal szemben az esélyegyenlőségi politika azt kívánja meg a tagállamoktól, hogy 
tegyenek lépéseket a nők tényleges egyenjogúsítása érdekében az élet legkülönbözőbb területein: szociális 

biztonság, oktatás, egészségügy, munkaerőpiac, stb. 

Az Európai Bizottság 5 fő fejlesztési területet határozott meg a nemek közötti egyenlőségére vonatkozó 
stratégiájában (2010-2015), melyek a következők:  

1. a nők gazdasági függetlensége. A nők foglalkoztatási aránya jelentősen megnőtt az elmúlt évtizedben. 
Ennek a növekedésnek azonban folytatódnia kell ahhoz, hogy megvalósuljon az Európa 2020 stratégiában 

meghatározott 75%-os foglalkoztatási arány, és ki kell terjednie a nőkre, akiknek a legalacsonyabb a 
foglalkoztatási aránya. A munkahelyek, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúllyal foglalkozó 

politikák színvonalának javításához előrelépésre van szükség.  

2. Egyenlő díjazás:  továbbra is bérszakadék áll fenn a férfiak és a nők között, még az egyenlő és egyenlő 

értékű munka esetén is. E szakadéknak számos oka van, többek között az oktatás területén és a 

munkaerőpiacon érvényesülő szegregáció. 

3. Egyenlőség a döntéshozatalban: a nők alulreprezentáltak a döntéshozatali folyamatokban, a nemzeti 

parlamentekben és kormányokban, illetve a nagyvállalatok igazgatótanácsában egyaránt. Ennek ellenére az 
Unióban a munkavállalók fele, a friss diplomásoknak pedig több mint fele nő. 

4. Méltóság, sérthetetlenség és a nemi alapú erőszak megszüntetése: becslések szerint az Unióban élő nők 
20–25%-a életében már legalább egyszer szenvedett el fizikai erőszakot. 

5. A nemek közötti egyenlőség az Unió külpolitikájában. 

A tagállamoknak a nemzeti reformprogramjaik kidolgozása és végrehajtása során törekedniük kell a nemek 
közötti egyenlőségre irányuló megközelítés alkalmazására, valamint a nemek közötti egyenlőséget célzó 

szakpolitikák ösztönzésére – tekintettel mindenekelőtt a foglalkoztatási iránymutatásokra. 

A nemek aránya az Európai Unióban 

Ami a nemek arányát illeti, az Európai Unióban és Magyarországon hasonló arányokat mutatnak az adatok. A 
demográfiai idősödés miatt, illetve mert a nők születéskor várható élettartama magasabb a férfiakénál, a 
nők aránya- főként az idősebb korcsoportokban- az Unióban és hazánkban is magasabb a férfiakénál. 
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Nemek aránya az Európai Unió 27 tagállamának átlagában és Magyarországon 

 

Forrás: Eurostat, saját szerkesztés 

 

A magyar népesség megoszlása nem és korcsoport szerint 

 

Forrás: KSH, Statisztikai tükör 
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Az EU-27 15–64 évesekre vonatkozó foglalkoztatási rátája az Európai Unió munkaerő-felmérése (EU MEF) 

szerint a 2009. évi 64,6 %-ról 2010-ben 64,2 %-ra csökkent. A foglalkoztatási rátákban jelentős eltérések 

mutatkoznak az uniós tagállamok között. Míg pl. Hollandiában közel 80%-os a foglalkoztatási ráta, addig 
hazánk az Unió sereghajtói közé tartozik. 

Foglalkoztatási ráta, EU27, 15–64 éves korcsoport, 2010 

 

A foglalkoztatási ráta rendszerint alacsonyabb a nők és az idősebb munkavállalók körében. Az EU-27-ben a 
foglalkoztatási ráta a férfiak esetében 2010-ben elérte a 70,1 %-ot, ezzel szemben a nők esetében csupán 
58,2 % volt. A ráta a nők és a férfiak esetében egyaránt csökkent 2009-ben és 2010-ben is, így a férfiakra 

vonatkozó ráta 2010-ben 2,7 százalékponttal alacsonyabb volt, mint 2008-ban, a nőkre vonatkozó ráta pedig 
0,9 százalékponttal mutatott kevesebbet. Az ennél hosszabb időszakra vonatkozó összehasonlítás szerint a 

foglalkoztatási ráta a férfiak esetében 2010-ben megegyezett az 1997-es  értékkel, amely 70 % volt, míg a 
nők esetében 6,8 százalékponttal emelkedett az 1997-es 51,4 %-hoz képest. 

Az európai statisztikák adatai szerint a nők munkaerő-piaci helyzete az utóbbi években javuló tendenciát 

mutat.  Ugyanakkor a bérkülönbségek továbbra is jelentősek: a férfiak átlagosan 15%-kal keresnek többet, 
mint az ugyanolyan pozícióban dolgozó nők. 

A nők és más hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerő-piaci helyzetét, integrációját képesek 
elősegíteni bizonyos atipikus foglalkoztatási formák. A gazdaságilag fejlettebb országokban kisgyermekes 
anyák körében népszerű például a részmunkaidős foglalkoztatás. 2006-ban a nők 32,6% dolgozott ilyen 

munkaformában, a trend növekedést mutat. 

A nők munkaerő-piaci helyzete Magyarországon  

Jelentős és időben stabil a különbség a férfiak és nők munkaerő-piaci részvételében: míg 2008-ban a férfiak 
65, 3%-a volt foglalkoztatott, addig a nőknek csupán az 53%-a. 2012-re kismértékű javulás figyelhető meg: a 
női foglalkoztatási ráta megközelítette az 55%-ot. 
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 Foglalkoztatási ráta nemek szerint 

 

 

Forrás: KSH, STADAT 

A magyar foglalkoztatáspolitika elkötelezte magát a munkanélküliek, inaktívak foglalkozatási esélyeinek 
javítása mellett. A foglalkoztatáspolitika elsődleges céljai között szerepel a GYES-es GYED-en lévő nők 
munkaerő-piaci részvételének ösztönzése, az idősebb munkavállalók aktivitásának növelése.  

Az atipikus foglalkozási formák kismértékű növekedést mutatnak, de továbbra is sokkal kevésbé vannak 
jelen a vállalati, intézményi munkaerő-gazdálkodásban, mint az Európai Unió más országaiban. A rugalmas 

foglalkoztatási formák korlátozott elterjedése megnehezíti a kisgyermekes nők visszatérését a munka 
világába.  

A foglalkoztatási helyzet másik fontos mutatószáma a munkanélküliségi ráta. Ennek értéke az növekedést 

mutat az aktív korú népességen belül: 2007-ben 7,47%, míg 2012-ben 11,17% volt. Mindkét nem esetén 
növekedés figyelhető meg, ugyanakkor a férfiak munkanélküliségi rátája 2009, azaz a pénzügyi válság óta 
magasabb, mint a nőké.  

Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

 

Forrás: KSH, STADAT 
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Ami a bérszakadékot, vagyis az azonos pozícióban dolgozó nők férfiakkal szembeni bérhátrányát illeti, 

Magyarországon ez az érték 2011-ben 18% volt, ami némileg magasabb az EU 27 átlagánál (16%). 

Demográfiai és munkaerő-piaci helyzet Debrecenben 

Debrecen lakossága 2011-ben 207.594 fő volt, ebből aktív korú (18-59 éves) 125.960 fő. 2010 óta csökkenés 

figyelhető meg. A nők aránya a népességen belül Hajdú-Bihar megyében 52%, míg Debrecenben 53,7% volt 
a KSH 2011-es előrevetített adatai szerint, ami nem tér el lényegesen az országos arányoktól. 

Népességszám, Debrecen 

 2008 2009 2010 2011 

Lakónépesség száma  206225 207270 208016 207594 

 a 18-59 évesek (aktív korúak) száma 127845 127503 126699 125960 

 nők  110921 111495 111816 111469 

 férfiak  95304 95775 96200 96125 

 

A gazdaságilag aktív népességen belül a nemek aránya Debrecenben kiegyenlített. 

A népesség száma gazdasági aktivitás és nemek szerint, Debrecen, 2011 

Gazdaságilag aktív népesség együtt nők férfiak 

  aktív kereső 79 446 38 558 40 888 

  gyermekgondozási ellátás mellett dolgozó 403 382 21 

  nyugdíj, járadék mellett dolgozó 3 685 1 740 1 945 

Foglalkoztatott együtt 83 534 40 680 42 854 

  munkanélküli 12 526 6 005 6 521 

Gazdaságilag aktív népesség együtt 96 060 46 685 49 375 

 

A debreceni nők foglalkoztatási rátája az országos átlag felett van. (a 18-58 éves aktív korú nők száma 63528 
fő volt 2010-ben, a foglalkoztatott nők száma pedig 40680 fő  – 64%-os foglalkoztatási ráta). A 

munkaerőpiacon hátrányos helyzetben vannak a 45 év fölötti, pályakezdő, GYES-en, GYED-en lévő, 55 év 
fölötti illetve az alacsony iskolai végzettségű nők. Az 55+ regisztrált álláskereső nők száma a Munkaügyi 
Központ adatai alapján 2009 óta, a megyei abszolút számokhoz viszonyítva kisebb mértékben, de 
folyamatosan növekszik. 
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55 év feletti regisztrált álláskereső nők, Debrecen, Hajdú-Bihar megye 

 

Forrás: Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

A 2011-es KSH statisztikai adatok szerint a munkanélküliség Debrecenben kisebb mértékű volt az országos 

átlagnál. A foglalkoztatás szinten tartását és növelését segítik a városba betelepült multinacionális cégek. A 
munkanélküli nők száma 5917fő, míg férfiak esetében ez a szám 5983fő. A regisztrált álláskeresők száma 
2009 és 2012 között növekedést mutat.  

Regisztrált álláskeresők száma:2009-2012 Debrecenben 

 

Forrás: Hajdú-Bihar megyei Munkaügyi Központ Debreceni Kirendeltség adatai alapján saját szerkesztés 
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Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező nők, a kisgyermekes nők, valamint az 55év fölötti nők a 

legveszélyeztetettebb csoport a munkaerő-piaci részvételt illetően. Nehezebben találnak munkát, állásuk 

elvesztését követően nehezebben illeszkednek vissza a munkaerő-piacra. Az alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkező munkanélküli nők a munkanélküli nők 85%-át teszik ki. 

Álláskeresők száma iskolai végzettség szerint Debrecenben (fő) 

 2009 2010 2011 2012 

 Nők  Férfiak Nők  
Férfiak 

 

Férfiak Nők  Férfiak Nők  Férfiak 

Általános iskolai 
végzettség nélküli 

105 114 110 102 118 116 138 132 

Általános iskola 1439 1600 1483 1651 1459 1719 1539 1741 

Szakiskola 176 55 185 71 177 63 196 60 

Szakmunkásképző 1233 2255 1356 2402 1308 2187 1297 2193 

Szakközépiskola 171 289 1079 565 1106 551 1073 532 

Gimnáziumi 
érettségi 

422 237 1135 831 1160 811 1175 851 

Technikum 186 157 203 323 203 319 192 325 

Főiskola 873 475 516 291 563 283 539 287 

Egyetem 941 733 241 183 284 219 306 211 

Forrás: Hajdú-Bihar megyei Munkaügyi Központ Debreceni Kirendeltség adatai alapján saját szerkesztés 

A 31-45 év fölötti és az 51-55 év közötti nők munkanélküliségi rátája magasabb, mint a pályakezdő fiatal 
nőké. Az álláskeresők több mint 52%-a a fentebb említett csoportokból került ki.  

 A kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatása itthon alacsonyabb, mint az Európai Unió tagállamaiban, amely 

főként a részmunkaidős foglalkoztatás korlátozott elterjedése, illetve a hosszú szülői szabadság (GYED, GYES) 
miatt alakulhatott ki.  

Bizonyos atipikus foglalkoztatási formák elterjedése, elterjesztése ösztönzőleg hathatna a női 

foglalkozatásra. A rugalmas munkaidős foglalkoztatás mellett a munkakör megosztás, a behívás alapú 
munkavégzés, a távmunka lehetnek ilyenek. Az atipikus foglalkoztatási formák nemcsak a kisgyermeket 

nevelő nők számára nyújthatnak nagyobb lehetőséget a munkaerő-piacra való visszatérésben, hanem az 
alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, valamint az idősebb nők számára is. 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

Az egész életen át tartó tanulás a munkaerő-piaci helyzetet stabilizálja. A képzések átképzések, 
továbbképzések a tudás bővítését szolgálják.  

Magyarországon az alacsony iskolai végzettségű, képzetlen munkavállalók nagyobb eséllyel válnak 
munkanélkülivé. A tudásbővítés, a információs technológiai eszközök ismerete a munkahelyek megtartását 

is segítik. 
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A Munkaügyi Központ adatai jelzik, hogy a munkanélküliek több mint 85%-át az alacsony iskolai végzettségű, 

képzetlen munkavállalók alkotják. 

A nők továbbképzése, képzése különösen fontos lehet a gyermekgondozási szabadság igénybevételének 

időszakában is, amely Magyarországon uniós összehasonlításban különösen hosszúra nyúlik. A 
foglalkoztatást segítő képzések a hátrányos helyzetű csoportok számára nyújthatnak segítséget. 
Debrecenben a helyi igényekhez igazodva szerveznek általános, nyelvi, szakmai képzéseket.  

A Munkaügyi Központ adatai azt mutatják, hogy a nők a legnagyobb számban a szakmai képzésekben 
vesznek részt. Kiemelkedő létszámban vannak jelen a kereskedelem-marketing, szociális szolgáltatások, 
ügyvitel, közgazdaság, vendéglátás-idegenforgalom OKJ-s képzéseken. Ugyanakkor  megállapíthatjuk, hogy a 

jobb munkaerő-piaci pozíciót jelentő, magasabb presztízsű gépészeti, informatikai képzéseken a nők még 
mindig alulreprezentáltak. 

A nők képzésekben való részvétele 2009-2012 

  2009 2010 2011 2012 

  Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak nők 

Szakmai képzés 1172 1471 1689 1795 1031 1087 1270 841 

Építészet 231 5 381 6 166 4 214 7 

Informatika 110 78 221 97 168 106 148 113 

Kereskedelem 73 192 113 165 80 114 57 182 

Közgazdaságtan 100 428 79 398 42 185 23 110 

Szociális szolgáltatások 9 169 7 198 4 81 3 22 

Ügyvitel 15 150 16 128 8 89 1 91 

Vendéglátás 105 239 134 371 81 240 69 195 

Angol nyelv 88 88 182 182 130 117 45 60 

Forrás: Hajdú-Bihar megyei Munkaügyi Központ Debreceni Kirendeltség adatai alapján saját szerkesztés 

A képzésekben való részvétel 2009-2012 között csökkenést mutat. A nők továbbra is a kereskedelem, 

közgazdaságtanhoz kapcsolódó képzéseken vesznek részt. A korábban érzékelt nagy arányszámú 
jelentkezések a szociális szolgáltatások képzéseire csökkenő tendenciát mutatnak. 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

A nők munkaerő-piaci helyzetét az iskolai végzettség erőteljesen befolyásolja. A KSH adatai, illetve Debrecen 

helyi adatai is jelzik, hogy az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők nagyobb számban jelennek meg 
munkanélküli státuszban. Az országos és a helyi adatok szerint a munkanélküliek száma 2008 és 2011 között 
folyamatos emelkedést mutat minden iskolai végzettségű csoportban, míg 2011-ben csekély mértékű 
csökkenés következett be. 

A tartós munkanélküliek száma a vizsgált időszakban stagnált. A Munkaügyi Központ adatai szerint 2009-ben 
1187 alacsony iskolai végzettséggel rendelkező tartós álláskeresőt regisztráltak, 2012-ben 1257 főt. A nők 

aránya a tartós munkanélküliek között 52% volt a vizsgált 4 évben.  A 180 napnál régebben regisztrált 
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álláskeresők száma 2008 után erőteljes emelkedést, majd mérsékelt csökkenést mutatott. A 2012-es 

Munkaügyi Központ által közölt adatok szerint a 180 napnál régebbi álláskeresők száma Debrecen városában 

6827 fő 2012-ben.  

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

A nők karrierlehetőségeit, magasabb presztízsű munkához jutását több tényező is befolyásolja. Az egyik 
ilyen, az ún. szektoriális hatás, ami azt jelenti, hogy bizonyos nemzetgazdasági ágakban a nők 
felülreprezentáltak.  A Hajdú-Bihar megyei Munkaügyi Központ Debreceni Kirendeltségének adatai szerint a 
nők felülreprezentáltak a szolgáltató szektorban, szociális területen, pedagógiai munkakörökben, mivel 
arányuk ezeken a területeken  55% fölötti. 

A másik ilyen hatás az ún. „üvegplafon” jelenség, azaz, mikor a nők ugyanolyan szakmai tudás, tapasztalat 
mellett a férfiaknál kisebb ívű karriert futnak be, magasabb pozícióba nehezen vagy egyáltalán nem 

kerülnek be. A 2011-es Bisnode adatai szerint Magyarországon a nők 33% dolgozott vezető pozíciókban. A 

százalékos arány csökken a magasabb alkalmazotti létszámmal rendelkező cégekben. Debrecenben a női 

cégtulajdonosok százalékos aránya 40,3% volt a vizsgált 5 évben (2008-2011), ami kimagaslón jónak tűnik. 

A bérkülönbségek százalékos mértékét (gender gap) az Európai Unió országaiban rendszeresen mérik.  Az 

értékét több tényező is befolyásolja: pl. a részidős foglalkoztatás elterjedtsége, az ágazati hatás, az életkor 
stb. Az EU 27 átlagában az Eurostat 2011-ben 16%-ot, míg Magyarországon 18%-os bérhátrányt mutatott ki 
a nők rovására (a legmagasabb értéket Észtországban, a legalacsonyabbat Szlovéniában mérték). Hajdú-
Bihar megyében, főként Debrecen városában a bérkülönbségek aránya kisebb, mint az országos: 10-12% 

körüli. 

 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, 
családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas 
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 

A nők munkavállalási esélyeit lényegesen befolyásolja az elhelyezkedését segítő és támogató eszközök, 
intézmények elérhetősége. Ilyenek pl. a napközbeni kisgyermekellátást biztosító szolgáltatások. A 

gyermekek napközbeni ellátását a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.  
törvény (Gyvt.) szabályozza. Ennek értelmében a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő 
gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és 

étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, 
munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok 

miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított 
szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik. A kisgyermekek napközbeni 

ellátásához kapcsolódó ellátások a bölcsődék, családi napközik, családi gyermekfelügyeletek, házi 
gyermekfelügyeletek, alternatív napközbeni ellátások. 

A bölcsődék száma országosan 2004-ig folyamatos csökkenést mutatott, azóta elindult egy enyhe 
növekedés. 2010-ben országosan 668 bölcsőde működött 32616 férőhellyel, a beíratott gyermekek száma 
35782 volt, azaz a kihasználtságuk 110%-os. Ez azt jelenti, hogy a 0-3 éves korosztály 12,3%-a vehetett 
igénybe 2010-ben bölcsődei ellátást. A beíratott gyermekek döntő többsége 24-35 hónapos volt, tehát az 

anyák a GYED igénybe vétele után adják jellemzően bölcsődébe a gyermekeiket. A családi napközik száma 
azt utóbbi években indult növekedésnek: míg 2006-ban 60 ilyen ellátás működött országosan, addig 2010-
ben már 694 és azóta is folyamatos a növekedés. A férőhelyeik száma 2010-ben 4861, míg a gondozott 
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gyermekek száma 7200 volt. Házi gyermekfelügyeletből mindössze 14 működött országosan, 203 gyermeket 

gondoztak, számuk folyamatosan csökken. (Az adatok forrása: KSH, Szociális statisztikai évkönyv, 2010) 

A 2012-es KSH adatok szerint a 0-3 éves korcsoport létszáma 7682 fő. A debreceni bölcsődék 1101 

férőhelyet biztosítanak, azaz a korosztály 14%-a számára biztosított a hozzáférés az ellátáshoz. A családi 
napközik száma 2011-ben 15 volt, 55 gyermeket gondoztak. 

A bölcsődék létszáma Debrecenben a vizsgált 5 évben stagnált, mindössze 15 intézmény működött. A 
férőhelyek száma kis mértékben emelkedett (903-ról 1101-re). A helyi népszámlálási adatok szerint a 0-2év 
közötti gyermekek száma 2011-ben 5457 fő volt. Az adatok mutatják, hogy a debreceni bölcsődék  
férőhelyszáma a bölcsődés korú gyermekek számához viszonyítva alacsony. A nők munkaerő-piacra történő 

visszatérését a helyi megnehezíti a bölcsődék férőhelyeinek alacsony száma.  

Bölcsődék, családi napközik adatai, Debrecen 

Bölcsődék, családi napközik néhány adata 2008 2009 2010 2011 

Működő bölcsődei férőhelyek száma (db) 903 903 1094 1101 

Bölcsődébe beírt gyermekek száma (fő) 1078 1082 1134 1097 

Bölcsődék száma (db) 15 15 15 15 

Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma (db)   21 42 105 

Családi napköziben gondozott gyermekek száma (fő)     35 55 

 

A Debrecenben működő napközbeni ellátásra specializálódott intézmények nyitvatartási rendje nem minden 
esetben alkalmazkodik a munkavállaló nők igényeihez.  A gyermekek felügyeletének megoldását nehezíti a 

nyári iskolai szünet és a napközbeni ellátó intézmények 1 hónapos bezárása. A helyi adatok szerint a 
nyitvatartási időn túl 4 tagintézmény jelezte a nyitvatartási időn túli gyermekfelügyelet lehetőségét. 

A családbarát munkahelyek rugalmas munkaidőt, túlóramentességet, rugalmas képzéseket biztosítanak, 
segítséget nyújtanak a gyermekfelügyelet biztosításában, mindezek szintén segítheti a nők munkaerő-piaci 

esélyegyenlőségét. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet adatai szerint a családbarát munkahelyek 
száma országos szinten növekvő tendenciát mutat. 

A helyi adatok ugyanezt a növekedési képet mutatják. 2012-ben 90 pályázóból 23 cég kapta meg a 

családbarát munkahely címet. Debrecenben a Debreceni Egyetem mellett többek között a British Petrol, 
Coop Zrt., National Instruments, Nemzeti Munkaügyi Központ, több önkormányzat, kis és nagyvállalkozók 

kapták meg a címet.  A debreceni városvezetés és a Debreceni Egyetem több egyesülettel együttműködve 
programokkal, tájékoztatókkal segíti a családbarát munkahelyek számának bővülését. 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás feladatait a védőnői szolgálat látja el. A védőnői gondozás 
kiterjed a várandós és gyermekágyas anyákra, valamint azokra a családokra, ahol 0-16 év közötti gyermek él. 
A védőnők feladata, az egészségügyi alapellátás részeként a családok egészségének megőrzése, segítésére 
irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése 
érdekében végzett egészségnevelés.  
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Debrecenben 14 tanácsadóban 43 gyermekorvos és 86 védőnő látta el 16 éves korig a gyermekeket, illetve 
várandós anyákat. Az elmúlt évben a város területén a védőnők 10369 családot gondoztak. A 

veszélyeztetettek száma a 2012-es adatok szerint emelkedett. A védőnők az előző évekhez képest magasabb 
számban találkoztak szociálisan hátrányos helyzetűekkel.  

Debrecenben a védőnők szoros együttműködésben dolgoznak a gyermekjóléti szolgálatokkal. A 
krízishelyzetek megoldásában a DEOEC Kenézy Gyula Kórház is segítséget nyújt. A környezeti (szociális) okok 
miatt veszélyeztetett gyermekek közül sokan részesülnek alapellátás szinten gyermekjóléti ellátásban.  

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a védőnői hálózat napjainkban gyengül, az állások 8% betöltetlen, 
megyei és országos szinten is gondot jelent az álláshelyek betöltése, a védőnők utánpótlása. 

Debrecenben a védőnői hálózat két szakterületre különül. Az iskolai egészségügyi ellátás és a területi 

védőnői ellátás tartozik a védőnői hálózathoz.  A területi védőnői ellátás a kismamák gondozásával 

foglalkozik. A védőnők szakmai munkája az anya, gyermekgondozás területére koncentrálódik. A helyi 
védőnők által szolgáltatott adatok jelzik, az ismeretterjesztő programok, gyermekgondozással kapcsolatos 
előadások, tanfolyamok nagyszámú lebonyolítását, a személyes beszélgetések, konzultációk lehetőségét. Az 
iskolai nevelő az általános iskolában preventív jellegű munkát végez. A helyi adatok mutatják a védőnői 
tevékenységek sokszínűségét. A védőnő felvilágosító, ismeretterjesztő előadásokat, beszélgetéseket szervez, 

amely elősegíti a gyermekeket érő, figyelmetlenségből, tudatlanságból származó betegségek, 
egészségkárosodások bekövetkezésének kisebb valószínűségét. 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

A családon belüli erőszak az Országos Kriminológiai Intézet  meghatározása szerint nem más, mint „az együtt 

élő és egymással fizikai, érzelmi, anyagi, jogi függésben lévő személyek között megvalósuló erőszak, 
bántalmazás, visszaélés, amely magába foglalja a fizikai, szexuális, érzelmi bántalmazás vagy elhanyagolás 

valamennyi formáját”. A családon belüli erőszak önálló tényállásként kerül be az új Büntető törvénykönyvbe 
kapcsolati erőszak néven, mely 2013. július 1-jén lép hatályba, a száma 2012. évi C. törvény lesz. 

A tényállás értelmében: 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 az emberi méltóságot súlyosan sértő, 
megalázó és erőszakos magatartást tanúsít,,a közös gazdálkodás körébe vagy közös vagyonba tartozó 

anyagi javakat von el és ezzel a sértettet súlyos nélkülözésnek teszi ki, vétség miatt két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntethető. 

Minősített esetben: rendszeres elkövetés esetén testi sértést, vagy becsületsértést követ el, bűntett miatt 

három évig, testi sértést, személyi szabadság megsértését, kényszerítés esetén egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntethető. 

Az ORFK országos adatai azt mutatják, hogy Magyarországon mindent ötödik nőt ért már valaha erőszakos 

bántalmazásnak minősülő cselekedet. 2009-től 2013 júniusig csak távoltartás és áldozatvédés volt 
lehetséges a magyar jogrendszerben. Az országos adatok azt mutatják, hogy ötször gyakrabban jelennek 
meg nők sértettként, mint elkövetőként.  

Az ORFK megyei szintű adataiból kiderül, hogy Debrecenben a rendőrség által jelzett esetek száma 3 év alatt 
400-ról 300-ra csökkent, míg a személyes kérelmek benyújtásának a száma 1900-ról, 2000-re növekedett. Az 
egyéni bejelentések, jelzések száma növekedett, a védőrendszereken keresztüli jelzések száma csökkent az 

elmúlt 5 év adatait figyelembe véve. 2003 és 2012 között a családon belüli erőszak kategóriájába tartozó 
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jogsértések közül, országosan 13740, Hajdú-Bihar megyében pedig 797 esetben (országos adat 5,8%-a) 

indult eljárás. 

 

Családon belüli erőszak kategóriába tartozó jogsértések száma 

 2003* 2004 2005 2006 2007 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

Országos 6346 9999 9101 8542 7747 11669 12043 12243 12457 13740 

Hajdú-
Bihar 

514 849 857 782 679 952 874 918 872 797 

% 8 8,5 9,4 9,2 8,8 8,1 7,2 7,4 7 5,8 

 

Hajdú-Bihar megyében az ismertté vált bűncselekmények száma 2012-ben alacsonyabb számot mutatott. Az 
elmúlt 5 évhez képest a 2012-es évben volt a legalacsonyabb az ismertté vált bűncselekmények száma Az 
országos adatokhoz viszonyítva 2003. óta 2012-ben volt a legalacsonyabb a Hajdú-Bihar megyei esetek 

száma. 

A megyei adatok megoszlása az alábbiak szerint alakult:  

Családon belüli erőszak, megyei adatok 

Bűncselekmény megnevezése 
Családon belüli erőszak 

2009. 2010. 2011. 2012 

Emberölés (kísérlet+befejezett) 7 6 3 3 

Öngyilkosságban közreműködés - - - 1 

Testi sértés 361 370 377 364 

Kényszerítés 2 1 1 1 

Személyi szabadság megsértése 18 24 23 27 

Magánlaksértés 29 49 20 29 

Zaklatás 191 231 198 165 

Visszaélés személyes adattal - - 1 - 

Rágalmazás - - 1 3 

Becsületsértés - - - 2 

Levéltitok megsértése 1 1 - - 

Közúti veszélyeztetés 3 - 1 - 

Kiskorú elhelyezésének 2 6 10 2 
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megváltoztatása 

Kiskorú veszélyeztetése 34 52 52 53 

Tartás elmulasztása 43 38 39 20 

Erőszakos közösülés 6 7 10 9 

Szemérem elleni erőszak 9 9 8 11 

Megrontás 1 2 4 3 

Tiltott pornográf felvétellel 
visszaélés 

- 1 - - 

Szeméremsértés 1 - - - 

Közveszélyokozás 2 4 3 1 

Garázdaság 96 80 71 71 

Önbíráskodás 10 2 5 1 

Lopás/betöréses lopás 31 22 25 14 

Rablás 3 1 4 8 

Zsarolás 5 4 7 6 

Rongálás 18 8 9 3 

Jármű önkényes elvétele 1 - - - 

*A Netzsaru adatbázis 2003.03.27-től tartalmazza az ide vonatkozó adatokat. 

 

A családon belüli erőszak kategóriáján belül a testi sértés a leggyakoribb jogsértési forma (45,6 %). Ezt követi 
a zaklatás, 20,7 %- kal, majd a garázdaság 8,9 %- kal.  

Leggyakrabban a sértett egy háztartásban él az elkövetővel (41,9%), ezt követik azok az esetek, amikor a 
sértett korábban házas- ill. élettársa volt az elkövetőnek (26,9%-a), ezek együtt az összes eset több mint 

kétharmadát teszik ki. (68,8%).Más háztartásban élő sérelmére került elkövetésre a bűncselekmény az 

esetek 8,7%-ában, valamint 8 olyan bűncselekmény (1,%) vált ismertté, amelyre gyermekotthonban 

nevelkedő kiskorúak között került sor.  

2012-ben enyhe növekedés figyelhető meg az ismertté vált bűnesetekben. Emelkedett a magánlaksértés, 
személyi szabadság megsértése, rágalmazás, rablás törvényi tényállását megvalósító bűncselekmények 
száma. Csökkent viszont a testi sértés, zaklatás, kiskorú elhelyezésének megváltoztatása, tartás elmulasztás, 
erőszakos közösülés, megrontás, közveszély okozás, lopás, zsarolás, és rongálás törvényi tényállását 

megvalósító bűncselekmények száma. 

Debrecenben a leggyakrabban előforduló bántalmazások a nőkkel szemben a szemérem elleni erőszak, a 
testi sértés, lelki terror, a verbális bántalmazás és a gazdasági erőszak. Az erőszakos bántalmazás színtere a 
család, ahol a nőket érő sérelmeken túl a gyermekekkel való méltatlan bánásmód is megjelenik. A 
bántalmazások nagy része láthatatlan marad, amely megnehezíti a segítségnyújtást. 
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A nőket segítő és támogató civil szervezetek Debrecenben jelen vannak. Az egyesületek hozzájárulnak az 

esetek felderítéséhez, tanácsadásban, további segítség nyújtásában.  

Az Igazságügyi Hivatalhoz 2011-ben több mint 3000 eset érkezett, amely nem tartalmazza a további 

előtérbe nem került eseteket. Az Igazságügyi Szolgálat adatai jelzik, hogy a nők több mint 60% -át férje, 
élettársa bántalmazta. 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 

A rendszerváltás után családok tízezrei kerültek krízishelyzetbe. A családok krízishelyzete gazdasági okokra, 
családi konfliktusokra, egészségi problémákra vezethető vissza.  

A krízishelyzetbe került családok, szülők, számára Családsegítő és Gyermekjólét Szolgálatokat hoztak létre. A 
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatok a krízisek megelőzésében, a  prevencióban vállaltak fontos 

szerepet.  

Debrecen városában két önkormányzati intézményben, több telephelyen - többek között a Pacikert utcán, 
Kishegyesi úton, a Víztorony és Mester utcán - működi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ. Az 
intézmények az információátadás mellett, adósságkezeléssel, lelki problémák kezelésével is foglalkoztak.  

Az 1997. évi XXXI. törvény szabályozza a családok átmeneti otthonának működési feltételeit.  A családok 
átmeneti otthona krízisközpontot működtethet. A krízisközpont befogadja a hozzátartozók közötti erőszak 
miatt krízishelyzetbe került, a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény 
szerint bántalmazottnak minősülő személyt és azt a vele egy háztartásban élő személyt, akinek tartására 
jogszabály, szerződés vagy bírósági határozat alapján köteles. Az otthonokban dolgozó szakemberek 
feladata, hogy megakadályozzák a krízisállapot hosszú távú fennmaradását, a gyermekek állami gondozásba 
vételét. A tanácsadás mellett a preventív tevékenység is fontos része a feladatuknak. Az otthonban élők a 
krízisállapot megoldását követően a szakemberek munkájának köszönhető, kis százalékban kerülnek újra 
krízishelyzetbe. Az otthonokban 12 hónapig tartózkodhatnak az anyák, családok, míg krízishelyzetük 
megoldódik. A krízis további fennállása esetén további 6 hónapos elhelyezés engedélyezett. Az ott 
tartózkodásuk alatt, folyamatos segítséget, támogatást, tanácsokat, a megfelelő életvitelhez szükséges 
élelmet, ruhát, mosó-, tisztító és tisztálkodási szereket nyújtanak a rászorultaknak. 
 
Debrecenben 2011-ben összesen 7 családok átmeneti otthona működött. A Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által működtetett Családok Átmeneti Otthona 26 fő befogadására alkalmas, míg a REFOMIX 
Non-profit Közhasznú Kft. által létrehozott Fecske és Fészek Családok Átmeneti Otthona 40-40 fő ellátására, 
segítésére képes, valamint a SZETA a Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvány által működtetett 
Otthonban szintén 40 fő helyezhető el.  

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

Napjainkban a nemzeti, az európai és a nemzetközi színtéren egyre nagyobb figyelem övezi a nők gazdasági 
döntéshozatalban való részvételét, így különös hangsúlyt kap a nemi sokszínűség gazdasági dimenziója. Az 

oktatási expanziót követően a nők nagy létszámban kerültek be a felsőoktatási intézményekbe, ma már a 
diplomás nők száma és aránya meghaladja a férfiakét, ugyanakkor a felső vezetésben, politikai életben 
alulreprezentáltak. A magasan képzett nők készségeinek alacsony szintű igénybevétele azt jelenti, hogy 
potenciális gazdasági növekedés megy veszendőbe. Az összes rendelkezésre álló emberi erőforrás teljes körű 
hasznosítása kulcsfontosságú eszköz az Unió előtt álló demográfiai kihívások kezeléséhez, a globalizált 

gazdaság versenyében való sikeres helytálláshoz és harmadik országokkal szembeni komparatív 
versenyelőny eléréséhez.  
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A társasági vezetőtestületi állásokra jelölt nők kinevezésével kapcsolatos fenntartások gyakorta az alábbi 

tényezőkben gyökereznek: a kinevezéssel és az előléptetéssel  kapcsolatos nemi sztereotípiák, a férfiak által 

uralt üzleti kultúra, valamint a vezetőtestületi  kinevezési eljárások átláthatatlansága. Az említett elemek – 
amelyeket összességükben véve „üvegplafonnak” neveznek – aláássák a felsővezetői állások EU-n belüli 
munkaerőpiacának optimális működését. 

2012 januárjában a nők átlagosan a vezetőtestületi pozíciók 13,7 %-át foglalták el a tagállamok legnagyobb 
nyilvánosan jegyzett társaságaiban. A nem-ügyvezető igazgatóknak csupán 15 %-a volt nő. Magyarországon 
jelenleg 5,3 százalék a női felsővezetők aránya. 

Éppen ezért az Unió célul tűzte ki a nők arányának növelését a vállalati felső vezetőségekben. Az Európai 

Bizottság 2012-es irányelvének értelmében azoknak a tőzsdén jegyzett vállalatoknak, amelyeknek a 
forgalma meghaladja az évi 50 millió eurót és legalább 250 embert foglalkoztatnak, legkésőbb 2020-ig 40 
százalékra kell emelniük a jelenleg alulreprezentált nem - kivétel nélkül a nők - arányát 

felügyelőbizottságaikban. 

A Bisnode csoporthoz tartozó Partner Control  nemzetközi elemezése szerint Magyarországon évek óta 33,5 
százalék a vezető beosztású nők aránya a cégekben, és ez az arány az elmúlt években csak minimálisan 
változott. 2008-ban nők aránya a cégvezetésben csak kicsivel volt kevesebb, mint 33 százalék, és mára 
csupán fél százalékpontot nőtt, így elmondható, hogy a férfiak dominanciája az évek során a bejegyzett 

vezetők körében nem változott. Jobb a helyzet a női cégtulajdonosok körében, ugyanis itt a nők aránya eléri 
a 39 százalékot. Ez a szám sem sokat módosult azonban az elmúlt évek során, ugyanis 5 évvel ezelőtt is 39-

61 százalék volt a nők és férfiak aránya a cégtulajdonosok között. Megyék szerinti bontásban a fővárosi 
cégeknél a legmagasabb a női vezetők aránya, mely közel 33,5 százalék. Vas megyében van a legkevesebb 
cégbíróságon jegyzett női topmanager, ugyanis itt kevesebb, mint 29,5 százalékuk van magas pozícióban. A 

női tulajdonosok aránya eltérő képet fest a női vezetők arányához képest. A legtöbb női cégtulajdonoson 

ugyanis Hajdú-Bihar megyében van (40,3%), a legkevesebb pedig Győr-Moson-Sopron megyében (37,9 %). A 

fővárosban az átlagnál kisebb a női cégtulajdonosok száma, valószínűleg itt a magasabb foglalkoztatás miatt 
többen az alkalmazotti létet választották.( http://www.bisnode.hu/hir/29) 

A legtöbb női vezetőt közintézményekben foglalkoztatják. A női vezetők Debrecen városán belül főként az 

óvodai, általános iskolai, középfokú intézmények, szociális intézmények vezetésében jelennek meg, míg 
alulreprezentáltak a kulturális intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében. 

Vezetők megoszlása a Debrecen város intézményeiben 

 Intézmények 
száma 

Női vezetők Férfi vezetők 

Óvodák 36 36 0 

Kulturális intézmények 6 1 5 

Szociális és gyermekvédelmi  7 6 1 

Szolgáltatási intézmények 2 0 2 

Önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaság 

10 1 9 

Általános iskolák 26 18 8 

Középiskolák 19 6 13 

Kollégiumok 2 1 1 

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által nyújtott adatok alapján saját szerkesztés 

http://www.bisnode.hu/hir/29
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Az Unió országaiban a nők aránya a közéletben alacsony. A politikai életben az unión belül Magyarországon 

a legalacsonyabb a nők aránya: a 2011-es KSH adatok szerint a politikai szereplők között a nők mindössze 

10%-ban vannak jelen. A nők közéleti helyzete ugyanakkor javuló tendenciát mutat. A nők aránya az Európai 
Parlamentben, a hazai képviselőtestületben emelkedett, de a többi uniós országgal szemben még lemaradás 
érzékelhető.  

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 
kezdeményezések 

A munkaerő-piacon a nők közül a romák, a kisgyermekes, sokgyermekes, gyermeküket egyedül nevelők, 
illetve a 45 év fölötti és 55 év fölötti nők számítanak hátrányos helyzetű csoportnak. 

Debrecen városában a roma nők kiemelten veszélyeztetett csoport. Az alacsony iskolai végzettségük és a 
gyermeknevelés következtében nagyobb eséllyel kerülnek munkanélküli státuszba. Országos szintű 

kezdeményezés indult a roma nők képzésének biztosítására. A „Nő az esély” elnevezésű TÁMOP program 
keretén belül 1000 roma nő képzését tűzték ki célul. A program sikerét a 750 sikeresen letett szakmai vizsga 
is igazolja. 

A debreceni Munkaügyi Központ által nyújtott adatok jelzik, hogy a kisgyermekes anyukák aránya magas a 
munkanélküliek között. A kisgyermekes anyák foglalkoztatása Magyarországon a legalacsonyabb (14%) az 

Uniós országok között. A kisgyermekes anyák foglalkoztatásának elősegítése érdekében képzéseket, 

átképzéseket biztosítanak. A családbarát munkahelyek számának emelkedése is hozzájárul a kisgyermekes 
nők foglalkoztatásának növekedéséhez.  A bölcsődék, óvodák illetve más nappali ellátást biztosító 
intézmények folyamatos férőhely növekedésének következtében a gyermekfelügyelet több család számára 

megoldható. 

Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező nők alulfizetett, alacsony presztízsű munkákban tudnak csak 
elhelyezkedni, nagyobb valószínűséggel válnak munkanélkülivé. Az alacsony iskolai végzettségű nők számára 

Debrecenben biztosítottak az át- és tovább képzési lehetőségek (informatikai képzés,  hiányszakmák stb.)  

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A gyermekvállalás negatívan befolyásolja a nők 
munkaerő-piaci részvételét. 

Alternatív foglalkoztatási formák támogatása. 
Rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyek 
kialakítása. 

Az egyenlő munkáért egyenlő bér elve nem valósul 
meg, továbbra is 12% körüli bérkülönbségek 
vannak.  

A jelenlegi helyzet felülvizsgálata, elemzése, 
megoldási javaslatok készítése, a béregyenlőség 
megvalósulása érdekében. 

Magas a pályakezdő fiatal nők száma, kiemelten 
veszélyeztetettek az alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkező nők. 
A magas munkanélküliség egyik oka az alacsony 
iskolai végzettség. 

Pályaválasztási tanácsadások, tájékoztatók 
szervezése annak érdekében, hogy a nők  
hiányszakmákat tanuljanak és helyezkedjenek el a 
vezető ágazatokban. 
Kiemelt oktatási program a „Lányok Napja” amely 
keretein belül a nők számára információkat, 
lehetőségeket, kedvezményeket és ösztöndíjakat 
biztosíthatnak a támogatók és megjelent cégek, így 
ennek támogatása pozitív hatást gyakorolna a nők 
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munkaerő-piaci lehetőségeire. 

Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, 
főként alul fizetett, alacsony presztízsű állásokban, 
vagy közmunka programokban helyezkednek el. Az 
alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők nagyobb 
arányban kerülnek munkakereső státuszba. 

Speciális képzések, átképzések, továbbképzések 
biztosítása. Egyesületek, képzési intézményekkel való 
együttműködés.  
Hiányszakmák felkutatása és képzési programok 
indítása szakma specifikusan. 

A roma nők halmozottan hátrányos helyzetben 
vannak a munkaerő-piacon az alacsony iskolai 
végzettségük miatt. 

Az országos működő Országos Roma Önkormányzat 
által indított „Nő az esély” roma nők képzési 
programjának támogatása, Szakmát, 
munkatapasztalatot, jobb foglalkoztatási esélyek 
biztosítása a roma nők számára. 

A nők főként szociális területen és szolgáltató 
szektorban helyezkednek el, a nemi sztereotípiák 
következtében, amely utat nyit a rosszul fizetett, 
alacsony presztízsű munkák irányába.  

A nemi sztereotípiák oldására szervezett programok 
elindítása. A nők tehermentesítése. 

A bölcsődék száma a 0-2év közötti gyermekek 
számát figyelembe véve alacsony, amely gátolhatja a 
nők visszatérését a munkaerő-piacra. 

A gyermekfelügyeletet biztosító intézmények 
számának, befogadó képességének növelése az 
igényeknek megfelelően. 

A családon belüli erőszak nagy része láthatatlan, a 
magánszférán belül marad. 

Információátadás, média, újság szórólap segítségével 
a nők tájékoztatása, a segítség nyújtó 
intézményekről és lehetőségekről. 

A nők közéleti szerepvállalása alacsony.. Kevés 
vezető pozícióban lévő nő él a városban. 

Kvótás rendszer bevezetése. 
 

A kisgyermekes anyukák, 41-45 év közötti nők 
kiszorulnak a munkaerő-piacról. 

Foglalkoztatásukat segítő képzések indítása. Modern 
eszközök laptop, számítógép, internet, 
levelezőrendszer megismerését segítő képzések 
folyamatos indítása. 

 

Az Intézkedési Tervben nem került meghatározásra intézkedés valamennyi, a fenti táblázatban 
megjelölt beazonosított problémára, hiszen a tervezés során figyelembe kellett venni a megvalósításhoz 
szükséges anyagi és humánerőforrás rendelkezésre állását is, ezért csak olyan intézkedéseket tartalmaz 
a program, melyek végrehajtása feltehetően kevés kockázattal jár. Azokat a beazonosított problémákat, 
melyek csökkentésére nem került meghatározásra intézkedés, újra áttekintjük a HEP felülvizsgálata 
során. 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai 
trendek stb.) 

6.1.1. Az időskorú népesség esélyegyenlőségi problémáinak fontossága 

 Az esélyegyenlőség a társadalmi stabilitás egyik alappillére.  Az Alkotmány, valamint az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján a 

korcsoportok  esélyegyenlőségének megteremtését jelenti az életkorral létrejövő egyenlőtlenségek 
mérséklése, a hátrányos megkülönböztetés megakadályozása a társadalompolitika eszközeivel.    

 Egy ország, egy társadalom civilizáltságának egyik mutatója az, hogyan bánik idős lakosságával. 



164 

 

 Magyarországon még nem sikerült felszámolni az idősekkel szembeni diszkriminációt, ami 

megmutatkozik mind a munkaerő-piacon, mind pedig egyes pénzügyi szolgáltatások igénybevételénél, 

pl. biztosítási díjtételek meghatározásakor, vagy hitelek nyújtásánál, de esetenként az egészségügyi 
ellátásban is érzékelhető az időseket érő hátrányos megkülönböztetés.   

 Az időskorú népesség, mint szavazóbázis a politikai rendszer egyik növekvő fontosságú eleme, az 
időspolitika ebből a szempontból is jelentős. 

 Demográfiai szempontból meghatározó az az évtizedek óta tartó folyamat, hogy a népesség egyre 

nagyobb hányadát alkotják az idősek. 

 Az időskorú népesség arányának növekedése nagy kihívást jelent valamennyi európai országban, így 

hazánkban is az egészségügyi és szociális ellátórendszer, ezen belül a nyugdíjrendszer fenntarthatósága 
szempontjából.   

 Az egészségügyi és szociális rendszer fenntartható működését segíti elő az aktív öregkor, az időskori 

szociális kirekesztődés csökkentése, az idősek esélyegyenlőségének növelése.  

 

 Az idősek esélyegyenlősége függ a  generációk közötti szolidaritás alakulásától is. Az idősek, a 

nyugdíjasok jelentősen segítik gyermekeiket még családalapításuk után is, nem csupán az unokák 
gondozásában, hanem a fiatal családok megélhetésében, a munkanélküliséggel, válással, stb. együtt 
járó válsághelyzetek átvészelésében.  Ezt a feladatot az idősebb nemzedék csak akkor tudja ellátni, ha 

viszonylagosan stabil társadalmi helyzettel rendelkezik. Másfelől a gyermekek, a leszármazottak jelentős 
szerepet játszanak az idősek szociális izolálódásának mérséklésében, az egészségükben megrokkant 

szülők gondozásában és segítésében. Ezt a feladatot azonban a szülőktől távol élő fiatalok nem tudják 

ellátni, ezért az önkormányzati szociális intézményrendszerre jelentős feladatok hárulnak abban, hogy a 

magukra maradott idős embereknek is esélyük legyen a koruk és egészségi állapotuk korlátai között a 
lehető legjobb életminőség elérésére.  

 Az idősek esélyegyenlőségének megteremtése nem csupán karitatív szempontból fontos, hanem 

gazdaság, a  munkaerő-piac kiegyensúlyozott működése szempontjából is. Az idősek foglalkoztatási 

helyzetének javításával enyhülhet a szociális ellátórendszerre ható nyomás, tovább hasznosulhatnak az 
idősebb munkavállalók élet- és munkatapasztalatai, miközben az idősek életkörülményei is javulhatnak.  

 Az idősek jövedelmi és fogyasztási viszonyai jelentősen hatnak a belső piacra, és így a gazdasági 
növekedésre is.   

6.1.2. Az időskorú népesség száma és aránya, demográfiai folyamatok 

6.1.2.1. A fogalmak értelmezése 

 Az öregedés az emberi szervezet alapvető élettani folyamatainak egyike, elkerülhetetlen, de időben 
kitolható, normális folyamat, ami egyénileg változóan a szervezet teljesítőképességének a csökkenését 
hozza magával. Az öregedéssel együtt járó szociális következmények, a társadalmi szerepekben 
bekövetkező radikális változások, a szociális izoláció negatív jelenségei ugyanakkor nem 
elkerülhetetlenek, a társadalmi integráció mértékétől függően alakulhatnak. A társadalmi integráció 

csökkenése, az idősek szociális kirekesztődése nehezítheti, az integráció, a társadalmi befogadás pedig 
megkönnyítheti az egyének számára az öregedés megélését, miközben pozitív hatással van a társadalom 
stabilitására és a gazdasági növekedésre is.  
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 A demográfiai elöregedés egy adott társadalomban a  korcsoportok arányának megváltozását jelenti 

az idős nemzedék javára a csökkenő születésszám, valamint az élettartam meghosszabbodása 

következtében.  

 Az  időskorú népesség meghatározásában alapvetően nem biológiai, hanem társadalmi szempontok 
dominálnak. Az a nemzedék tartozik ide, amelyik a társadalmi munkamegosztásból, a munkaerő-piacról 
való kilépés állapotában van. Az időskor alsó határát a korábbi években, pl. a népszámlálások, mikro-

cenzusok alkalmával a nyugállományba vonulás időpontjához igazítva a 60. életévben határozták meg, 
de újabban a 65 éves kort tekintik az időskor alsó határának.26  A munkaerő-piaci folyamatok 
vizsgálatánál célszerű már az 50-59 éves korosztályt is figyelembe venni.  

6.1.2.2. Az elöregedés folyamata és társadalmi következményei az Európai Unióban és Magyarországon 

 A főbb korcsoportok aránya az EU-27 esetében 2011-ben: 

o a 0-14 éves korosztály a népesség 15,5 %-át, 

o a munkaképes, 15-64 éves korcsoportok a lakosság 66,9 %-át, 

o az idős korosztály, a 65-X évesek a népesség 17,5 %-át teszik ki. 

 A 2060-ig terjedő időszakra szóló előrejelzések szerint az EU egészét tekintve a termékenységi ráta 
azon a szint alatt marad, amely még biztosíthatná a természetes szaporodást.  

 Az élettartam kitolódik. A férfiak születéskor várható élettartama az EU-ban átlagosan 2010-ben 
76,7 év volt, 2060-ban várhatóan 84,6 év lesz. A nők születéskor várható élettartama a 2008-as 82,5 
évről 2060-ra 89,1 évre fog növekedni.  

 Az Európai Unió lakossága 2040-ig növekedni fog a termékenység, az élettartam, valamint a migráció 
összhatásának eredményeként. A 2010-es 501 millióról 2040-ben 526 millióra növekszik az EU 

lélekszáma, ezután egy 2 százalékos csökkenés fog bekövetkezni, és az össznépesség a 2060-ra 517 
millióra csökken.27   

 Az utóbbi két évtizedben az EU-27 esetében a 15 éven aluli népesség 3,7 százalékkal csökkent, míg a 

65 éves és idősebb népesség 3,6 százalékkal nőtt, így a korfa felül kiszélesedett 2011-re. Az 
előrejelzések szerint 2060-ra a korfa felül tovább fog szélesedni. 

 

 

 

                                                           

26 

 � Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és 

értékelése a fenntarthatóság szempontjából 

 http://www.nfft.hu/dynamic/NFFT_muhelytanulmanyok_1_KSH_NKI_demografia_2011.pdf 

27 

 � Forrás: The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies European 

Commission 2011 

 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-4_en.pdf 

http://www.nfft.hu/dynamic/NFFT_muhelytanulmanyok_1_KSH_NKI_demografia_2011.pdf
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Az EU-27 népessége 2010-ben és 2060-ban  

 

Jelmagyarázat: a korfa bal oldala a férfiak, jobb oldala a nők korcsoportjait ábrázolja.  A sötétebb oszlopok a 
2010-es állapotot jelölik, a világos oszlopok a 2060-ra szóló előrejelzést mutatják. 

Forrás: The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies European 
Commission 2011 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-4_en.pdf 

 

 A 2060-ig előretekintő számítások szerint  0-14 éves korosztály aránya, ami 2011-ben  15 % volt, 
érdemben nem fog változni, miközben a 15-64 éves, munkaképes korú népesség aránya jelentősen 
csökkenni fog a 2010-es 67 százalékról 56 %-ra.  A munkaképes korú népesség  csökkenése már 
2010-ben megkezdődött és 2060-ig 14 százalékos visszaesés fog bekövetkezni a 15-64  népesség 
részarányában. Mindennek messze ható következményei lesznek mind a gazdaságra, mind az 
adóbevételekre, az állam fenntarthatóságára is.  
 

 A 65 éves és idősebb lakosság aránya a 2010-es 18 százalékról 2060-ra 30 százalékra fog 
növekedni.28   
 

 A 2060-ig szóló előrejelzések szerint Európában főleg a 80 év felüliek száma és aránya fog jelentősen 

megnövekedni, különösen erőteljes lesz a növekedés az idős nők arányában. Mindez jelentősen 

megnöveli az idős nemzedékkel kapcsolatos társadalmi költségeket. 

 

                                                           

28 

 � The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies European Commission 

2011 

 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-4_en.pdf 

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-4_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-4_en.pdf
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Az időskorúakkal kapcsolatos kiadások alakulását befolyásoló tényezők 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 Magyarországon az utóbbi három évtizedben a népesség száma fokozatosan csökken. 

 2010-ben a népesség 10 millió 14 ezer főt tett ki, a 2011-es népszámlálás alkalmával 9 millió 982 

ezer főt írtak össze.29   

 Az EU-ban a 65 éves és idősebb népesség aránya 17,1 százalékról 28,8 százalékra fog növekedni 

2050-re, ami 1,7-szeres növekedést jelent. A 80 éves és idősebb népesség két és félszeresére fog 
nőni 2008 és 250 között, 4,4 százalékról 11 százalékra.  

 Magyarországon 2008 és 2050 között a 65 éves és idősebb lakosság aránya 1,8-szorosára fog nőni.30 

                                                           

29 

 � Forrás: Magyarország 2011 KSH Bp. 2012.  http://www.k.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2011.pdf 

30 

 � Demográfiai jövőkép Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és 

értékelése a fenntarthatóság szempontjából 
 http://www.nfft.hu/dynamic/NFFT_muhelytanulmanyok_1_KSH_NKI_demografia_2011.pdf 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2011.pdf
http://www.nfft.hu/dynamic/NFFT_muhelytanulmanyok_1_KSH_NKI_demografia_2011.pdf
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Magyarország korfája 1980-ban, 2009-ben és 2050-ben 

 

Forrás: Demográfiai jövőkép Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának 
áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából 
http://www.nfft.hu/dynamic/NFFT_muhelytanulmanyok_1_KSH_NKI_demografia_2011.pdf 
 
 

 A magyar társadalom elöregedését jelző két fontosabb mutató, az öregedési index és az idős 
népesség eltartottsági rátája évtizedek óta folyamatosan növekszik. 

 
Eltartottsági ráta, öregedési index alakulása Magyarországon 1949-2012 

 

 Az idős népesség 
eltartottsági rátája 

Öregedési index 

1949 11,1 30,3 

2000 22,0 88,5 

2012 24,6 116,6 

Forrás: Magyar statisztikai évkönyv 2011. KSH, Bp. 2012. 28.old. adatai alapján saját 
szerkesztés 

 

 Az Eurostat előrejelzése szerint az idős népesség eltartottsági rátája Magyarországon az 
elkövetkezendő évtizedekben folyamatosan növekedni fog, 2020-ban 30, 2030-ban 34, 2040-ben 
40, 2050-ben 51, és 2060-ban 58 lesz.31  

                                                           

31 

 � The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies European Commission 

2011 

http://www.nfft.hu/dynamic/NFFT_muhelytanulmanyok_1_KSH_NKI_demografia_2011.pdf
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6.1.2.3. Az időskorú népesség demográfiai jellemzői Debrecenben 

 2012. január elején Debrecen lakónépessége 207 694 fő volt. A lakosság életkor és nemek szerinti 

megoszlását az alábbi táblázat mutatja.  

 

A lakónépesség nem és életkor szerint Debrecenben, 2012 I.1. 

   

Korcsoport, 
éves 

Férfi Nő Összesen 

fő % fő % fő % 

    –  4 5 061 5,3 4 739 4,3 9 800 4,7 

  5–  9 4 983 5,2 4 752 4,3 9 735 4,7 

10–14 4 524 4,7 4 452 4,0 8 976 4,3 

15–19 6 292 6,5 6 632 5,9 12 924 6,2 

20–24 7 648 8,0 7 807 7,0 15 455 7,4 

25–29 8 172 8,5 8 469 7,6 16 641 8,0 

30–34 9 439 9,8 9 761 8,8 19 200 9,2 

35–39 8 877 9,2 8 825 7,9 17 702 8,5 

40–44 6 995 7,3 7 530 6,8 14 525 7,0 

45–49 5 526 5,7 6 110 5,5 11 636 5,6 

50–54 5 695 5,9 7 002 6,3 12 697 6,1 

55–59 6 631 6,9 8 344 7,5 14 975 7,2 

60–64 5 122 5,3 7 255 6,5 12 377 6,0 

65–69 4 028 4,2 5 786 5,2 9 814 4,7 

70–74 2 907 3,0 4 920 4,4 7 827 3,8 

75–79 2 004 2,1 3 937 3,5 5 941 2,9 

                                                                                                                                                                                                 

 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-4_en.pdf 

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-4_en.pdf


170 

 

80–84 1 331 1,4 2 926 2,6 4 257 2,1 

85–89 613 0,6 1 604 1,4 2 217 1,1 

90– 277 0,3 618 0,6 895 0,4 

Összesen 96 125 100,0 111 469 100,0 207 594 100,0 

       

Forrás: Hajdú-Bihar megye statisztikai évkönyve 2011. KSH Debreceni főosztálya, Debrecen, 2012. 

 A 65 éves és idősebb lakosság száma 2012 elején 30 951 fő volt, ami kereken 15 százalékát tette ki 

Debrecen lakónépességének.  

 Debrecenben a 2011-es népszámlálási adatok szerint a munkaképes korúak, a 15-64 évesek aránya 

magasabb, a gyermek- és időskorúak aránya alacsonyabb, mint az országos átlag.  

A népesség megoszlása főbb korcsoportok szerint országosan és Debrecenben 2011 (%) 

 0-14 éves 15-64 éves 65-X éves 

Magyarország 14,6 68,7 16,7 

Debrecen 13,7 71,2 15,0 

Forrás: KSH népszámlálási adatok alapján saját számítás 

 Ezek az adatok arra utalnak, hogy az oktatási, az egészségügyi és szociális intézményrendszer 

terhelése szempontjából viszonylagosan kedvezőbb helyzetben van Debrecen, mint az ország 

egésze.  

 A társadalom elöregedését jelző két mutató alapján ugyancsak kedvezőbb helyzetben van Debrecen.  

Öregedési index, idős népesség eltartottsági rátája országosan és Debrecenben 2011 

 Öregedési index Idős népesség eltartottsági rátája 

Magyarország 114,7 24,4 

Debrecen 108,5 20,9 

Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 

 Mind az öregedési index, mind az idős népesség eltartottsági rátája kedvezőbb Debrecenben, mint 

az ország egészében.  

 Az öregedés kedvezőtlen társadalmi következményét jelenti az elmagányosodás, ami főleg a 

családon kívül élőket, a nőtleneket, hajadonokat, az özvegyeket és az elváltakat sújtja. Az alábbi 
táblázat 60 éves és idősebb népesség korcsoport és családi állapot szerinti megoszlását mutatja 

2011-ben Debrecenben.   
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60 éven felüli népesség korcsoport és családi állapot szerint, 2011 – Debrecen32 

 

Korcsoport, 
éves 

Nőtlen, 
hajadon 

Házas Özvegy Elvált Összesen 

60–64 595 7 963 1 800 2 580 12 938 

65–69 370 6 069 2 207 1 661 10 307 

70–74 250 4 109 2 623 964 7 946 

75–79 145 2 653 2 742 557 6 097 

80–84 98 1 368 2 555 333 4 354 

85– 106 574 2 331 191 3 202 

 

A 60 éves és idősebb lakosok közül a nőtleneket-hajadonokat, az özvegyeket és az elváltakat fenyegeti a 

szociális izolálódás, az elmagányosodás veszélye. Ez Debrecenben 22 108 főt jelent, ami a 60 éves és 
idősebb lakosság csaknem felét, 49,3 százalékát érinti. Az országos helyzethez viszonyítva valamivel 

alacsonyabb az özvegyek, de nagyobb az elváltak aránya, míg a házasok arányában kisebb az eltérés. Ezt 
mutatja a következő táblázat és grafikon. 

60 éven felüli népesség családi állapot szerinti megoszlása országosan és Debrecenben 2011 %  

 Nőtlen, 
hajadon 

Házas Özvegy Elvált Összesen 

Magyarország      

60-69 éves 4,5 62,4 19,1 14,0 100,0 

70-X éves 3,6 40,2 49,6 6,6 100,0 

                                                           

32
  Forrás: 2011-es népszámlálás Debrecenre vonatkozó adatai. 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_09 
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Debrecen      

60-69 éves 4,6 60,2 17,1 18,1 100,0 

70-X éves 2,8 40,3 47,5 9,4 100,0 

Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 

 

60 éven felüli népesség családi állapot szerinti megoszlása országosan és Debrecenben 2011 % 

 

Forrás: 2011-es népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

Az elmagányosodás jobban veszélyezteti a nőket, mint a férfiakat. A hajadonok aránya valamivel nagyobb, 

mint a nőtleneké, a házas nők aránya csaknem fele a férfiakénak, az özvegy nők aránya három és félszer 
haladja meg a férfiakét, az elváltak aránya is magasabb a nők körében, mint a férfiaknál.  

A következő táblázat és grafikon ezt bizonyítja. 

A 60 éves és idősebb népesség megoszlása családi állapot, korcsoport és nemek szerint 2011 Debrecen 

Nem 

 

Nőtlen, 
hajadon 

Házas Özvegy Elvált Összesen 

Férfi fő 

% 

531 

3,1 

12 567 

72,8 

2172 

12,6 

2002 

11,6 

17 272 

100,0 

Nő fő 1033 10 169 12 086 4 284 27 572 
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% 3,7 36,9 43,8 15,5 100,0 

Forrás: A 2011-es népszámlálás alapján saját számítás 

A 60 éves és idősebb népesség megoszlása családi állapot, korcsoport és nemek szerint 2011 Debrecen 

 

Forrás: A 2011-es népszámlálás alapján saját szerkesztés 

A férfiak nagyobb halandósága miatt az idősebb korosztályokban a  nemek aránya eltolódik a nők javára. 

Debrecenben ez a tendencia az országos átlagot meghaladó mértékben érvényesül. 

Ezer férfira jutó nők száma országosan és Debrecenben 2011 

 60-69 éves 70-X éves 

Országosan 1310 1917 

Debrecenben 1428 2084 

Forrás: A 2011-es népszámlálás, valamint a Magyar statisztikai évkönyv adatai alapján saját összeállítás  

A Debrecenben élő 60 éves és idősebb népesség nemek és korév alapján való megoszlását,  valamint a 
nemek arányát az alábbi táblázat mutatja.  

A 60 éves és idősebb népesség nemek és korév szerint, a nemek aránya Debrecen, 2011 

Korév, 

korcsoport, 
éves 

Férfi Nő Összesen 
Ezer férfira 

jutó nő 

60–64 5 468 7 470 12 938 1 366 
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65–69 4 360 5 947 10 307 1 364 

70–74 3 018 4 928 7 946 1 633 

75–79 2 162 3 935 6 097 1 820 

80–84 1 375 2 979 4 354 2 167 

85–89 641 1 686 2 327 2 630 

90–94 212 501 713 2 363 

95–99 27 105 132 3 889 

60-69 12 846 18 345 31 191 1428 

70-X  4417 9206 13 623 2084 

Forrás: A 2011-es népszámlás adatai alapján saját összeállítás 

2011-ben a népszámlálás adatai szerint Debrecenben a családháztartások száma 54 681 volt, amelyből 
54 096 egy családból álló háztartás volt. Két vagy több családból álló háztartások száma 585 volt. 2011-ben 

Debrecenben családháztartásokban 162 047 személy élt.   

Arra vonatkozóan, hogy milyen mértékű az idősek körében az elmagányosodás, a népszámlálási adatokból 
csak közvetett információkat nyerhetünk. Csak időskorúakból álló háztartás 7752 volt, fiatalokat és 
időskorúakat egyaránt tartalmazó háztartás 715 volt. 7274 olyan családháztartás volt, amelyben egy, és 

9895 háztartás volt, amelyben két időskorú személy élt. Nyilvánvaló, hogy csak célzott vizsgálattal lehetne 
feltárni, hogy ténylegesen Debrecenben hány idős személy érint az elmagányosodás, amelynek enyhítését a 

civil szervezetek, az önkormányzati intézmények különféle programok szervezésével oldhatnák meg. 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Az idős nemzedék esélyegyenlőségének állapotát alapvetően meghatározzák a megélhetési források, a 
munkaerő-piaci jelenlét, valamint a nyugdíjjal és egyéb rendszeres jövedelemmel való rendelkezés. Itt a 
vizsgálódásba bevontak alsó korhatárát célszerű kiterjeszteni az 50 évesekre, mert köztudottan már ezen 
korosztály esetében felgyorsul a munkaerő-piacról való kilépés, és azok esetében a szociális kirekesztődés, 

akik munkanélkülivé váltak, ugyanakkor még nem szereztek jogosultságot a nyugellátásra. Az alábbi táblázat 
a népszámlálási adatok alapján mutatja az 50 éves és idősebb népesség gazdasági aktivitását Debrecenben. 

 

50 éves és idősebb népesség gazdasági aktivitása, Debrecen 2011 fő / % az egyes korosztályokra vetítve 

Gazdasági aktivitás 50-59 éves 60-69 éves 70-74 éves 75-X éves 
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aktív kereső 

 

17 159  

58,8 % 

1 143  

4,9 % 

39  

0,5 % 

28  

0,2 % 

gyermekgondozás 
mellett dolgozó 

4  

0,01 % 

- - - 

nyugdíj mellett 
dolgozó 

968  

3,3 % 

2 074 

 8,9 % 

234  

2,9 % 

110  

0,8 % 

munkanélküli 

 

2 366  

8,1 % 

87  

0,4 % 

- 1  

0,007 % 

gazdaságilag 
aktívak együtt 

20 497 

70,3 % 

3 304 

14,2 % 

273 

3,4 % 

139 

1,0 % 

gyermekgondozási 

ellátásban részesül 

4 

0,04 % 

1 

0,004 % 

- - 

saját jogú öregségi 

nyugdíjas 

1 892  

6,5 % 

15 740  

67,7 % 

7 013  

88,3 % 

11 911  

87,2 % 

rokkantsági 
nyugdíjas 

4 623  

15,9 % 

3 708  

16,0 % 

468  

5,9 % 

454  

3,3 % 

hozzátartozói jogú 
nyugdíjas 

86  

0,3 % 

151  

0,6 % 

145  

1,8 % 

998 

 7,3 % 

egyéb inaktív kereső 1 123  

3,6 % 

194  

0,8 % 

32  

0.4 % 

84  

0,6 % 

egyéb eltartott 

 

933  

3,3 % 

147  

0,6 % 

15  

0,2 % 

67  

0,5 % 

gazdaságilag nem 
aktívak együtt 

8 661 19 941 7 673 13 514 
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29,7 % 85,79 % 96,5 % 99,0 % 

Összesen 

 

29 158 

100,0 % 

23 245 

100,0 % 

7 946 

100,0 % 

13 653 

100,0 % 

Forrás: 2011-es népszámlálás adatai alapján saját számítás 

 

Az adatokból jól látható, hogy a 60 éves kor elérésével nagymértékben felgyorsul a munkaerő-piacról való 
kilépés, vagy inkább kiszorulás, aminek komoly gazdasági következményei vannak, nem csupán az érintett 

személyek jólétére, hanem a gazdasági növekedésre, a költségvetési egyensúlyra is. Nyilvánvaló, hogy 60 
évesek és idősebbek nem azért nem dolgoznak, mert élvezni akarják a jól megérdemelt pihenésüket, ahogy 

az egyes, a jóléti társadalom egyes vívmányit még megőrizni tudó országokban tapasztalható, hanem mert 

kiszorulnak a munkaerő-piacról. A mai korban, amikor hazánkban is megnövekedett az élettartam, nem 
fenntartható az a társadalmi helyzet, hogy a még dolgozni tudó és akaró emberek gazdasági passzivitásra 
kényszerülnek, és az államtól kénytelenek várni megélhetésük biztosítását.  

 

Amíg az 50-59 évesek 58,8 százaléka aktív kereső, a 60-69 éves korosztályban már nem egészen 5 százalék 
dolgozik. A nyugdíj mellett az 50-59 évesek 3,3 százaléka, a 60-69 évesek 8,9 százaléka dolgozik. A 70 éven 
felüliek esetében pedig a nyugdíj mellett is munkát vállalók aránya kevéssel haladja meg a három százalékot. 

Ugyancsak a 60 éves kor elérésével csökken le radikálisan a munkaügyi hivatalban regisztrált munkanélküliek 
száma. 2011-ben Debrecenben a népszámlálás alkalmával az 50-59 évesek 8,1 százaléka vallotta magát 

munkanélkülinek, a 60 éven felülieknek pedig csupán 0,4 százaléka. A TEIR adatbázis szerint 2011-ben 
Debrecenben az 50-54 évesek körében a regisztrált munkanélküliek száma 1847 fő, az 55-59 évesek között 

1270 fő volt.33 A Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ adatai szerint 2007 óta folyamatosan nő az 56-60 
éves korosztályhoz tartozó nyilvántartott álláskeresők száma Debrecenben. 

 

Nyilvántartott 56-60 éves álláskeresők száma Debrecenben 2007-2011 

 56-60 éves 60-x éves 

2007 468 17 

2008 506 40 

2009 641 21 

2010 902 38 

2011 1021 49 

   

 

 

 

                                                           

33 � https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=meta&rq_proc=strfr&dbid=3&ev=2011 

https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=meta&rq_proc=strfr&dbid=3&ev=2011
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Ugyancsak növekedett 2008 óta  az 55 éven felüliek körében a tartósan munka nélkül levők száma.  

 

55 éven felüliek körében a tartósan munka nélkül levők száma 2008-2012 

év férfi nő összesen 

2008 n.a. n.a 545 

2009 211 193 404 

2010 265 262 527 

2011 332 347 679 

2012 401 410 811 

 

A gazdasági aktivitás rohamos csökkenése a 60. életévhez köthető. Debrecenben 2011-ben az 50-59 éves 

korosztály 70,3 százaléka tartozott a gazdaságilag aktívak közé, a 60-69 éveseknek már csak a 14,2 százaléka, 
a 70-74 évesek 3,4 százaléka, a 75 éves és idősebb népességnek pedig csupán az 1 százaléka. A gazdaságilag 
nem aktívak aránya az 50-59 évesek között még csak 29,7 százalék, de a 60-69 évesek között már eléri a 86 

százalékot, az ennél idősebbek között pedig fokozatosan közelít a 100 százalékhoz. A saját jogú öregségi 
nyugdíjasok aránya az 50-59 éves korosztályban még csak 6,5 %, a 60-69 évesek között 67,5 %, a 70-74 

évesek között 88,3 %., a 75 és idősebbek között 87,2 %. A visszaesés oka az, hogy ebben a korcsoportban a 
legmagasabb (7,3 %) a hozzátartozói jogú nyugdíjasok aránya. Az kedvezőnek mondható, hogy a 70 év 

felettiek esetében, amikor gyakorlatilag nincs lehetőség munkajövedelemhez jutni, 87-88 százalékos a saját 
jogú nyugdíjjal rendelkezők aránya. 

 

Nehéz helyzetben vagyunk, ha egy település, adott esetben Debrecen helyzetét szeretnék összevetni az 
ország egészével, ugyanis, a rendelkezésre álló adatok nem minden esetben összevethetők. A korábbi 

gyakorlattal szakítva a legutóbbi, 2011-es megyei statisztikai évkönyv már nem tartalmazza önálló 
fejezetben a Debrecenre vonatkozó adatokat. A településcsoportos adatok szerint 2011-ben a saját jogú 
nyugdíj átlagos nagysága Debrecenben 101 316 Ft volt, amit az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 
2010.évi statisztikai évkönyvében szereplő, 2011-re vonatkozó 97 259 Ft-al összevetve a debreceni 

nyugdíjasok helyzete kedvezőbbnek tűnik. 2011 óta azonban jelentős változások történtek a rokkantsági 

nyugellátásban, ezért nehéz a mai helyzetre nézve érvényes, megalapozott állításokat megfogalmazni. Egy 

azonban bizonyosnak látszik, esélyegyenlőségi problémák az 50 éves és idősebb lakosok körében a 
megélhetési forrásokat tekintve a rokkantsági, a hozzátartozói jogú nyugdíjasok és az eltartottak között 
jelentkezhetnek. A 2011-es népszámlálási adatok szerint Debrecenben az 50 éves és idősebb lakosságot 
tekintve 5 226 fő volt a rokkantsági nyugdíjasok, 1 327 a hozzátartozói nyugdíjasok, és 1 162 az eltartottak 
száma. Összességében Debrecenben  7 – 8 ezer fő lehet érintett az idősebb nemzedék körében a 

megélhetéssel kapcsolatos esélyegyenlőségi problémákban. 

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

Erre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre. 
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c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Ami az idősebb nemzedék munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetést érinti, ilyen esetek nyilvánvalóan 
vannak, de hiteles adatok ezzel kapcsolatban nem állnak rendelkezésre.  

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

 

Debrecenben az időskorúak számára közösségi közlekedési eszközökkel jól elérhetők az egészségügyi 
szolgáltatásokat biztosító intézmények. Az Észak-alföldi Regionális Operatív Program keretében a debreceni 
önkormányzat 90 százalékos  Uniós támogatással közel 200 milliós beruházásba kezdett a közösségi 
közlekedés fejlesztése érdekében. Az időskorúak közlekedési feltételeit jelentős mértékben javítja, hogy a 

projekt keretében 40 autóbusz megállóhelyet korszerűsítenek és hét új megállóhelyet és 11 új fedett 
buszvárót  létesítenek. A város közigazgatási területén levő 595 megállóhelyből 85-öt már felújítottak. A 

buszok leállását lehetővé tevő öblöket új szegélykövekkel és díszburkolattal látják el. Ennek eredményeként 
a járművek közelebb tudnak megállni a buszmegállóhoz, így az idősebbek, a mozgássérültek, a 

látáskárosultak számára is könnyebb lesz a buszokra való fel- és leszállás. 

Debrecenben az idősek számára is könnyen hozzáférhető az egészségügyi alapellátás 82 telephelyen 175 
házi orvos, fogszakorvos révén. Egy háziorvosi körzethez átlagosan 2190 lakos tartozik. A vizsgálat 
időpontjára való bejelentkezés lehetősége lényegesen csökkentette a várakozási időt. Az alapellátáshoz 

tartozó ügyeleti ellátást 2013. április 1-ig az Egészségügyi Járóbeteg Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. látta 
el, majd a jogszabályi változásokból eredően ez a szolgáltatás a jogutód központi költségvetési intézmény, a 

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet keretein belül biztosított. A változás nem okozott problémát a 
betegeknek, köztük az időseknek sem. 

A szakorvosi és fekvőbeteg ellátás céljából a debreceni lakosok számára két nagy egészségügyi intézmény 
biztosít szolgáltatást, a Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet, valamint a Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centruma. Ez utóbbi klinikái funkcionálnak városi kórházként, ugyanakkor egyes magas 
szakmai színvonalú szakrendelései országos feladatokat is ellátnak. Egyes szakrendeléseken az előjegyzési 

rendszer mellett is a nagyszámú beteg miatt olykor jelentős a várakozási idő. Különösen a nagyhatékonyságú 
diagnosztikai műszerekkel (CT, MRI, stb.) végzett vizsgálatokra akár négy hétnél is többet kell várni, ami főleg 

a daganatos betegek életesélyeit rontja. Az időskorúak rehabilitációját segíti, hogy Debrecen önkormányzata 
a 65. életévüket betöltött, nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban, illetve időskorúak járadékában 
részesülő személyek részére évente öt alkalommal biztosít belépőt a város tulajdonában levő Nagyerdei 
Gyógyfürdő, valamint a Kerekestelepi Strandfürdő szolgáltatásainak az igénybevételéhez. 2012-ben a város 
10 943 belépőjegyet biztosított az igénylőknek, 21 376 Ft értékben.  

A fekvőbetegeket ellátó  egészségügyi, valamint a szociális intézményekben az ANTSZ 2011-es ajánlása 

alapján folyik az idősek életkori sajátosságait figyelembe vevő közétkeztetés, amelynek keretében a 
szezonális, friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztására nagy figyelmet fordítanak. Bár 2010-ben a betegjogi 
képviselők státusza megszűnt, és a növekvő egészségügyi szakember hiány miatt az egészségügyben 
dolgozók munkaterhelése érzékelhetően megnőtt, az idősek hátrányos megkülönböztetésére utaló jeleket 
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nem lehet érzékelni, vagy legalább is nem kerülnek nyilvánosságra, amiből arra lehet következtetni, hogy 

tömegesen ilyenek nem fordulnak elő. 

Az idősek szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások szabályozása Debrecenben 

Debrecen város önkormányzata a 30/2007. (VI. 28.) rendeletével szabályozta a  a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokat. Ennek alapján biztosít a város lakosságának – köztük az időseknek is – 

adósságcsökkentési támogatást és adósságkezelési tanácsadást. Adósságcsökkentési támogatást lehet adni 
a lakbérhátralékosoknak, illetve közműdíj tartozást (áram, távhő, víz- és csatorna, szemétszállítás) 
felhalmozóknak. Az adósságcsökkentési támogatás mértékét az egy főre jutó jövedelem alapján határozzák 
meg. Temetési segélyt adhat a polgármester annak a személynek, aki saját létfenntartását illetve családja 
megélhetését veszélyezteti hozzátartozója temetési költségeinek megfizetésével. Közgyógyellátást 

biztosíthat az önkormányzat a szociálisan rászorult személynek. A fenti ellátások az életkortól függetlenül 
minden olyan szociálisan rászorult személynek biztosíthatók, akik megfelelnek az önkormányzati 

rendeletben meghatározott feltételeknek. Vannak azonban kifejezetten az időskorúak életminőségét javító 
támogatási formák is. A 70. életévüket betöltő lakosokat kérelmükre mentesítheti a polgármester a 
háztartási szilárd hulladék elszállítási díjának megfizetésétől függetlenül jövedelmi, szociális helyzetüktől, 
amennyiben a velük egy háztartásban élők között nincs munkaképes korú és jó egészségi állapotú személy. 

Debrecen város önkormányzata támogatja azoknak a  62 éves és idősebb lakosok szociális közétkeztetését, 
akiknek a havi lakásfenntartási és gyógyszerkiadási költségekkel csökkentett egy főre jutó jövedelme a 

nyugdíjminimum 50 százalékát, egyedülálló személy esetében a 80 százalékát nem haladja meg.   

Nappali szociális ellátás 

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálata 12 telephelyen biztosít a rászoruló időseknek 

nappali ellátást, házi segítségnyújtást, étkeztetést, szakosított ellátás keretében otthoni szakápolást.  
Debrecen közigazgatási területén nyolc gondozási szolgálat keretén belül működő  12 idősek klubja biztosít a 
saját otthonukban élő, önmaguk ellátására legalább részben képes, szociális vagy mentális támogatásra 

szoruló idős emberek számára nappali ellátást. Az idősek klubja a napközbeni tartózkodás, étkezés 
lehetőségének biztosítása mellett segít a magány megszüntetésében, a klubok által szervezett tevékenység 

pedig az idősek aktivitásának megőrzését teszi lehetővé. 

Debrecenben működő idősek klubjainak férőhelyei és szolgáltatásai 

Idősek klubjai Nappali ellátás 
férőhelye 

Házi 
segítségnyújtás 

Étkezés 

1. Nagysándor Telepi Gondozó Szolgálat 
Pósa Utcai Idősek Klubja 

30 + + 

2. Nagyerdei Gondozó Szolgálat 
Thomas Mann Utcai Idősek Klubja 

50 + + 

3. Belvárosi Gondozó Szolgálat 
Vörösmarty Utcai Idősek Klubja 
Demens Idősek Klubja 

60 
 

30 

+ 
 
- 

+ 
 
- 

4. Fényesudvari Gondozó Szolgálat 
Víztorony utcai Idősek Klubja 
Csapó utcai Idősek Klubja 

 
20 
30 

 
+ 
+ 

 
+ 
- 
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5. Tócóskerti Gondozó Szolgálat 
Derék Utcai Idősek Klubja 
István Úti Idősek Klubja 

 
20 
20 

 
+ 
+ 

 
+ 
- 

6. Csapókerti Gondozó Szolgálat 
Süveg utcai Idősek Klubja 
Faraktár utcai Idősek Klubja 

 
30 
20 

 
+ 
- 

 
+ 
- 

7. Homokkert Gondozó Szolgálat 
Szabó Kálmán Utcai Idősek Klubja 

 
30 

 
+ 

 
+ 

8. Józsai Gondozó Szolgálat  
Deák Ferenc Utcai Idősek Klubja 

 
25 

 
+ 

 
+ 

 

Külön is említést érdemel a Demens Idősek Klubja, amely a debreceni,  saját otthonukban élő,  önmaguk 
ellátására részben képes demens idősek számára nyújt nappali ellátást. Azok vehetők fel a klubba, akik 60. 
életévüket betöltötték, és akik szakorvosi diagnózis alapján demenciában szenvednek, de gyógyintézeti 
kezelésre nem szorulnak. A klub  nappali tartózkodást, társas együttlétet, folyamatos gondozói felügyeletet, 

állapot felmérésre alapozott pszichés gondozást, a kórkép további súlyosbodását késleltető programokat 
biztosít, továbbá igény szerint ebédet is. Ez a klub nagy segítséget jelent olyan családok számára, akik ilyen 
személy napközbeni felügyeletét, gondozását munkájuk mellett nem tudnák megoldani.   

A Gondozási Szolgálatok házi segítségnyújtás keretében gondoskodnak a saját otthonukban élő idős, beteg 
személyekről, akik önmaguk teljes körű ellátására már nem képesek. A gondozott lakásában végzett segítés 
a takarítástól, mosástól a bevásárlásig mindenre kiterjed, amire az idős személynek szüksége van ahhoz, 

hogy megszokott környezetében, saját otthonában élje az életét, és ne keljen önálló életvitelét feláldoznia.  

A házi segítségnyújtás időtartama napi négy óra lehet. Ezt meghaladó szükséglet esetén a gondozott 
számára felajánlják a bentlakásos intézményben való elhelyezés lehetőségét. Amíg erre sor kerülhet, addig 
négy óránál is hosszabb lehet a házi segítségnyújtás. A Gondozási Szolgálatok a szociálisan rászoruló idős, 

beteg, fogyatékos vagy hajléktalan emberek számára napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak. Az 
ebédet a gondozottak helyben is fogyaszthatják, de elvihetik is, illetve kérhetik lakásukra való kiszállítását. 

Az arra kijelölt telephelyen a szolgálat népkonyhát üzemeltet, amely napi egyszeri, legalább egy tál meleg 
ételt biztosít az arra rászorulóknak.  

A Városi Szociális Szolgálat a fenti gondozási feladatok mellett Otthoni Szakápolási Szolgálatot is működtet, 
amely a beteg kezelőorvosa által adott javaslat alapján biztosít szakápolást a rászorulóknak. Az otthoni 
szakápolási szolgáltatás kiválhatja, vagy lerövidítheti a kórházi kezelést, mert a beteg saját megszokott 
környezetében pszichés okok miatt is gyorsabban gyógyulhat abban az esetben, ha ápolása otthon is 
elvégezhető és nem igényel naponkénti orvosi ellenőrzést.   

 

Bentlakásos intézmények 

A zömében idős, folyamatos gondozásra szoruló személyek számára biztosítanak ellátást a bentlakásos 
intézmények végleges elhelyezéssel (Idősek Otthona) vagy átmenetileg (Időskorúak Gondozóháza).  
A DMJV Idősek Háza 300 férőhelyen azon személyek számára biztosít gondozást, ápolást, akik életvitelükhöz 
folyamatos segítséget igényelnek. Az Otthon napi háromszori étkezést, lakhatást, egészségügyi ellátást, 
mentális gondozást biztosít, de ha szükséges, a gondozottat ruházattal is ellátják. 
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Az idősek otthona ellátottjai nem és életkor szerint 2012. XII. 31. (fő) 

Korcsoport, év Férfi Nő 

35-44 2 - 

45-54 3 6 

55-64 33 15 

65-74 41 25 

75-84 23 56 

85 felett 5 40 

Összesen: 107 142 

 
Az intézmény egészséges természeti környezetben, a Klinikák szomszédságában található, közelében 
autóbusz és villamos megálló is van, még sincs az intézet kapacitása teljesen kihasználva. Ennek több oka is 
lehet, pl. az intézmény túlméretezettsége, az 1966-ban épült épület leromlott állapota, a bútorzat kórházi 
jellege, valamint az is, hogy az ápoltak között vannak alkoholisták és demencia kórképben szenvedők  is. 
(2012 végi adatok szerint a 249 főből 66 volt demens, ebből 28 férfi és 38 nő.) A lakószobák többsége 
háromágyas, de egyágyas, illetve házaspári szobák is vannak.  
Az Időskorúak Gondozóháza átmeneti elhelyezést biztosít. Az idősek gondozóházába azok az időskorúak 
vehetők fel, akik betegségük vagy más okokból időlegesen magukról gondoskodni nem tudnak. Az átmeneti 
elhelyezéssel megoldható a családok tehermentesítése mindaddig, amíg az idős személy fel nem épül, vagy 
gondozása valamilyen módon nem rendeződik. A Városi Szociális Szolgálat Debrecenben három 
gondozóházat működtet az időskorúak számára: 

 - Debrecen, Pósa u. 41. férőhely: 5 fő. 

 - Debrecen, Thomas Mann u. 45. férőhely: 5 fő. 

 - Debrecen, Vörösmarty u. 21. férőhely: 6 fő. 

A Szávay Gyula utcai Idősek Otthona 32 férőhellyel működik, korszerű, családis intézmény, amely népszerű 

az önálló életvitelről lemondani kényszerülők körében, amiről az otthon várólistája is tanúskodik.  

A Szávay u. 55/F. sz. alatti idősek otthona ellátottjai, 2012. XII.31. (fő) 

Korcsoport, év Férfi Nő 

18-39 1 - 

40-59 1 - 

60-69 - - 

70-79 1 4 

80 felett 4 17 

Összesen: 7 21 
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Az idősek életminőségét javító, a testi-lelki egészséget megőrző kulturális- és sport programok segítenek 
kitolni azt az időt, amikor az idős ember már nem képes önálló életvitelre és nagyobb családi vagy 
intézményi gondoskodást igényel. Az idősek esélyegyenlősége ezen a téren nem túlságosan biztató. Egyfelől 

a különböző intézményekben dolgozók nem mindig tudatosan, és főleg nem szisztematikusan foglalkoznak 
olyan programok szervezésével, amelyek az idősek számára élményt, testi és lelki felüdülést biztosítanak. Ez 
a nem kellő tudatosság azt eredményezi, hogy sok intézményekben nincs megbízható nyilvántartás a 
programjaikon részvevő idősek számáról sem. Másfelől felvetődik egy módszertani probléma is, hogy mi a 
helyesebb: célzottan csak az idősek számára szervezni programokat, mert így lehet tekintettel lenni sajátos 

szükségleteikre (pl. időstornával), de ezzel a fiatalabb korosztályoktól való elkülönülésüket segítjük elő,  vagy 
inkább olyan közös programokat kellene szervezni, amelyek jobban segítik integrálódásukat. (Ilyenek 

lehetnek pl. a családi vetélkedők nagyszülőkből, unokákból álló csapatok szervezésével.) Az univerzális, 
mindenkinek szóló programokon, pl. egy hangversenyeken, vagy színházi előadásokon kedvezményes 
jegyekkel lehet elősegíteni az idősebbek részvételét,  de az időseknek  az ilyen programokon való  tényleges 
részvételét meglehetősen nehéz nyilvántartani, ezért az intézmények által közölt adatok megbízhatósága 
viszonylagos. További problémát jelent, hogy az idősebb korosztály tagjai közül a képzettebbek és a jobb 

szociális helyzetben levők vesznek részt rendszeresen kulturális rendezvényeken, vagy sportolnak és 
kirándulnak, miközben azok, akiket szociális helyzetük és egészségügyi állapotuk miatt a leginkább 
támogatni kellene az ilyen programokban való részvételt illetően, azok nem igénylik ezeket, mert a 
mindennapi gondjaikból nem tudnak kiszakadni. Éppen ezért szükséges az, hogy az egyes intézmények 

kidolgozzanak olyan stratégiákat és módszereket, amelyekkel a hátrányos helyzetben levő idősek is 
megszólíthatók.   

  

Célzott adatgyűjtés híján csak kevés információ áll rendelkezésünkre azzal kapcsolatban, hogy Debrecenben 
élő idősek számára az egyes intézmények milyen programokat szerveztek. Ezért az alábbi információk inkább 

jelzésértékűek.   

A Méliusz Könyvtár 2012-ben az idősek számára 75 ismeretterjesztő előadást,  programot szervezett, képzés, 

tanfolyam 19 alkalommal volt az idősek számára, 9 olyan szakkör működik az intézményben, amelyen idősek 
is részt vettek, az idősek számára 31 alkalommal szervezetek informatikai jártasságot fejlesztő programot.  

A Kodály Filharmónia nyugdíjasoknak 3 szeretetkoncertet adott, emellett a nyugdíjasoknak kedvezményes 
jegyeket biztosítanak minden koncertjükre. 

A Debreceni Művelődési Központ: „Kortalanul – Idősek Hónapja” rendezvényei biztosítottak művelődési 

lehetőséget az idősek számára. 

A Hajdú Táncegyüttes 40 alkalommal tartott fellépést idősek otthonában. 

A Déri Múzeum Baráti Köre idősek számára is nyitott. 

A Széchenyi Kerti Református Egyházkerület bibliakört, imakört működtet, amelyen nagy számban vesznek 

részt idős egyháztagok, de működik az egyházkerületben Idősek Klubja, Életmód Klub, női gyógytorna is. 

Ezek mellett kiállításokat, hangversenyeket, kirándulásokat is szerveznek, amelyeken idősek is részt vesznek.  

Az Idősek Klubja tagsága számára informatikai tanfolyamot is szervezett az egyházkerület. 

A VOKE Egyetértés Művelődési Központjában egy nyugdíjas klub működik.   2012-ben 48 alkalommal 

tartottak foglalkozást, melyeken összesen 1403 fő vett részt. Idősek Napi rendezvényükön 65 fő vett részt.  

BIT Bibliai Ismeretterjesztő Egyesület keretében rendszeresen működik az idősek klubja, nem csak közös 

főzéseket, hanem kulturális rendezvényeket is szerveznek, 2012-ben pl. két kiállításuk is volt.   
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A város egyházi és civil szervezeti a fentieken kívül minden bizonnyal még számos olyan programot 

szerveztek a városban élő idős emberek számára, amelyekről nincs tudomásunk.   

 

c) idősek informatikai jártassága 

 

A kérdésre vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre. 

 

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 

 

Erre vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Nincs a városnak működő Idősügyi Tanácsa, 
elfogadott idősügyi koncepciója 

Újra kell szervezni az Idősügyi Tanácsot, egyházi és 
civil szervetek javaslatait is összegyűjtve készítesse el 

a város a saját idősügyi koncepcióját 

A város idős lakói nem eléggé informáltak  az idősek 
érdekvédelmével foglalkozó civil szervezetek 
tevékenységéről, az önkormányzat által biztosított 

szociális juttatásokról, az igénybe vehető jogsegély 
szolgáltatásokról 

- Rendszeresen jelenjen meg tájékoztatás a már 
meglevő kommunikációs csatornákon az időseket 
érintő kérdésekről 

- Létre kellene hozni egy külön honlapot is, ahol egy 

helyen juthatnának hozzá az idősek minden őket 

érintő információhoz 

A munkaerő-piacról való kiszorulás veszélye 
különösen magas  a 45-59 éves korosztályhoz 
tartozók esetében  

A 45 év felettiek számára az élethosszig tartó 
tanulását ösztönző, foglalkoztathatóságukat növelő 
képzések indítását célszerű kezdeményezni a 

munkaügyi hatóságoknál 

- A zöldség és gyümölcs árak növekedése 
veszélyezteti a hátrányos helyzetű lakosság, köztük 

az idősek egészséges táplálkozását. 

- Az idősek körében alacsony fokú a fizikai aktvitás  

Támogassa az önkormányzat a mezőgazdasági 
termelők és fogyasztók közvetlen kapcsolatfelvételét 

szolgáló civil szerveződés létrejöttét, gyümölcs, 
burgonya, hagyma, stb. vásárlási akciók 

szervezéséhez biztosítson helyszínt 

- Az idősek kulturális passzivitása veszélyezteti 
mentális egészségüket 

- Nem megfelelő szintű az idősek informatikai 
jártassága 

- Létre kell hozni az Idősek Egyetemét 

- Használt számítógépek kihelyezése idős 
családokhoz 

- A kulturális programokról való hatékonyabb 



184 

 

tájékoztatás 

- Ingyenes vagy olcsó belépőjegyekhez való 
hozzájutás biztosítása 

Az elmagányosodás veszélyezteti az idősek mentális 
egészségét 

A lakóhelyi kisközösségek, szomszédok önsegítő 
mozgalmának a kezdeményezése 

Az Intézkedési Tervben nem került meghatározásra intézkedés valamennyi, a fenti táblázatban 
megjelölt beazonosított problémára, hiszen a tervezés során figyelembe kellett venni a megvalósításhoz 
szükséges anyagi és humánerőforrás rendelkezésre állását is, ezért csak olyan intézkedéseket tartalmaz 
a program, melyek végrehajtása feltehetően kevés kockázattal jár. Azokat a beazonosított problémákat, 
melyek csökkentésére nem került meghatározásra intézkedés, újra áttekintjük a HEP felülvizsgálata 
során. 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Jogszabályi környezet 

A fogyatékossággal kapcsolatos, illetve a fogyatékos személyeket érintő legfontosabb jogszabályok az 
alábbiakban kerültek összefoglalásra. 

Nemzetközi jogszabályi környezet: 

ENSZ dokumentumok: 

 Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 

Európa Tanács dokumentumok: 

 Az Európai Unió Tanácsának irányelve (2000/78/EK) a foglalkoztatás és a munkavégzés során 

alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról 

 A Tomari Határozat 

 Európai Szociális Karta 

 Malaga Nyilatkozat 

 Az Európa Tanács 10 éves akcióterve 

Európai uniós dokumentumok: 

 Madridi Nyilatkozat a befogadó társadalom alapja a diszkrimináció-mentességgel párosuló pozitív 

cselekvés 

 The European Disability Strategy 2010-2020 

 A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása – Európa esélyegyenlőségi stratégiája 

Hazai jogszabályi környezet: 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
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 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz 
kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről 

 2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról 

 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 

munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról 

 70/2012. (X. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására 

vonatkozó középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos 
teljesítéséről (2007–2010.) szóló jelentés elfogadásáról 

 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról 

 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012–

2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 

 1257/2011. (VII.21.) Korm. határozat a fogyatékos személyek számára ápolást – gondozást nyújtó 

szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos 

kormányzati feladatokról 

A helyi szabályozás kifejezetten fogyatékos személyekre vonatkozó joganyagot nem tartalmaz, viszont, több 
fentebb – az 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása című részben 

– jelzett helyi rendelet és határozat érinti a témát, mint például a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati 

rendelet, amely többek között az önkormányzati fenntartású intézmények útján biztosított szociális 
alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat rögzíti. 

Fogalom meghatározás 

A joggyakorlatban, a fejlesztéspolitikai és szakpolitikai gyakorlatban számos fogalom van használatban, mint 

a fogyatékos, akadályozott, sajátos nevelési igényű, megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott 
személyek elnevezések, melyek nem fedik egymást, így nem ugyanazokat a csoportokat értjük e 

megnevezések alatt. Tovább nehezíti az értelmezést, hogy még abban az esetben is, ha egyes szabályok, 
szakterületek azonos fogalmat használnak, azokat gyakran másként definiálják. A fogalmak között egyrészről 

eltérések vannak a minősítés irányára vonatkozóan, azaz az alapján, hogy ki minősíti 
fogyatékossá/megváltozott munkaképességűvé stb. az egyént. Ez lehet önbesorolás, a környezet „nem 
hivatalos” minősítése vagy „hivatalos” minősítés is. Másrészről nem egyforma kategóriákat alkalmaznak az 
egyes területek a hátrányok meghatározásának szintjét illetően sem, van, ahol az az állapotra, van, ahol az 
abból következő funkcionális és/vagy társadalmi hátrányokra helyezik a fő hangsúlyt. Az eltérő definíciók 

pedig eltérő jellemzőkkel bíró társadalmi csoportokat jelölnek, melyet a következő ábra szemléltet: 

 

Fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek száma különböző felmérések alapján 
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Fogyatékos személyek 

Munkaerő-felmérés 2011 („ENSZ definíció”) 1 439 000 fő (a 15-64 éves népességben) 

NCSSZI-TÁRKI 2010 (önbevallás „fogyatékos” 
szóra) 

Kb. 170 000 - 190 000 fő (a 18-64 éves 

népességben) 

Népszámlálás 2011 (önbevallás „fogyatékos” 
szóra) 

457 000 fő (a teljes népességben és mellette még 

1 648 000 tartós beteg!)  

Megváltozott munkaképességű emberek 

Munkaerő-felmérés 2011 („önbevallás”: 
megváltozott munkaképességű emberek)  

767 000 fő (a 15-64 éves népességben) 

Hivatalos statisztika (ONYF) 2012.09 

(egészségkárosodása okán pénzbeli ellátást kap) 

451 600 fő (a 18-64 éves népességben) és 385 

855 fő (nyugdíjkorhatárt betöltött népességben) 

Forrás: Nagy Zita Éva - Prókai Orsolya (2013): A fejlesztéspolitika és az értékelések a fogalmak 
útvesztőjében,http://www.nfu.hu/a_tarsadalmi_fejlesztesek_ertekeleseinek_bemutatasa_workshop_2013_
04_30 

 Az alábbiakban a fogyatékosság és megváltozott munkaképesség fogalmának tisztázására kerül sor, mint a 

témához leginkább kötődő, leggyakrabban használt fogalmak. 

A fogyatékosság a hagyományos „medikális modell” szerint az egyénnek az az állapota, amelyet betegség, 

sérülés, fejlődési rendellenesség okoz, és amely orvosi kezeléssel kedvező irányba befolyásolható, 

megszüntethető. Ezt a megközelítést egyre inkább átveszi a „társadalmi modell”, amelyben nem a 
károsodásra, hanem azokra a hétköznapi funkciókra helyeződik a hangsúly, amelyek során az érintettnek 
nehézsége van, illetve azokra a társadalmi, részvételi hátrányokra, amelyekkel szembesülni kénytelen. 

Egyértelmű válik a társadalom felelőssége, azaz ebben a megközelítésben olyan tényezők kapnak szerepet, 
amelyek a károsodást előidézhetik, a funkcionális és részvételi hátrányokat meghatározhatják. A „társadalmi 

modellben” a minősítés során az önmeghatározásnak van szerepe, azaz fontos szempont, hogy az érintett 
fogyatékos személynek tekinti-e magát. 

Ennek alapján a fogyatékosság világviszonylatban legelfogadottabb definíciója napjainkban a fogyatékos 
személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény meghatározása: „Fogyatékossággal élő személy minden olyan 

személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb 
akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi 
szerepvállalását.” (A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó 

Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1. cikk) 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény fogalom 
meghatározása 2013. június 1-től módosult. Eszerint fogyatékos személy az, aki „tartósan vagy véglegesen 
olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen 
halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a 

hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja”. (4.§) 

A foglalkoztatáspolitika szempontjából a megváltozott munkaképesség kifejezés azt a vizsgálati szempontot 
takarja, hogy az egyén egészségügyi állapota minként befolyásolja munkavégző képességét, 

munkavállalását, foglakoztathatóságát. Természetesen ezzel kapcsolatban sem lehet egyetlen pontos 
definíciót adni.  A Központi Statisztikai Hivatal 2011-es munkaerő felmérésében megváltozott 

munkaképességű emberek – „önbevallás” alapján – azok, „akiknek a munkaerő-piaci jelenlétét egészségi 
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állapotuk valamilyen mértékben hátrányosan befolyásolja”. A foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény értelmében fogyatékkal élő munkavállaló, aki „a 

nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai 
károsodásban szenved”. Megváltozott munkaképességű munkavállaló pedig, aki „rehabilitációs ellátásban 
részesül”, illetve aki „2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 
rendszeres szociális járadékban részesült”. 

Érintettek köre 

Egységes fogalomhasználat hiányában az érintettekre vonatkozó adatokkal óvatosan kell bánni, a célcsoport 
nagysága mindig a vizsgálat során alkalmazott definíció függvénye. A 2011-es népszámlálási adatok szerint – 

mely egy önbevalláson alapuló felmérés – 456 638 fogyatékos személy továbbá 1 648 424 fő tartósan beteg 
személy él Magyarországon. Tartós betegségnek az olyan tartós egészségkárosodás tekinthető, amely 
jelenleg nem gyógyítható, de gyógyszerekkel vagy más terápiákkal kezelhető, mint például a cukorbetegség, 

az asztma, a tüdőbaj, a magas vérnyomás, a daganatos betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, az 
ízületi betegségek.  

Hajdú-Bihar megyében összesen 24 718 fő fogyatékos és 89 643 fő tartósan beteg személy él. Egy személy 
többféle fogyatékosságot is megjelölhetett, így száz fogyatékossággal élőre átlagosan – hasonlóan az 
országos adatokhoz – 123 fogyatékosság jutott. A fogyatékos személyek aránya a megyében 4,52%, ami 

megfelel az országos átlagnak (4,6%). A megyében a leggyakoribb a mozgásszervi fogyatékosság, amelyet a 
népesség 2,2%-a jelölt meg, e mellett a látó és hallószervi fogyatékosságok, illetve a pszichés sérülések 

fordultak elő nagyobb számban.  

Fogyatékossággal élő személyek a fogyatékosság típusa szerint Hajdú-Bihar megyében, 2011 

 

A fogyatékosság típusa szerinti megoszlás Hajdú-Biharban az országos arányoknak megfelelően alakul, a 
gyengénlátó, aliglátó és vak, valamint mentálisan sérült személyek aránya viszont kissé magasabb a 

megyében, mint országosan, ugyanakkor a mozgássérült emberek aránya kisebb. 
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 A fogyatékosság típusa szerinti megoszlás 2011 

A fogyatékosság típusa Hajdú-Bihar 
megye 

(népesség %-
ában) 

Magyarország 
 

(népesség %-
ában) 

Mozgássérült 2,19 2,34 

Gyengénlátó, aliglátó 0,82 0,74 

Vak 0,12 0,09 

Nagyothalló 0,59 0,63 

Siket 0,08 0,09 

Súlyos belszervi fogyatékos 0,41 0,47 

Mentálisan sérült (pszichés 
sérült) 

0,53 0,47 

Értelmi fogyatékos 0,42 0,43 

Beszédhibás 0,16 0,15 

Beszédfogyatékos 0,11 0,11 

Autista 0,05 0,05 

Siketvak (látás- és 
hallássérült) 

0,03 0,03 

Egyéb 0,01 0,02 

Ismeretlen 0,04 0,03 

Fogyatékossággal élők 4,52 4,60 

 

A nemek közötti megoszlás tekintetében a megyei és országos arányok azonosak, a fogyatékos emberek 

körében a nők aránya magasabb, 53%. Egyes típusok, a beszédfogyatékosság és a beszédhiba, az autizmus a 

férfiaknál gyakrabban fordult elő, mint a nőknél. 

Fogyatékos személyek nemenként, a fogyatékosság típusa szerint Hajdú-Bihar megyében, 2011 

A fogyatékosság típusa Férfi Nő Összesen 

fő a népesség 
százalékában 

Mozgássérült 5 347 6 653 12 000 2,19  

Gyengénlátó, aliglátó 1 697 2 761 4 458 0,82  

Vak 276 374 650 0,12  

Nagyothalló 1 523 1 726 3 249 0,59  

Siket 226 236 462 0,08  

Súlyos belszervi fogyatékos 1 082 1 133 2 215 0,41  

Mentálisan sérült (pszichés 
sérült) 

1 358 1 517 2 875 0,53 

Értelmi fogyatékos 1 228 1 054 2 282 0,42  

Beszédhibás 549 303 852 0,16 

Beszédfogyatékos 375 250 625 0,11 

Autista 237 62 299 0,05 

Siketvak (látás- és 
hallássérült) 

84 96 180 0,03 

Egyéb 42 40 82 0,01 
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Ismeretlen 108 88 196 0,04 

Fogyatékossággal élők 11 535 13 183 24 718 4,52 

Forrás: KSH: A fogyatékossággal élők a fogyatékosság típusa szerint, 2011 

A fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű személyek korösszetétele a teljes magyar népességben 
megfigyelhetőnél sokkal inkább az idősebb korosztályok felé tolódik el. A 2011-es népszámlálás adatai 

szerint az országban a fogyatékos személyek több mint 70%-a 50 évesnél idősebb. Hajdú-Bihar megyében ez 
az arány 72%. A legnagyobb csoport, a 232 ezer főt számláló mozgássérültek többsége az idősebbek közé 
tartozik, több mint 80%-uk (Hajdú-Biharban 83%) 50 évnél idősebb.  

 

 

Fogyatékos személyek korcsoportonként Hajdú-Bihar megyében, 2011 

 

A különböző fogyatékosságok típusuktól és erősségüktől függően jelentenek akadályt a fogyatékossággal 

élőknek. A megyében a fogyatékossággal élők fele jelölte nehézségként a mindennapi életvitelt, ugyancsak 
fele a közlekedést. Háromtizedüket az önellátásban, negyedüket a tanulásban, munkavállalásban 
akadályozta a fogyatékossága. A tartós betegségek az előbbinél kisebb nehézséget jelentenek az 

életvitelben, az érintettek harmadát a mindennapi életvitelben, negyedüket a közlekedésben gátolta 
betegsége.  

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás) 

A fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett foglalkoztatásra jogosult. A 
munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a munkahelyi környezet, így 
különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az átalakítással kapcsolatos költségek 

fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az 
integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy számára a munkához való jogot lehetőség 
szerint biztosítani kell. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált 
munkáltatókat és a szociális foglalkoztatást végző foglalkoztatókat a központi költségvetés – jogszabályban 

meghatározottak szerint – támogatásban részesíti. (1998. évi XXVI. törvény 15-16. §) 
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A megváltozott munkaképességű személyek gazdasági aktivitási mutatói nagyon kedvezőtlenek, a 

munkaerőpiacon erősen alulreprezentáltak. Az elmúlt években sor került foglalkoztatásuk és foglalkoztatási 

rehabilitációjuk támogatási rendszerének átalakítására. Korábban azokat a gazdálkodó szervezeteket, 
amelyek megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását vállalták, az állam normatív támogatásra 
épülő dotációs rendszerrel segítette. Mindez sok problémát vetett fel, többek között a célszervezetek saját 
gazdálkodási érdekeik miatt nem voltak motiváltak abban, hogy segítsék az arra alkalmas emberek nyílt 

munkaerőpiacra való kijutását, illetve a rehabilitáció céljára fordított források nagy része sem az aktivitásban 
maradást vagy az aktivitásba történő teljes visszatérést segítette. 

2005-ben döntöttek a támogatási rendszer átalakításáról, amelyet 2007-ig fokozatosan vezettek be. Eszerint 
a rendszer három szinten szolgálta a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását és 
munkaerő-piaci integrációját. Az első szinten megjelenő szociális foglalkoztatási formák, mint intézményen 
belüli foglalkoztatási formák közül a munka-rehabilitáció célja a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való 
felkészítés, amely pedig határozott idejű munkaviszony keretében a védett vagy nyílt munkaerőpiacra való 

felkészítést célozta. Második szinten az akkreditált szervezetnél történő foglalkoztatás jelent meg. Az a 
munkáltató minősült akkreditált munkáltatónak, amely tanúsítvánnyal rendelkezett. Az alaptanúsítvány 

igazolta, hogy a munkáltató a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására irányadó 
alapvető akkreditációs követelményeknek megfelel. A rehabilitációs tanúsítvány a munkáltatót – ahol a 
megváltozott munkaképességű személyek a foglalkoztatottak 40%-ánál nagyobb arányt képviselnek és 
létszámuk eléri a 20 főt – rehabilitációs foglalkoztatónak nyilvánította, a kiemelt tanúsítvány pedig a 

munkáltatót – ahol a megváltozott munkaképességű személyek létszáma eléri az 50 főt, és legalább a 
foglalkoztatottak fele közéjük tartozik – védett foglalkoztatónak minősítette. A nyílt munkaerő-piaci 

foglalkoztatást foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatásokkal (például bértámogatás), valamint 
munkaerő-piaci programokkal segítették. A rendszer azonban számos diszfunkcióval működött, amelyet az 
Állami Számvevőszék A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási 

rendszerének és a támogatások használásának ellenőrzéséről szóló jelentése is feltárt. Eszerint a 2007. és 

2011. közötti időszakban a támogatási rendszer nem biztosította a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók növekvő részvételét a foglalkoztatásban, nem tette érdekelté a foglalkoztatókat a 
munkavállalók nyílt munkaerőpiacra történő visszavezetésben, illetve nem járult hozzá a források hatékony, 

eredményes felhasználásához.  

A KSH felmérései szerint 2011. II. negyedévében 767 000 fő 15–64 éves megváltozott munkaképességű 

személy élt Magyarországon. Közülük 185 000 fő tartozott a gazdaságilag aktívak közé, melyből 139 000 fő 
volt foglalkoztatott, 46 000 fő pedig munkanélküli. A 15–64 éves megváltozott munkaképességűek rendkívül 

alacsony, 18,1%-os foglalkoztatási rátája az iskolai végzettség növekedésével sem javul látványosan. A 
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási rátája az iskolai végzettség minden szintjén jóval 

alacsonyabb egészséges társaikénál, és még a munkavállalás szempontjából legkedvezőbbnek tekinthető 
felsőfokú végzettségűeket jellemző 31%-os érték is csak igen kis mértékben haladja meg a legfeljebb 

alapfokú végzettségű, de egészséges népesség foglalkoztatási rátáját (29,2%). A munkaerő-piaci 
szempontból hátrányos térségekben az inaktivitás mértéke a megváltozott munkaképességűeket egyébként 
is jellemző igen magas átlagértékét jelentősen meghaladja, például Hajdú-Bihar megyében 4,6 
százalékponttal.  A megyében 2007-ben a megváltozott munkaképességű munkanélküliek aránya a 
nyilvántartott munkanélküliek összességén belül 8-10% között alakult, miközben a számukra megfelelő 

munkahelyek aránya csak 1-2% közötti volt, döntően a szociális szférában. 

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkaadók akkreditációjáról, valamint 
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról 
szóló 327/2012. (XI.16) Korm. rendeletet új alapokra helyezte a munkaadók finanszírozási és ellenőrzési 
rendszerét. A támogatási és az eljárási folyamat egyszerűsödését hozta, miszerint a háromféle akkreditációs 
tanúsítvány helyett egyet vezettek be, amely tanúsítványok határozatlan időre szólnak. Ugyanakkor az 

ellenőrzések során a hiányosságokat pontozzák, és amennyiben a szervezet elér 12 büntetőpontot, 
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akkreditációs tanúsítványa visszavonásra kerül. Továbbá nincs megkötés a foglalkoztatókat illetően 

szervezeti, illetve működési forma szempontjából, annyi az elvárás, hogy a létesítő okiratban megjelenjen a 

foglalkozási rehabilitációhoz köthető tevékenység. Egyszerűsödtek a foglalkoztatást célzó támogatási 
jogcímek is.  

A kormányrendelet rögzíti a költségvetési támogatás szabályait, tartalmazza a háromévenként kiírt pályázat 
eljárásrendjét, amely kiszámíthatóbbá teszi a munkáltatók gazdálkodását. A 2013. év átmeneti évnek 
tekinthető, a 2012. évi pályázaton nyertes munkáltatók esetében a munkáltatóval egy évre kötnek 
keretszerződést. Meghatározásra kerültek továbbá a támogatásban részesülő szervezetek rehabilitációs 

feladatai, illetve a foglalkoztatás minőségével kapcsolatos elvárások. A munkáltatónak komplex módon – a 
szolgáltatói rendszerrel együttműködve – kell közreműködnie a munkavállaló rehabilitációjában. 

A megváltozott munkaképességű munkavállalók támogatott foglalkoztatására meghirdetett pályázat során 
az akkreditált munkáltató a megváltozott munkaképességű személyek tartós vagy tranzit foglalkoztatásának 

vállalása esetén részesülhet költségvetési támogatásban. Kétféle támogatási költség számolható el. Az egyik 
a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség, a másik a megváltozott 
munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltsége 
(mint a fogyatékos munkavállalók által használt helyiségek, berendezések átalakításának vagy 
beszerzésének, vagy szoftverek beszerzésének és érvényesítésének költségei).  

Bevezetésre került a tranzitfoglalkoztatás fogalma, amely érdekeltté teszi a foglalkoztatókat a munkavállalók 
nyílt munkaerőpiacra történő visszavezetésében. A munkáltató maximum 3 évig foglalkoztathat ilyen 

jogcímen, csökkenő támogatási intenzitás mellett. Tranzitfoglalkoztatásra azon megváltozott 
munkaképességű munkavállalókat lehet alkalmazni, akiket a komplex felülvizsgálat során B1 és C1 
kategóriába soroltak. A támogatási időszakot követően cél a legalább 6 hónapos nyílt piaci foglalkoztatás, 

amely időszak alatt a munkáltatónak mentori szolgáltatást kell biztosítania. Az akkreditált munkáltatók a 

tranzit foglalkoztatás mellett tartós támogatásra is pályázhatnak, amelynek a célja a megváltozott 

munkaképességű személyek képességeinek megőrzése, fejlesztése védett körülmények között. Ez a 
támogatási forma 2014-től három évre állapítható meg, de időtartama korlátozás nélkül 

meghosszabbítható. Tartós foglalkoztatásra azon munkavállalókat lehet alkalmazni, akiket a komplex 
felülvizsgálat során B2 és C2, illetve súlyosabb egészségkárosodás esetén D kategóriába soroltak vagy 2011. 
évi CXCI. törvény 5.§ (2) bekezdés szerinti megváltozott munkaképességű személy vagy ugyanezen törvény 

38. § (3) bekezdésében megfogalmazott feltételeknek megfelel. 

A pályázat eredményeinek számbavétele bár nem ad teljes képet, mégis szemlélteti az érintettek 

munkavállalására vonatkozó adatokat. A megváltozott munkaképességű munkavállalók 2013. évi támogatott 
foglalkoztatására kiírt pályázaton 129 településről 326 szervezet összesen 30 331 fő foglalkoztatására nyert 

támogatást. Mindebből 27 932 fő után részesülnek a munkaadók tartós foglalkoztatási támogatásban és 2 
399 fő esetében tranzit foglalkoztatásra vonatkozó támogatásban. A szervezetek jogállását tekintve a nyertes 

munkáltatók 40%-a kft vagy kkt, 20%-a egyesület, 14%-a nonprofit kft és 12%-a alapítvány, a fennmaradó 
14% pedig egyéb szervezeti jogi forma. A legtöbb foglalkoztató Budapesten található (52 db), ezután 
következik Jász-Nagykun-Szolnok megye (48 db) és Baranya megye (28 db). A legkevesebb foglalkoztató Vas 

(2 db), Nógrád (3 db) és Fejér (3 db) megyében működik. Régiókat tekintve a Közép- magyarországi régió 
foglalkoztatói azok, akik a foglalkoztatásra nyert támogatások majdnem egyharmadát veszik igénybe, ezután 

következik az Észak-Alföld és Dél-Dunántúl. A legkevesebb ember utáni támogatást a Nyugat-Dunántúlon és 
Dél-Alföldön található munkáltatók vehetik igénybe. 

Hajdú-Bihar megyében 19, Debrecenben 15 szervezet nyert támogatást e pályázati keretek között, melyeket 
az alábbi táblázat részletez. Összességében 2 848 megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására 
nyílik lehetőség, közülük 2 635 fő tartós foglalkoztatásban, 213 fő pedig tranzitfoglalkoztatásban vesz részt. 
Debrecenben a pályázat keretében legnagyobb, 2000 fős létszámban a PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató 

Nonprofit Kft. – ország egyik legnagyobb, rehabilitációs célokat megvalósító munkáltatója – foglalkoztat 
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megváltozott munkaképességű embereket, amelyet a "KREKK-INFÓ" Nonprofit Kft. és EMIL ÉS TÁRSAI 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. követ 408, illetve 130 fővel. 
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A megváltozott munkaképességű munkavállalók 2013. évi támogatott foglalkoztatására kiírt pályázat 

nyertesei, Debrecen 

Pályázó 
Befogadott 

tartós 
létszám (fő) 

Befogadott 
tranzit 

létszám (fő) 

Befogadott 
összesen 

létszám (fő) 

"KREKK-INFÓ" Nonprofit Kft 397 11 408 

Computer Net Debrecen Kft 3 3 6 

Credit-Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 68 14 82 

Egyesület a Sérült Emberekért 20 10 30 

EMIL ÉS TÁRSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 78 52 130 

Fény Felé Alapítvány 14 0 14 

Hajdú- Bihar Megyei Falu- és Tanyagondnokok Egyesülete 1 0 1 

INTERPLÁN Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 42 6 48 

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 8 0 8 

Lépéselőny Közhasznú Egyesület 0 25 25 

MEDICPLAST CO' Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató és 
Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság 48 7 55 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 

EGYESÜLETE 14 1 15 

OCULEUS Kereskedelmi és Vállalkozási Korlátolt 

Felelősségű Társaság 5 1 6 

PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 1920 80 2000 

R-Union Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 17 3 20 

Összesen 2635 213 2848 

Forrás: FSZK: Megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatatásának nyertes 
pályázóinak adatbázisa 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A megváltozott munkaképességű, ezen belül a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatási aránya – mint 
fentebb jeleztük – rendkívül alacsony. A munkaképes korú fogyatékos emberek foglalkoztatási aránya a 
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becslések szerint nem éri el a 10%-ot Magyarországon, közülük is legtöbben védett körülmények közt, 

támogatott munkahelyeken dolgoznak. 

Az alacsony foglalkoztatás oka a Magyar Fogyatékosügyi Caucus 2010-ben tett megállapításai szerint többek 

között az állandóan változó jogi szabályozás, a foglalkoztatás támogatása területéről való folyamatos 
forráskivonás, valamint a fogyatékos emberek jelentős részének motiválatlansága és nem megfelelő 
képzettsége mellett az, hogy a nyílt munkaerő-piaci résztvevők többsége határozottan elzárkózik a 
fogyatékos emberek foglalkoztatásától, részben szemléleti, részben anyagi okok miatt.  

Egy 2010-ben folyt kutatás szerint az inaktív egészségkárosodott emberek mindössze 12%-a tud és akar 
dolgozni, és keres is állást, 15%-a szeretne dolgozni, de (már) nem keres munkát, 13%-a képesnek érzi magát 

munkára, de nem szeretne dolgozni, és 60%-a nem tartja magát munkaképesnek és nem is szeretne 
elhelyezkedni. A KSH 2008-as felmérése szerint a tartósan fennálló egészségi problémával, betegséggel, 
illetve funkcionális zavarral élők munkavégzését három fő korlátozó tényező akadályozza: az elvégezhető 

munka mennyiségével, annak jellegével, illetve a munkába járással kapcsolatos akadályok. Megállapításra 
került, hogy a megváltozott munkaképességűek közel háromnegyedénél nem elegendő egy-egy probléma 
kezelése, hanem többnyire csak komplex intézkedésekkel valósítható meg munkaerőpiacra történő be-, 
illetve visszavezetésük. Mindezzel összefüggésben az egészségkárosodott emberek rendkívül kedvezőtlen 
munkaerő-piaci helyzetét az is rontja, hogy jellemzően sem a (re)habilitációt, a foglalkoztathatóság javítását 

segítő szolgáltatásokkal, intézményekkel, sem a munkaerő-piaci (re)integrációt segítő állami 
intézményrendszerrel, illetve nonprofit szervezetekkel nincsenek kapcsolatban. A TÁRKI-NCSSZI 2010-es 
kutatásának eredményei szerint az érintetteknek mindössze 6,1%-a vett részt a mérést megelőző 5 évben 
bármilyen rehabilitációs, munkavállalást előkészítő programban (beleértve az egészségügyi, elemi, 

foglalkozási, szociális rehabilitációt). Az érinttettek nem szívesen veszik igénybe a munkaügyi 
intézményrendszer szolgáltatásait, a nem dolgozó egészségkárosodottak mindössze 9%-a (ez a teljes csoport 

7,6%-a) volt a mérést megelőző két évben bármikor regisztrálva a munkaügyi ellátórendszerben.  

A DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézményében 2007-tól folyik intézményen belüli szociális foglalkoztatás 
munka-rehabilitáció formájában.   A szociális foglalkoztatás egyik feltétele az ORSZI és az NRSZH 

rehabilitációs alkalmassági vizsgálatának elvégzése. A szociális foglalkoztatás célja az ellátott személy 
munkakészségének, valamint testi és szellemi képességének munkavégzéssel történő megőrzése illetve 
fejlesztése, továbbá a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés.   A munka-rehabilitáció intézményi 

jogviszony és megállapodás keretében történik, az ellátott munka-rehabilitációs díjban részesül, melynek 
összege nem lehet kevesebb a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 30%-ánál. Az intézményben végzett 

munka-rehabilitációs tevékenységek a következők, melyet napi 4 órában végez 37 fő ellátott: gyöngyfűzés, 
gyertyakészítés, üvegfestés, fa emléktárgy készítés, udvaros,kertészeti és parkgondozási tevékenység, szövés 
álló keretben, boríték készítés (belső felhasználásra), takarítás. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja az 
ellátott személy számára a munkafolyamatok betanítása és a foglalkoztatás révén az önálló munkavégző 

képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott felkészítése védett munka keretében, 
illetve a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzése. Az intézménnyel az ellátottak foglalkoztatására 

a Fővárosi Kézműipari Közhasznú Társaság kötött megállapodást, illetve munkaszerződést. 23 fő ellátott 
foglalkoztatása napi 4 órában történik, melynek során ülőpárna készítését, tömését végzik, amelyet a Kézmű 
Kft az IKEA -ban értékesít. 

A fogyatékos személyek foglalkoztatásával kapcsolatban a Képzési segédlet a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítéséhez című dokumentumban megadott szempontok alapján is végeztünk adatgyűjtést 
Debrecenben. Négy fővel készült strukturált interjú, az önkormányzat szociális részlegének vezetőjével, egy 

ügyintézőjével, illetve két olyan intézményvezetővel beszéltünk, akik fogyatékos személyek részére 
nyújtanak ellátást. Az önkormányzatnál dolgozó válaszadók elsősorban a saját intézményeikről és az azokban 
ellátott személyekről rendelkeznek információval.  
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A Polgármesteri Hivatal nem foglalkoztat külön szakembert, aki a fogyatékos személyek ügyeit koordinálná, 

azaz a fogyatékos munkavállalókkal is betölthető álláshelyeket kutatná fel vagy a fogyatékos személyek 

munkahelyi kísérését biztosítaná. A válaszadók ismeretei szerint a fogyatékos embereknek körülbelül 5%-a 
foglalkoztatott Debrecenben, és közfoglalkoztatásban nem vesznek részt. A DMJV Polgármesteri Hivatalnál 
3-4 fő megváltozott munkaképességű személy dolgozik. A fogyatékos személyek foglalkoztatásával 
kapcsolatban az fogalmazódott meg, hogy az ellátottak intézményen belüli foglalkoztatása megfelelően 

működik, a jó kapcsolatoknak köszönhetően el tudják látni munkával őket. Azonban e szűk rétegen túl 
foglalkoztatásuk nehéz, melynek akadályait elsősorban a munkahelyek akadálymentesítésének hiányában 
látják. Hiányoznak ugyanis a tárgyi feltételek, ahol történt akadálymentesítés, ott is csak részleges, és így 
hiába megfelelő az épület például mozgássérült személyek szempontjából, ha látássérült személyek számára 
pedig nem. 

A munkáltatók fogyatékos emberek alkalmazásához való viszonyával kapcsolatban azt fogalmazták meg a 
válaszadók, hogy az intézményen belüli foglalkoztatás terén, illetve azokon a munkahelyeken, ahol már 

foglalkoztattak fogyatékos személyt, ott többségében pozitív a munkáltatók hozzáállása, ismerik a speciális 
igényeket, amelyeknek eleget tudnak tenni. Ugyanakkor a munkáltatók döntő többsége nem ismeri a 

célcsoportot, ezért idegenkednek az alkalmazásuktól, és ahogyan nem szívesen alkalmaznak például idős, 
úgy fogyatékos álláskeresőket sem. Emellett a munkáltatók szempontjából a foglalkoztatást hátráltatja, hogy 
a fogyatékos személyek többlet odafigyelést kívánnak (plusz biztonsági intézkedések, védőeszközök), illetve 
jobban védik őket a jogszabályok, így tartanak attól is, hogy egy esetleges elbocsátás nehezebb lehet, mint 

az ép személyek esetében. Ugyanakkor vannak példák a fogyatékos személyek tartós foglalkoztatására. 
Debrecenben az AKSD Kft-nél 2 fő értelmi fogyatékos személy végez betanított munkát, a Debreceni Vízmű 

Zrt. pedig egy korábbi pályázati program keretében kezdett el 2 fő fogyatékos személyt foglalkoztatni napi 4 
órában, de ezt a program lejárta után is, évek óta biztosítja.  

A munkáltatók vélt feltevését, miszerint a fogyatékos személyek többlet odafigyelést kívánnak, 

alátámasztják a statisztikai adatok is. A megváltozott munkaképességű személyek körében 2008-ban folyt 

vizsgálat szerint az egyén igényeihez és állapotához illeszkedő munkafeltételek nélkül sok esetben szinte 
lehetetlen, hogy a problémával élő személy dolgozni tudjon. A megváltozott munkaképességű 

foglalkoztatottak 36%-a jelezte, hogy munkavégzéséhez szüksége van segítségre. A felsorolt segítségfajták – 
fizikai, illetve technikai segítség; emberi segítség; egyedi, személyre szabott munkarend, munkaidő, illetve 
teljesítménykövetelmény kialakítása – közül az érintettek egyharmada egy fajtát jelölt. További 

egyharmaduk kétfajta segítséget tartott szükségesnek, s csak a fennmaradó egyharmad rész vélte úgy, hogy 
a felsorolt segítségfajták mindegyikét meg kell kapnia ahhoz, hogy (képzettségének, végzettségének, anyagi 

és egyéb elvárásainak) megfelelő munkát tudjon végezni. Az érintettek közel egyötöde ugyanakkor arról 
számolt be, hogy – jóllehet szüksége lenne munkájához valamilyen segítségre – jelenlegi munkahelyén ezt 

nem kapja meg. A három segítségtípusból a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak a legnagyobb 
arányban fizikai, illetve technikai segítség iránti igényt jeleztek. Az érintettek 27,5%-a vélte úgy, hogy 

munkavégzéséhez szüksége lenne/van ilyen jellegű segítségre, és ezen belül 26,1% volt azok aránya, akik azt 
nyilatkozták, hogy jelenlegi munkahelyük ezt nem tudja számukra biztosítani. 

A fogyatékos személyek elhelyezkedésének egyéb akadályai között a szakemberek véleményeként 
megfogalmazódott a munkahelyek hiánya, azaz a munkaadóknak van lehetősége válogatni az álláskeresők 
között. Azonban ez természetesen nem járhat a fogyatékos személyek hátrányos megkülönböztetésével. 

A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló ENSZ egyezmény szerint „fogyatékosság alapján történő 
hátrányos megkülönböztetés” a fogyatékosságon alapuló bármilyen különbségtételt, kizárást vagy 

korlátozást jelent, amelynek célja vagy hatása valamennyi emberi jog és alapvető szabadság másokkal 
azonos alapon történő elismerésének, élvezetének vagy gyakorlásának csorbítása vagy semmibe vétele a 
politikai, a gazdasági, a szociális, a kulturális, a civil élet terén, vagy bármely egyéb területen. Ez a hátrányos 
megkülönböztetés minden formáját magában foglalja, egyebek között az ésszerű alkalmazkodás 
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megtagadását is. Az „ésszerű alkalmazkodás” az elengedhetetlen és megfelelő módosításokat és 

változtatásokat jelenti, amelyek nem jelentenek aránytalan és indokolatlan terhet, és adott esetben 

szükségesek, hogy biztosítsák a fogyatékossággal élő személy alapvető emberi jogainak és szabadságainak a 
mindenkit megillető, egyenlő mértékű élvezetét és gyakorlását. 

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény (Ebktv.) alapvetően összhangban van az erre vonatkozó EU 
szabályokkal, tiltja a vélt vagy valós fogyatékosság alapján történő hátrányos megkülönböztetés valamennyi 
formáját és a vélt vagy valós egészségi állapot alapján történő diszkriminációt. Védelmet nyújt – más 
hátrányos helyzetű csoportokhoz hasonlóan – a fogyatékossággal élő embereknek a munka világában 

bekövetkezhető diszkriminációs helyzetek ellen. A törvény átfogóan rendelkezik a közvetlen és a közvetett 
diszkrimináció tilalmáról már a munkaviszony létesítését megelőzően, majd a munkaviszony tartama alatt, 
illetve a munkaviszony esetleges megszűntetésére vonatkozóan is. Külön rendelkezik a fogyatékossággal 
összefüggő munkahelyi zaklatás tilalmáról, továbbá a bérezés során keletkező megkülönböztetés tilalmáról 
is. A törvény közvetlen beavatkozási és fellépési lehetőséget biztosít jogsértés esetén a szakszervezetek és az 

egyéb érdekvédelmi szervezetek számára is. (2010-es adatok szerint azonban a szakszervezetek szerepe a 
megváltozott munkaképességű dolgozók érdekvédelme területén nagyon kezdetleges, ezzel összefüggően 

rendkívül alacsony a megváltozott munkaképességű szakszervezeti tagok száma.) 

Az egyezmény, az Alaptörvény és az Ebktv. mellett az új Országos Fogyatékosügyi Program is rögzíti a 

hátrányos megkülönböztetés tilalmát: Fogyatékos személyt nem érhet hátrányos megkülönböztetés, nem 
részesülhet rá nézve sérelmes elbírálásban, kirekesztésben, fogyatékossága miatt nem lehet korlátozott a 
más emberek számára elérhető közjavakhoz való hozzáférésben, illetve számos más ágazati jogszabály 
(Munka Törvénykönyve, felsőoktatási törvény stb.) is megfogalmaz szabályokat a követelmények 

érvényesítésével kapcsolatban. 

Az Ebktv. alapján az „egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen, ha a munkáltató a 

munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, különösen a 

következő rendelkezések meghatározásakor, valamint azok alkalmazásakor: 

a) a munkához való hozzájutásban, különösen nyilvános álláshirdetésben, a munkára való felvételben, az 
alkalmazási feltételekben; 

b) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését megelőző, azt 
elősegítő eljárással összefüggő rendelkezésben; 

c) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésében és 

megszüntetésében; 

d) a munkavégzést megelőzően vagy annak folyamán végzett képzéssel kapcsolatosan; 

e) a munkafeltételek megállapításában és biztosításában; 

f) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján járó juttatások, így 
különösen a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. § (2) bekezdésében meghatározott 
munkabér megállapításában és biztosításában; 

g) a tagsággal vagy részvétellel kapcsolatban a munkavállalók szervezeteiben; 

h) az előmeneteli rendszerben; 

i) a kártérítési, illetve a fegyelmi felelősség érvényesítése során, valamint 
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j) a munkavállalók szülői és munkavállalói kötelezettségeinek összehangolását és a gyermek gondozására 

fordítható idő növelését elősegítő szülői szabadság kérelmezésével, illetve igénybevételével 

összefüggésben.” (21. §) 

A fogyatékossággal összefüggően kezdeményezett bíróság előtti jogérvényesítések száma relatíve alacsony, 
mivel rendkívül alacsony a foglalkoztatottak száma is, továbbá a munkavállalók közül csak nagyon kevesen 
vállalják fel a nyílt érdekérvényesítést. Feltehetőleg lényegesen magasabb a látens jogsértések száma, ezek 
többsége azonban nem került az érdekvédelem, érdekérvényesítés szakaszába, – Magyar Fogyatékosügyi 
Caucus jelentése szerint – elsősorban a jogtudatos magatartás fejletlensége miatt. A magyarok több mint 

fele (az EU átlaggal nagyjából egyenlő mértékben) állította azt a „Diszkrimináció az Európai Unióban 2009” 
Eurobarometer felmérés kapcsán, hogy diszkrimináció vagy zaklatás esetén nem tudnának az őket megillető 
jogokról. 

Az Ebktv. ugyanakkor felállítja az Egyenlő Bánásmód Hatóságot, mint az egyenlő bánásmód 

követelményének megsértése esetén vizsgálatra jogosult szervet. Az ügyfélforgalmi adatok alapján a 2009. 
szeptember 1. és 2013. március 31. közötti időszakban összesen 6 324 fő fordult a Hatósághoz, Hajdú-Bihar 
megyében ebből 201 fő, mely az eseteknek csak 3,2%-át jelenti. A megyén belül az esetek 53,3%-ában 
keresték meg az ügyfélszolgálatot debreceni lakosok (46,7%-ban pedig egyéb város és község lakosai), amely 
107 fő helyi panaszost jelent. A védett tulajdonságok közül a fogyatékosság miatti panaszok aránya az esetek 

6,7%-át tette ki Hajdú-Biharban. Ez kevésnek tekinthető, mivel az említett Eurobarometer felmérés 
eredményei szerint a faji/etnikai származás, a kor, a fogyatékosság és a nem alapján történő hátrányos 
megkülönböztetés nagyobb arányban fordul elő Magyarországon, mint az EU többi tagállamában, az 
átlaghoz képest a különbség 11–21% között van.  

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

Az önálló életvitel a fogyatékos emberek azon joga, hogy saját sorsuk alakulását önmaguk határozzák meg, 
hogy másságuk elfogadásával egyenrangú tagjai lehessenek a társadalomnak. Az önálló életvitel a 

fogyatékos embert, mint individuumot helyezi előtérbe, ahol önmaga dönt sorsa felől, amelyért felelősséget 
is vállal, ezáltal minimalizálja a másoktól való függést. A függetlenség nem azt jelenti, hogy mindent maga 

végez, hanem hogy segítséget vesz igénybe a tudatos életvezetés, cselekedetei végrehajtása érdekében. 
Ehhez többek között segítő szolgáltatások, egyenlő hozzáférést biztosító akadálymentes környezet, testközeli 
segédeszközök és adaptációs eszközök szükségesek. A társadalom felelőssége, hogy megteremtse a 

feltételeket a döntésekhez, biztosítsa a választás lehetőségét.  

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény célja „a fogyatékos 
személyek esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének 
biztosítása”. (1998. évi XXVI. törvény 1.§) Az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló határozat is 

megállapítja, hogy támogatni szükséges a fogyatékos személyek önálló életvitel-mozgalmait. 

A fogyatékos személy önálló életvitelét segíti elő a támogató szolgálat. Célja a fogyatékos személyek 
lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások, közösségi és szabadidős 
szolgáltatások elérésének segítése (mind szállítás, mind kommunikáció szintjén), valamint életvitelük 

önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. A támogató 
szolgálat a mindennapi szükséglet kielégítését célzó, személyes közreműködés által megvalósuló 

alapszolgáltatás. 2011-ben a szolgáltatás 20 258 fő számára volt elérhető az országban. Debrecenben 9 – 
köztük 5 db egyház vagy egyházi intézmény, 2 db alapítvány, 1 db egyesület és 1 db közhasznú társaság által 
fenntartott – szervezet összesen 454 személyt látott el a december 31-i adatok szerint.  

  Debreceni támogató szolgálatok és az ellátottak száma 2011-ben 
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ALÉTHEIA MENTSVÁR Támogató Szolgálat 69* 

NAPSUGÁR Támogató Szolgálat 43 

Debreceni Nagytemplomi Református Egyházközség Nyitott Ajtó 
Támogató Szolgálat 

92 

Humanitás Támogató Szolgálat 19 

Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület 45 

Speciális Szükségletűekért Alapítvány 30 

Hajdú-Sansz Humánszolg. Kht. Helen Keller Támogató Szolgálat 83 

* 2010. évre vonatkozó adat 

Forrás: Szociális Ágazati Információs Rendszer adatbázisa 

A támogató szolgáltatásra jogosultak és a szolgáltatás iránti igények jelentősen emelkedtek az elmúlt 
években, a megyében a szolgáltatásra várakozók száma magas, a szolgáltatási kapacitás pedig jelentős 
csökkentés előtt áll. Ez az egyetlen szállítási feladatokat ellátó szociális szolgáltatás, mely a még önellátó 

fogyatékos, főként egyedülálló személyek számára pótolhatatlan, hiszen az egyéb szolgáltatásokhoz való 
hozzájutás és a mobilitásuk más módon nem megoldott. 

A mindennapi életvitelben a támogató szolgálatok mellett támaszt jelenthet a fogyatékos személyek által is 

igénybe vehető házi segítségnyújtás és a házi étkeztetés is. Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást 
igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítják – legfeljebb napi 4 órában – az önálló életvitel 

fenntartása érdekében szükséges ellátást, mint az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az 
önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való 

közreműködést, illetve a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 
segítségnyújtást. Az ellátás magába foglalja mindazon módját a saját lakáson történő segítségnyújtásnak, 

amelyet a rászoruló kora, egészségi állapota miatt elvégezni már nem, vagy csak részben képes. A 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt 
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve 

pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása 
céljából nyújtott ellátás. 

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell 

gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. Az étkeztetés elvitellel és helyben fogyasztással 
biztosított. Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálata kijelölt telephelyén népkonyhát is 
működtet, ahol helyet biztosít a népkonyhai szolgáltatásban részesülőknek az ebéd helyben történő 
elfogyasztására. A népkonyha alkalmi jelleggel napi egyszeri legalább egy tál meleg ételt biztosít azoknak a 
személyeknek, akik a szolgáltatás jogosultsági feltételeinek megfelelnek és más étkeztetési formát nem 

vesznek igénybe.  

Szintén a szociális alapszolgáltatások körébe tartozik a családsegítés, amely a szociális vagy mentálhigiénés 
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen 
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség 
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Debrecenben 2011-ben házi segítségnyújtást 31, családsegítést 6, 
étkeztetést pedig 22 szervezet nyújtott. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást egyik szervezet sem biztosított. 
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Nem részletezzük az ellátottak számát, hiszen ezek a szolgáltatások széles csoportokat érintenek, nemcsak 

fogyatékos személyek tartoznak az ellátottak körébe. 

Alapszolgáltatást jelent továbbá a személyes szociális gondoskodási ellátások közül a nappali ellátás (klub, 

fejlesztő napközi otthon stb.), melynek keretében 2011-ben 6 727 fő részére biztosítottak ellátást 
országosan. A nappali ellátás – többek között – a saját lakókörnyezetben élő fogyatékos személyeknek 
biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai 
szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. 
Debrecenben 2011-ben összesen 9 szervezet nyújtja ezeket a szolgáltatásokat, a fenntartó jellege szerint 5 

egyház vagy egyházi intézmény, 1 alapítvány, 3 pedig önkormányzat által fenntartott. A 2011-es évben az év 
végi adatok szerint 331 férőhely állt az érintettek rendelkezésére, melyből 300 került kihasználásra. 
Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a Böszörményi úti és az Ibolya utcai intézmények (összesen 40 
férőhelyen) kiskorú fogyatékos személyek ellátását végzik. 

Nappali ellátás fogyatékos személyek részére, Debrecen, 2011 

Intézménynév 
Férőhelyek száma (db)  

tárgyév dec. 31-én 
Ellátottak száma (fő) 
tárgyév dec. 31-én  

Fény Felé Lakóotthon Fény Felé Esélycentrum 
Fogyatékosok Nappali és Szociális Foglalkoztatója 

32 18 

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye (Böszörményi 
út) 

20 
15 

DMJV Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonai (Ifjúság 
utca) 

60 
58 

DMJV Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (Mester 
utca) 

30 
29 

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézmény (Ibolya utca) 20 11 

Baptista Szeretetszolgálat Regionális Humánszolgáltató 
Központ 

40 40 

Baptista Szeretetszolgálat Napsugár Gondozóház 30 30 

Kihívással Élők Nappali Intézménye-Józsa 24 24 

Debreceni Nagytemplomi Református Egyházközség 
Immanuel Otthona 

75 75 

 Forrás: Szociális Ágazati Információs Rendszer adatbázisa 

Ha a rászoruló személyekről – életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt – az 
alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított 

ellátási formában kell őket gondozni. Az intézmények típusai: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, 

rehabilitációs intézmények, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények és lakóotthonok. 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény a fogyatékos személyek gondozóháza, amely azoknak a fogyatékos 
személyeknek biztosít ellátást, akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a 
család tehermentesítése teszi indokolttá. A gondozóházban elhelyezettek száma csekély, 2011-ben 262 

ellátott volt az országban. Debrecenben egyedül az önkormányzati fenntartású DMJV Értelmi Fogyatékosok 
Napközi Otthonai biztosítanak átmeneti elhelyezést, itt 2011-ben a működő férőhelyek száma 10 db, mely 
az év végén teljes kihasználtsággal működött, az ellátottak száma éves átlagban 7 fő volt. Ápolást, gondozást 
nyújtó intézmény a fogyatékos személyek otthona, ahol az a fogyatékos személy gondozható, akinek 
oktatására, képzésére, gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. Ilyen típusú intézményi 

ellátásban az országban 13 802 fő részesült a 2011-es évben. Debrecenben 3 önkormányzati fenntartású 
intézmény működik, 2011-ben összesen 309 férőhellyel, szinte teljes kihasználtsággal. 
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Fogyatékos személyek otthona, Debrecen, 2011 

Intézménynév 
Férőhelyek száma (db)  

tárgyév dec. 31-én 
Ellátottak száma (fő) 
tárgyév dec. 31-én  

DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthona 96 94 

DMJV Terápiás Háza 65 65 

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 148 147 

Forrás: Szociális Ágazati Információs Rendszer adatbázisa 

A nagy létszámú intézmények nem tudnak megfelelő keretet adni az önálló életvitel biztosításának. A 
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény rendelkezik arról, hogy a 
fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, 50 főnél nagyobb férőhelyszámú szociális 
intézményeket ki kell váltani. Ez 100 intézmény és 11 939 férőhely kiváltását jelenti az országban. A kiváltás 
a Debrecenben működő fogyatékos személyek otthonait is érinti, mivel a férőhelyek száma mindhárom 

intézmény esetében meghaladja az 50-et. A 2013. december 31-éig előírt, legalább 1500 fő fogyatékos és 
pszichiátriai beteg személynek ellátást nyújtó intézményi férőhely kiváltásához az európai uniós 
társfinanszírozással megvalósuló fejlesztési programok nyújtanak támogatást.  

A fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye azoknak a fogyatékos, valamint mozgás-, illetőleg 

látássérült személyeknek elhelyezését szolgálja, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú 
foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. Az intézmény előkészíti az ott élők családi és 
lakóhelyi környezetbe történő visszatérését, valamint megszervezi az intézményi ellátás megszűnését követő 
utógondozást. Rehabilitációs intézményi ellátásban az engedélyezett férőhelyek száma országosan 1773. 

Debrecenben rehabilitációs intézmény csak lakóotthoni formában működik. 

A lakóotthon olyan nyolc-tizenkét, illetve tizennégy pszichiátriai beteget vagy fogyatékos személyt – ideértve 

az autista személyeket is –, illetőleg szenvedély-beteget befogadó intézmény, amely az ellátást igénybevevő 

részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít. Típusai: 
fogyatékos személyek lakóotthona, pszichiátriai betegek lakóotthona és szenvedélybetegek lakóotthona. A 
lakóotthoni ellátás formái fogyatékos személyek esetében rehabilitációs célú lakóotthon vagy ápoló-

gondozó célú lakóotthon lehet. Az ápoló-gondozó célú ellátást biztosító férőhelyek közül 8% működött 
lakóotthoni formában az országban. Debrecenben a DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye nyújt ápoló-

gondozó ellátást 12 férőhelyen, maximális kihasználással. A rehabilitációs intézményi ellátásban lévő 1773 

engedélyezett férőhelyből 473 db van az országban, amely rehabilitációs célú lakóotthoni férőhely. 
Debrecenben az alapítványi fenntartású, 12 fős férőhellyel működő Fény Felé Lakóotthon nyújt 

rehabilitációs ellátást lakóotthoni keretek között. 

A helyi fogyatékos személyek önálló életvitelét különböző civil szervezetek is segítik számos szolgáltatással, 
mint például a Siketek és Nagyothallók Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete vagy a Látássérültek Észak-alföldi 

Regionális Egyesülete. A Debreceni Egyetem fogyatékos hallgatók számára nyújt komplex szolgáltatásokat. 
Az egyetem a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesülettel kötött együttműködési megállapodást, amely 
Támpont Támogató Szolgálatot hozott létre azzal a céllal, hogy szakszerű támogatást biztosítson az egyetem 
fogyatékos hallgatói számára. A Szolgálat küldetése, hogy saját otthonában, lakókörnyezetében segítse a 
fogyatékos fiatalok önálló életvitelét személyi segítés keretein belül, valamint segítse őket mobilitásukban, a 

társadalmi életben való aktív részvételben szállító szolgálat működtetésével, továbbá információt 
szolgáltasson a fogyatékkal élőket érintő szolgáltatásokról, jogszabályokról, intézményekről. Az önálló 
életvitelt szolgáló, egyenlő hozzáférést biztosító akadálymentes környezet helyi megvalósulása a 7.3 részben 
kerül kifejtésre. A fogyatékos személyek hozzáférését segítő eszközökről nem rendelkezünk részletes 
adatokkal. Viszont a Debrecen- Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona egy SZMM 

pályázati finanszírozásból kialakított Alternatív és Augmentatív Kommunikációs eszközkölcsönzőt működtet 
az Észak-alföldi régióra kiterjedően, melyre beszámolójuk alapján nagyon nagy az érdeklődés és igény. 
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7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Az alábbiakban a jogszabályokban meghatározott, fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő 
aktuális ellátásokat és szolgáltatásokat soroljuk fel. 

A tartós betegségre, illetőleg súlyos fogyatékosságra tekintettel folyósított ellátások: 

 magasabb összegű családi pótlék  

 fogyatékossági támogatás  

 vakok személyi járadéka  
Egészségkárosodáshoz kapcsolódó ellátások: 

 rokkantsági járadék  
Természetbeni ellátások és szolgáltatások:  

 közgyógyellátás  

 gyermekek részére megállapítható támogatások  
o normatív tankönyvtámogatás  
o étkezési térítési díjkedvezmény  

Szociális alapszolgáltatások: 

 étkeztetés  

 házi segítségnyújtás  

 családsegítés  

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

 támogató szolgáltatás  

 nappali ellátás  
Szakosított ellátási formák:  

 fogyatékos személyeket ellátó intézmények  

 lakóotthon  
Egyéb kedvezmények: 

 személyi jövedelemadó-kedvezmény  

 gépjárműadó fizetése alóli mentesség  

 utazási kedvezmény  

 utazási költségtérítés  
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési és egyéb kedvezményei:  

 gépkocsi szerzési támogatás  

 személygépkocsi átalakítási támogatás  

 parkolási igazolvány  

 akadálymentesítési támogatás 
A szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátási formák az előző 7.1 rész c) Önálló életvitelt támogató 

helyi intézmények, szolgáltatások, programok pontjában kerültek kifejtésre. 

A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó 
kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány adható ki. A fogyatékossági támogatás önmagában 

nem jogosít alanyi jogon a közgyógyellátásra, ha azonban a fogyatékossági támogatásban részesülő 
rokkantsági járadékban részesül, a járadék folyósítása alapján jogosult a közgyógyellátásra. Ha rokkantsági 

járadékban nem részesül, normatív alapon kérheti a közgyógyellátás megállapítását, ha a feltételeknek 
megfelel. 2011-ben Debrecenben 6 651 fő rendelkezett érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal, melyből a 
19-61 évesek száma 2 878 fő, akik közül 1 462 fő az, aki alanyi jogon jogosult az ellátásra. Az adatok csak 

tájékoztató jellegűek, hiszen a közgyógyellátásra jogosultak köre viszonylag széles, nemcsak a fogyatékos 
személyek, hanem például az intézeti elhelyezett, az intézeti és állami nevelt kiskorúak stb. is érintettek. 
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Debrecenben a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedésével kapcsolatos támogatásokra 2011-ben 

kifizetett összeg az 1-62 éves kor közöttiek számára 6 958 000 Ft, a 62. életévét betöltöttek számára pedig 

2 194 000 Ft volt, ami összesen 9 152 000 Ft. A súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedésével 
kapcsolatos támogatásokban részesült személyek száma összesen 813 fő volt, 502 fő 1-62 éves kor közötti, 
311 fő pedig 62. életévét betöltött személy. 

A Debrecen vonatkozásában rendelkezésünkre álló adatokat az alábbi táblázatok szemléltetik. Látható, hogy 
a fogyatékos személyeket ellátó nappali intézmények száma az elmúlt években nőtt, és ennek megfelelően 
az ellátásban részesülők száma is emelkedett. A súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

támogatásában csökkenés tapasztalható mind az érintettek, mind a kifizetett összeg vonatkozásában.  

Éves településstatisztikai adatok 2011-es településszerkezetben, Debrecen 

Mutatók 
2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 

Fogyatékosokat (is) ellátó nappali 
intézmények száma (db) 

6 8 8 9 

Fogyatékosok nappali ellátásában 
engedélyezett férőhelyek száma (db) 

234 314 300 331 

Fogyatékosok nappali ellátásában 
részesülők száma (fő) 

223 316 287 300 

Fogyatékosok nappali ellátásában 
foglalkoztatottak száma (fő) 

47 78 79 82 

Megváltozott munkaképességűeknek 
járó ellátásban részesülő férfiak száma 

(fő) n.a. n.a. n.a. 4368 

Megváltozott munkaképességűeknek 
járó ellátásban részesülő nők száma 

(fő) n.a. n.a. n.a. 5802 

Súlyosan mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési támogatásában 

részesültek száma (fő) 1387 994 952 813 

Súlyosan mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési támogatására kifizetett 

összeg (1000 Ft) 14262 9880 10400 9152 

Forrás: KSH: Éves településstatisztikai adatok 2011-es településszerkezetben, Debrecen 
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Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

  
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 3131 128 

2009 2967 123 

2010 2754 114 

2011   122 

2012  127 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény értelmében a 
fogyatékossággal élőknek joguk van az akadálymentességre az épített környezet, a kommunikáció, 

közlekedés és a támogató szolgálatok, segédeszközök tekintetében valamint a közszolgáltatásokhoz34 való 
egyenlő esélyű hozzáféréshez. A szolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele – az 

igénybe vevő állapotának megfelelő önállósággal – mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális 
és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és 

                                                           

34
  Közszolgáltatás: 

 a) minden közhatalmi tevékenység – ideértve a hatósági, kormányzati és minden egyéb közigazgatási, 

valamint igazságszolgáltatási tevékenységet –, továbbá az Országgyűlés, az Országgyűlésnek beszámolással tartozó 

szervek, az Alkotmánybíróság, az alapvető jogok biztosa, az ügyészség, valamint a honvédelmi és rendvédelmi szervek 

által hatáskörük gyakorlása során kifejtett tevékenység, 

 b) az állam által fenntartott intézmény által nyújtott közszolgálati médiaszolgáltatás, továbbá oktatási, 

közművelődési, közgyűjteményi, kulturális, tudományos, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, sport-, 

ifjúsági, foglalkoztatási, közlekedési szolgáltatás, ellátás, illetve tevékenység, 

 c) a helyi és nemzetiségi önkormányzat hatásköre gyakorlása során kifejtett minden tevékenység – ideértve 

különösen a hatósági és egyéb közigazgatási tevékenységet –, valamint a helyi és nemzetiségi önkormányzat, a nem 

állami és egyházi fenntartó, illetőleg az általa fenntartott közfinanszírozásban részesülő intézmény által nyújtott b) 

szerinti szolgáltatás, ellátás, tevékenység, 

 d) minden ügyfélszolgálati rendszerben működtetett szolgáltató tevékenység, továbbá 

 e) minden olyan hatósági engedély vagy hatósági kötelezettség alapján végzett nyilvános szolgáltató 

tevékenység, amely település vagy településrész közellátását szolgálja, használata nem korlátozott, illetve nem 

korlátozható. (1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 4.§) 



204 

 

érzékelhető. Az épület egyenlő eséllyel hozzáférhető, ha mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, 

mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára megközelíthető, a nyilvánosság számára 

nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak, 
berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen használhatók. Az információ egyenlő eséllyel 
hozzáférhető akkor, ha az mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs 
funkciókban sérült emberek számára kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető, az ahhoz való hozzájutás 

pedig az igénybe vevő számára akadálymentes. (1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról 4. §) 

A magyar civil Caucus szerint bár a fizikai akadálymentesítés követelményrendszere és szakmai szabályai 
már jóval az ENSZ egyezmény elfogadását megelőzően megjelentek az építési eljárásra vonatkozó 
jogszabályokban és azok végrehajtására vonatkozó részletes szabályozásban, a hozzáférhetőség azonban, 
mint komplex fogalom – hozzáférhetőség az épített környezet, a kommunikáció, a közlekedés és a támogató 
szolgálatok, segédeszközök, a közszolgáltatásokhoz tekintetében – csak az utóbbi években vált elterjedté és 

használttá Magyarországon.  

Magyarország a 2007–2012 közti időszakban minden korábbit meghaladó mértékű előrelépést tett a 
komplex akadálymentesítés területén. Az Európai Unió és Magyarország támogatásával megvalósult 
fejlesztések révén közszolgáltatásaink és a közszolgáltatást nem nyújtó, ám közösségi célú létesítmények 

használata a fogyatékos személyek és minden érintett polgár számára könnyebben használhatóvá, 
elérhetőbbekké, biztonságosabban hozzáférhetővé váltak. A projektek eredményeként ma már hazánkban is 
vannak olyan jó gyakorlatként bemutatható technikai megoldások, amelyek érdemben segítik a fogyatékos 
emberek önálló tájékozódását, ügyintézését. 2012 nyaráig 18 533 millió forinttal támogatták azokat a 

projekteket, melyek fő célja a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés előmozdítása volt. Kiegészítő 
célként komplex akadálymentesítések valósultak meg a közszolgáltatások, a tömegközlekedés, a 

közhasználatú létesítmények fejlesztése során is. Az állami és önkormányzati szervezetek megvalósult 

projektjei révén összességében 910 önkormányzati és 159 állami fenntartású közintézmény, és legalább 

3350 közszolgáltatás vált – sok esetben komplex módon – akadálymentesítetté. A fizikai akadálymentesítés 
egyre inkább beépül a közintézmények fenntartói, a tervezők és a kivitelezők gondolkodásába is, ez azonban 

az infokommunikációs akadálymentesítésről egyelőre még nem mondható el. 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége  

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 2010 előtt végzett vizsgálatai és tapasztalatai 
alapján megállapította, hogy a közhasználatú épületek fizikai hozzáférhetőségének szintje országos átlagban 

meghaladta az 55%-ot, viszont rendkívül nagy volt a szóródás településenként. A komplex, 
infokommunikációs hozzáférést is magában foglaló hozzáférhetőségi szint ennél sokkal alacsonyabb volt. 

Ennek megvalósítása csak 2007. óta, elsősorban az Európai Unió által támogatott pályázati forrásokból 
megvalósuló beruházásoknál kezdődött e pályázati követelmények komplex hozzáférésre vonatkozó 

kiterjesztésének hatására. 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény egyedül a 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés kapcsán állapított meg intézkedési határidőket, 
azonban a miniszteri indokolás is megjegyzi, hogy a törvény korábban hatályban lévő határidő kitűzései is 
eredménytelenül teltek el. A törvény alapján tehát a már meglévő középületek akadálymentessé tételét 
fokozatosan, de legkésőbb 2010. december 31-ig kellett elvégezni. A törvény kihirdetésekor már működő 

közlekedési rendszereknek, tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek – beleértve a 
jelző-és tájékoztató berendezéseket – fokozatosan, de legkésőbb 2010. december 31-ig kellett a 
jogszabályban előírt feltételeknek megfelelniük. A fogyatékos személyek számára tartós bentlakást nyújtó 
intézményeket fokozatosan, de legkésőbb szintén 2010. december 31-ig kellett átalakítani oly módon, hogy 
az önálló életvitelre személyi segítséggel képes fogyatékos személyek ellátása kisközösséget befogadó 
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lakóotthonban történjen, továbbá az arra rászoruló súlyos fogyatékos személyek számára humanizált, 

modernizált intézményi ellátást kell biztosítani. 

DMJV Önkormányzat Közgyűlése áttekintette a fenntartásában lévő intézmények helyzetét és 

megállapította, hogy a jogszabály által előírt akadálymentesítési feladatokat az előírt határidőre nem tudja 
teljesíteni, és forrás oldalról sem tudja a szükséges fedezetet biztosítani. Ugyanakkor az Önkormányzat 
minden évben a költségvetésében saját forrást különít el akadálymentesítés címén. A város által fenntartott 
intézményhálózaton belül a szociális intézmények elsőbbséget élveznek, ezáltal az Önkormányzat által 
fenntartott szociális intézmények többsége akadálymentes.  

Az európai uniós regionális operatív programok révén lehetőség nyílt az önkormányzati fenntartású 

közintézmények utólagos komplex akadálymentesítésére. A komplexen akadálymentesítendő önkormányzati 
fenntartású középületek főbb típusai a következők voltak: óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális 
alapellátás, szociális szakellátás, gyermekvédelmi alapellátás, gyermekvédelmi szakellátás, egészségügyi 

szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat. A támogatásnak köszönhetően 188 egészségügyi ellátást nyújtó 
épület, 159 iskola, 119 szociális intézmény és 101 óvoda is akadálymentesült az országban. Debrecenben az 
Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP-4.1.5-2007) keretében három intézmény komplex akadálymentesítése 
történt.  

Az Angyalföld téri központi orvosi rendelő felújítása során megvalósult a külső megközelítés és közlekedés, 2 

db akadálymentes parkoló, a járdák, a bejárati ajtók és lépcsők, külső rámpák, valamint a földszinti belső 
térben 2 db akadálymentes WC és 3 db akadálymentes öltöző kialakítása. Az épületben való tájékozódás 

elősegítése érdekében információs táblák is elhelyezésre kerültek, valamint indukciós-hurok került 
kialakításra, a padlóburkolat pedig vezetősávokkal lett ellátva. Ezáltal mozgáskorlátozott, gyengénlátó és 
hallássérült személyek is igénybe tudják venni a szolgáltatásokat. Erre a beruházásra az önkormányzat a 

maximálisan elnyerhető 10 000 000 Ft-os támogatást nyerte el, melyhez további 6 000 000 forint önrészt 

biztosított. A műszaki átadás-átvétel 2008. december 4-én zárult le. 

A Faragó utcai óvodában több mint 20 éve folyik mozgássérült és 8 éve látássérült gyermekek integráltan 

történő nevelése. A beruházás révén könnyebbé vált a fogyatékos gyermekek önálló életvitelre történő 
nevelése. Az épület komplex akadálymentesítése során 1 db akadálymentes parkolóhely került kialakításra, s 
2 rámpa kialakításával megújultak a járdák és udvari közlekedők. Sor került a bejárati ajtók cseréje, a lépcsők 

és a földszinti belső helyiségek burkolati jelöléseinek elkészítésére. 1 db akadálymentes WC-t is kialakítottak, 
valamint megtörtént a foglalkoztatók bejárati és belső ajtóinak akadálymentessé tétele. A közlekedőkben, 
előterekben iránymutató és tájékoztató táblák kerültek elhelyezésre az épület sematikus alaprajzával, 

valamint a látássérült személyek számára tapintható térképpel és Braille-feliratokkal. A beruházás bekerülési 
költsége 10 600 000 Ft volt, melyhez az igényelt 9 500 000 Ft-os pályázati támogatást elnyerte Debrecen 

önkormányzata, s a kivitelezéshez 1 100 000 Ft önrészt biztosított. A munkálatok műszaki átadása 2008. 
december 4-én zárult le. 

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálata Süveg utca 3. alatti 7. számú Gondozási 

Központjának és 10. számú Idősek Klubjának komplex akadálymentesítése nyomán az ott élő mozgás-, látás-
, hallás- és értelmi sérült, halmozottan sérült és autista személyek, valamint az intézménybe látogató idős 
emberek, kismamák, kisgyermekek mozgása vált könnyebbé az épületen belül és azon kívül is. A 
mozgáskorlátozott emberek számára 1 db akadálymentes parkoló került kialakításra, valamint az épület 
körüli közlekedők térburkolása is megtörtént. Az épületbe való bejutást segíti 2 db külső rámpa, valamint a 

bejáratot külső-belső ajtónyitó automatikával szerelték fel. A belső terekben az eligazodást a helyiségek 
eltérő színezése segíti, a közlekedőterek akadálymentesek lettek, a helyiségek vezetősávokkal lettek ellátva. 
Kialakításra került továbbá 2 db akadálymentes WC és 1 db fürdőhelyiség. A beruházás bekerülési költsége 
10 800 000 Ft volt, melyhez az igényelt 9 800 000 Ft-os pályázati támogatást elnyerte a város 
önkormányzata, és a kivitelezéshez 1 000 000 Ft önrészt biztosított. A munkálatok 2008. december 4-én a 

műszaki átadás-átvétellel lezárultak. A Városi Szociális Szolgálat többi épületében komplex 
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akadálymentesítés nem valósult meg, de az intézményekbe való akadálymentes bejutás rámpa és 

mobilrámpa segítségével minden szakmai szolgáltatást nyújtó telephelyen biztosított. 

Mindhárom kivitelezés hosszú távú célként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önálló 

életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítását szolgálja. Debrecen 
önkormányzata – a 2007. évi XXIII. törvény alapján – 2010-ig ütemezve további közszolgáltatást nyújtó 
intézmények akadálymentesítését tervezte. 2010-ben megállapították, hogy az alap- és a nappali ellátást 
biztosító intézmények esetében kisebb hiányosságok mutatkoznak, melyeket a következő években 
ütemezetten szükséges megszüntetni. A bentlakásos intézményekben a mozgáskorlátozott személyek 

közlekedése nagy részben már biztosított a lépcsők mellett kialakított feljárók és a folyosón lévő 
kapaszkodók felszerelésével, illetve liftekkel. A liftek folyamatos karbantartást igényelnek. 

A szakirányú fejlesztési elképzelésekben szerepel, hogy a város minden évben több oktatási intézményt is 
megközelíthetővé és használhatóvá tesz a mozgáskorlátozott emberek számára, az új középületek esetében 

pedig ez már alapvető elvárásként szerepel. 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs 
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 

 

Az Európai Unió által társfinanszírozott TIOP 3.3. intézkedés a központi szervek által fenntartott 

közszolgáltatások utólagos akadálymentesítését támogatta. A támogatatást olyan közszolgáltatást nyújtó és 

ügyfélszolgálatot működtető épület fizikai és infokommunikációs akadálymentesítéséhez lehetett igényelni, 
amelyen egyáltalán nem vagy csak részleges formában végezték el a jogszabályoknak megfelelő komplex 
akadálymentesítési átalakításokat. A TIOP és KMOP támogatás segítségével 77 bírósági, 24 NÉBIH, 23 

rendőrségi, 17 földhivatali és 10 kormányhivatali épület akadálymentesítésére került sor országosan. 
Debrecenben a TIOP-3.3.1/A-10/1 pályázat keretében az alábbi épületek komplex akadálymentesítése 

valósult meg: a Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Debrecen 2/1 helyrajzi számú és 
19548/1 helyrajzi számú épületei (pályázati támogatás: 24 927 330 Ft, illetve 27 894 603 Ft), valamint a 

Hajdú-Bihar Megyei bíróság Debrecen, Széchenyi u 9. szám alatti épülete (pályázati támogatás: 14 798 192 
Ft). 

A szociális ellátást biztosító intézmények akadálymentesítettsége változó, az önkormányzat által fenntartott 
szociális intézmények többsége akadálymentes. Az egyesületi fenntartású Héra Családsegítő Szolgálat 
eredeti épülete azonban közel 100 éves, nem akadálymentesített, és a gondos állagmegóvás mellett is 

felújításra szorul. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye a Böszörményi út 68. szám alatti székhely bejáratánál 
a hely adottságai csak szükség esetén kihelyezendő rámpa kialakítását teszik lehetővé. A mellékhelyiség 
átalakítására sincs lehetőség helyszűke miatt. A Süveg u. 3. szám alatti telephely épületének fenntartása és 
karbantartása a Csapókerti Közösségi Ház feladatai közé tartozik. A feljárati lépcsőn a tolókocsival történő 

feljutás biztosítása, a küszöbök kiiktatása, illetve az illemhely kialakítása érdekében a közgyűlés vállalta, 
hogy legkésőbb 2014. december 31. napjáig megvalósítja az akadálymentes közlekedést az ingatlanban. 
DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja a Pacikert u. 1. sz. alatt lévő telephely külső-belső 

akadálymentesítéssel ellátott, valamint a Kishegyesi út 42. sz. alatti iroda külső akadálymentesítése 
rámpával megoldott. Nem akadálymentesített a Mester utca 1. sz. alatti székhely, valamint a Víztorony u. 15. 
sz. alatti telephely. Az egyenlő esélyű hozzáférést az ügyfelek számára megfelelő munkaszervezéssel és az 
akadálymentesített telephelyekre történő átirányítással biztosítja az intézmény. A külső akadálymentesítést 
kizárólag lift, felvonó beszerelésével lehet megvalósítani mindkét intézményi egységben. 

A kulturális programokhoz való hozzáférés lehetőségeit intézményenként ismertetjük, kitérve – a 
rendelkezésre álló adatok függvényében – a fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettségre 

is. Összességében megállapítható, hogy a kulturális intézmények által megvalósított programokban a 
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korábbiakhoz képest sokkal nyilvánvalóbban megjelentek az esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmód 

megvalósítására irányuló célok, törekvések, tettek. 

A Debreceni Művelődési Központ (DMK) intézményi egységeiben az akadálymentesítés sajnos nem 

mindenhol megoldott. Összesen a DMK intézményi egységei közül hétben akadálymentesített az épületbe 
való bejutás a mozgásukban akadályoztatott emberek számára. A fenntartó önkormányzat felújítási 
munkálatainak köszönhetően az elmúlt években ezt sikeresen elvégezték a homokkerti, az újkerti, a józsai és 
a kismacsi közösségi házakban és a tímárházban, azonban a belvárosi és a galéria épületében még nem. Az 
egységekben dolgozó kollégák igyekeznek ezért mindent megtenni a fogyatékos személyek mozgásának 

megkönnyítése érdekében. Az esélyegyenlőség javításának érdekében az intézményi központ földszinti 
információs helyiségében a számítógépet a gyengén látó személyek számára is használható billentyűzettel 
szerelték fel. Az infokommunikációs akadálymentesítés terén többi egységben is fejlesztéseket terveznek. 

A DMK 9 intézményi egységében 2012-ben 527 program valósult meg, melyen 656 642 fő látogató vett részt 

a rendezvényeken, programokon, illetve vette igénybe az intézmény egységek szolgáltatásait. Egyes 
programjaik esetén elkülönített statisztikát nem vezetnek látogatókról. A programok szinte kivétel nélkül 
térítésmentesen látogathatóak bármelyik célcsoport számára. Munkatervünkben szereplő programjaikat 
úgy állítják össze, hogy azok a lehető legszélesebb kör igényeivel találkozzanak.  

A DMK programterve, mely elsősorban a városi közösségek és egyének szabadidejének kulturális eltöltésére 

irányul, számos esélyegyenlőségi programot is tartalmaz. A saját intézményeiben szervezett 3-4 órás 
programok mellett sok programot a város legkülönbözőbb lakóterein, a kertségekben valósít meg, illetve a 

belváros iskoláiban, óvodájában vagy közterén. Amellett ugyanis, hogy a DMK a szervezés nagy részét, a 
kézműves foglalkozásokat, a különböző kulturális, művészeti egyesületek, intézmények programjait az 
intézmény falain kívül egy adott városrészbe telepíti, jelentős mértékben számít a helyi közösségek 

összefogására, öntevékeny csoportjainak közreműködésére, a helyi társadalom támogatására. 

Rendezvényeivel ezáltal olyanok is találkoznak, akik egyébként nem bejáratosak sem a DMK, sem a város 

más kulturális intézményeiben. Természetesen vannak olyan kulturális és szakmai rendezvényeik, illetve az 
intézményben működő civil partnerszervezetek, klubok, körök, csoportok és közösségek által szervezett 

programok, mint például a „Fehér Bot Napja”, amelyek kifejezetten az egyenlő bánásmód, az 
esélyegyenlőség megteremtésének kérdéseivel foglakoznak.  

Ezen kívül számos más kisebb horderejű programon is részt vettek a valamilyen szempontból hátrányos 
helyzetű emberek csoportjai. A gyengén látó személyek kiscsoportjai többször is ellátogattak olyan 
képzőművészeti kiállításokra, ahol vagy az alkotások faktúrája vagy az alkotásokon megjelenített speciális 

Braille-írás volt számukra felismerhető (Burai István debreceni képzőművész, Tarnóczi Tamás festőművész 
alkotásai), a fogyatékos gyerekek többször vettek részt a részükre szervezett játszóházi foglalkozásokon, 

filmvetítéseken, egyéb, a közreműködésükkel történt amatőr színjátszó és képzőművészeti bemutatókon. 
Mindezek mellett az intézmény számos egyéb rendezvénye kapcsán érvényesül a kulturális esélyegyenlőség 

megteremtésének szándéka. Az intézmény nemcsak helyet ad az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeknek, 
de több munkatársuk egyre elkötelezettebben vesz részt az esélyegyenlőség megvalósítását elősegítő 
programok és feladatok megoldásában is.  

A Méliusz Központi Könyvtár épületének fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése megoldott. A hat 
fiókkönyvtár közül kettő teljesen akadálymentes, beleértve a bejutást, közlekedést és a mosdókat is, további 
négy fiókkönyvtárban csak a bejutás és a benti közlekedés akadálymentesített. A Könyvtár 37 db olyan 

programot, ismeretterjesztő előadást vagy egyéb rendezvényt szervezett fogyatékos személyek számára, 
amely sajátos igényeik kielégítését szolgálta, önálló életvitelüket segítette. Továbbá 23 db szolgáltatásban, 
tanfolyamon, képzésben vehettek részt a fogyatékos személyek. Néhány jelentősebb program, amelyben az 
érintett csoport tagjai részt vettek: Biblioterápiás foglalkozás, Irodalmi délután, Zene füleimnek, 
Hagyományápoló kézműves foglalkozás. 
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A Déri Múzeum épületes akadálymentesített, a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum pedig részben 

akadálymentesített. A Déri Múzeum 10 olyan rendezvényt szervezett, amely fogyatékos személyek sajátos 

igényeinek kielégítését szolgálta, önálló életvitelét segítette. A kiállítások közül egyeseket teljes időtartamuk 
ideje alatt, másokat a nyitvatartási időszak egy részében díjmentesen látogathatnak az érdeklődők. 

MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ épülete a 2006-ban hatályos szabványok szerint 
akadálymentes, továbbá egy ÉAOP projekt keretében végrehajtott fejlesztések már a 2011-ben hatályos 
akadálymentesítési szabályok szerint akadálymentesek (taktilis jelek, beszélő lift, lépcsőkorlát stb.). A 
Műterem Galéria azonban nem akadálymentesített. Bár az intézménynek egyelőre nincs esélyegyenlőségi 

terve, referense, de a terv elkészítése és a referens kijelölése folyamatban van, melyeket mint 
esélyegyenlőségi vállalásokat, pályázatok révén is teljesítenie kell. Az elmúlt évben a MODEM az Acusticus 
Halláscentrummal együttműködve befogadott egy olyan rendezvényt, amely kifejezett hallássérült 
személyek számára volt hozzáférhető. Ezen felül egy TÁMOP projekt keretében folytatott szakkörsorozat 
közül a kiTÉRő szakkör negyedik féléve igény szerint rendelkezésre áll szintén halláskorlátozott emberek 

részére, jeltolmács segítségével. A MODEM programjai közül számos ingyenesen látogatható. 

VOKE Egyetértés Művelődési Központ részben akadálymentesített. Helyiségeit díjazás nélkül bocsátotta a 
Down Alapítvány számára, 410 fős gálaműsoruk lebonyolítása érdekében. A Vojtina Bábszínház fizikai 
akadálymentesítése szintén részleges, földszintje akadálymentesített, az emelete nem. A Bábszínház 

gyermekek, köztük fogyatékos gyermekek számára kínál programokat. A Kodály Filharmónia épülete nem 
akadálymentesített, ahogyan a Hajdú táncegyüttes helyiségei sem.      

A civil szervezetek akadálymentesítettsége változó. Míg az Ondód Jövőjéért Egyesület közösségi háza nem 
akadálymentesített, addig például a Bibliai Ismeretterjesztő Egyesület (BIT) épületének közösségi tere teljes 
mértékben akadálymentes, akadálymentes bejárat és mozgáskorlátozott mosdó biztosított. A BIT Egyesület 

2012-ben fogyatékos személyek számára 5 db rendezvényt szervezett, melyek jótékonysági koncertek és 

prevenciós előadások voltak. Csodabogarak elnevezésű ifjúsági pályázati programja keretében a szervezet a 

fogyatékos személyeket érintően vállalta, hogy bevonja a célcsoportot vagy annak képviselőit a projekt 
tervezésébe, továbbá hogy törekszik többek között a fogyatékos személyek bevonására a program 

megvalósítása során. Ennek megfelelően a fogyatékos emberek száma a célcsoportban 8 fő. A projektben 
kitűzték a fogyatékkal élő emberek életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítását is. A „Vissza a 
jövőbe” Munkaerő-piaci és szociális integráció elősegítése a foglalkoztatáspolitikai modern eszköztár 

támogatásával és a közösség erejével című projektjének eredményei között pedig 1 fő fogyatékos személy 
foglalkoztatásának elősegítését vállalta a szervezet.  

2001 - 2009 között a város Közgyűlésének Szociális Bizottsága által közzé tett pályázati felhívás lehetőséget 
nyújtott a helyi civil szervezetek és intézmények számára, hogy önkormányzati támogatással szervezzenek 

foglalkoztatási, rehabilitációs programokat többek között fogyatékos személyek számára is. Fogyatékos 
személyek ellátására 2007-ben 6, 2008-ban és 2009-ben 7-7 db intézmény és civil szervezet pályázott 

sikeresen. Forráshiány miatt az utóbbi években ilyen pályázat kiírására nem került sor.  

A Széchenyi Kerti Református Egyházkerület fizikai és infokommunikációs akadálymentesítést vállalt 
pályázatok révén. Épülete akadálymentes, ajtóküszöbök nincsenek, ezen túl indukciós hurok van felszerelve 
és kivetítő is működik a templomban. Az Egyházkerület minden rendezvénye ingyenes, és minden 
programja, szolgáltatása nyitott a fogyatékos emberek számára is. Az Egyházkerület az elmúlt évben 9 db 
programot szervezett a fogyatékos célcsoport sajátos igényeik kielégítésére.  

Az önkormányzat támogatja az ép és fogyatékos személyek sporttevékenységét. Ennek érdekében évről évre 

sportcélú pályázati felhívást tesz közzé, többek között egészségkárosultak sportja kategóriában is. Ennek 
köszönhetően támogatásra kerültek fogyatékos sportrendezvények és sportolók (értelmi fogyatékos, 
tanulásban akadályozott, szervátültetett, mozgássérült személyek).  
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A sportlétesítmények többsége alkalmas fogyatékos személyek számára is rendezvények lebonyolítására, így 

például a Debreceni Sportuszodában már második alkalommal került megrendezésre a Speciális Úszók 

Diákolimpiai Döntője. Az épületek közül a Jégcsarnok, az Atlétikai stadion, az uszoda, valamint a Főnix 
Rendezvénycsarnok teljesen akadálymentesített, a Hódos Imre Sportcsarnok és az Oláh Gábor utcai 
Sportcsarnok viszont csak részlegesen. 

A Fogyatékosokat Ellátó Intézmény ellátottjai (közép- és súlyosan fogyatékos személyek) az alábbi 
sportrendezvényeken szoktak részt venni, különböző támogatók és szervezők közreműködésével: 
Segítséggel élők világnapja, Regionális Tekebajnokság, úszásoktatás, versenyre való felkészítés hetente 

egyszer, élményfürdő látogatása hetente egyszer, lovaglási lehetőség hetente egyszer, mozgás- élmény 
sportrendezvény májusban, játékos sportvetélkedő szeptemberben, kerékpározás gyakorlása, 
korcsolyaoktatás, edzés hetente egyszer. Ezeken túl a városon kívül évszaknak megfelelő túrákat szerveznek, 
valamint Egerben kerül sor évente kétszer a Regionális Úszóbajnokságra és a Regionális Atlétikai 
Bajnokságra. 

A debreceni intézmények, szervezetek egy részének holnapja akadálymentes verzióban is elérhető, ilyen a 
DKV Debreceni Közlekedési Zrt., a Debreceni Egyetem, a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ, az 
Immánuel Otthon vagy a Hajdú-Bihar Megyei Esélyegyenlőségi Iroda weboldala. Sok, részben szociális 
intézmény honlapja viszont nem akadálymentesített, mint a DMJV Terápiás Háza, a Debreceni Humán 

Szolgáltató Központ vagy akár a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja. 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

A helyi középületek, kulturális és szociális célú épületek akadálymentesítésére vonatkozó információk a 7.3 

a), b) és e) pontjaiban kerülnek kifejtésre. E pontokban bemutatjuk néhány önkormányzati, civil és egyházi 
fenntartású épület fizikai hozzáférhetőségét, azonban ezen túl más munkahelyek akadálymentesítettségére 

vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésünkre. 

A munkahelyek akadálymentesítésével kapcsolatban jogszabály is előírja, hogy a fogyatékos személyek 
önálló életvitelének és az élet valamennyi területén történő teljes körű részvételének lehetővé tétele 

érdekében szükséges a hozzáférési akadályok és korlátok beazonosítása és felszámolása, melyek többek 
között a következőkre vonatkoznak: „épületek, utak, közlekedés és más bel- és kültéri létesítmények, így 
iskolák, lakóházak, egészségügyi létesítmények és munkahelyek”. (2007. évi XCII. törvény) Pályázati 
programok is támogatták a munkahelyek akadálymentesítését, de ezek a közszolgáltatásokat biztosító 

intézményeken túl elsősorban kifejezetten a hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat alkalmazó munkahelyekre irányultak.  

Bár pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre, feltételezhetően kevés az akadálymentesített munkahelyek 

száma. Természetesen pozitív példákról is be tudunk számolni, mint az IT Services Hungary Kft, amelynek 
épülete a mozgássérültek számára akadálymentes. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

2009-ben az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Hivatala vizsgálatot indított a fővárosi és a vidéki 
tömegközlekedés, valamint a vasúti közlekedés helyzetének felmérésére, illetve az új közlekedési 
beruházások esetében az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító ún. „egyetemes tervezés” követelményeinek 

megvalósulására. A vizsgálat adatai azt mutatták, hogy a közösségi közlekedés fizikai akadálymentesítésére a 
törvényben előírt 2010. december 31-i határidő nem lesz tartható. Fontos azonban kiemelni, hogy az 
alacsonypadlós járművek aránya Debrecenben volt a legmagasabb, 86,2%-os, amely jelentősen 
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kiemelkedett a többi város alacsonypadlós járműveivel való ellátottsághoz képest (második legmagasabb 

arány 51,2% volt Kaposváron, a legalacsonyabb pedig Pécsett volt, 3%-kal). 

A közterületi közlekedéseknél az esélyegyenlőség biztosítása az alábbi feladatcsoportokban határozható 

meg: szegélysüllyesztések a csomóponti gyalogosátkelőhelyeknél, szegélysüllyesztések a gyalogátkelőhelyek 
nélküli út- és gyalogos kapcsolatoknál, a jelzőlámpás csomópontokban hangjelző berendezések kiépítése, 
gyalogátkelőhelyeknél taktilis burkolatok alkalmazása, a járdák űrszelvényének biztosítása a megfelelő 
méretekben, nagy szintkülönbségű járdaszakaszoknál rámpa kialakítása és a közösségi közlekedés 
felületeinek kialakítása. 

Szegélysüllyesztések a csomóponti gyalogosátkelőhelyeknél: Debrecen város úthálózatán a korábbi 

szabványok előírásainak megfelelően a gyalogátkelőhelyeknél a szegélyek nem kerültek lesüllyesztésre. A 
kiemelt szegélyek 8-12 cm-es magasságánál kerekesszékkel, babakocsival, de még gyalogosan is nehéz a 
közlekedés. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az elmúlt 5 évben évente 1-1,5 millió Ft-ot költött az 

önkormányzat kizárólag a kiemelt szegélyek süllyesztésére, melynek megfelelően 200 fm-en 45 
gyalogosátkelőhely kapcsolatnál építették át a kiemelt szegélyt. A szegélysüllyesztéseket a legforgalmasabb 
csomópontokban végeztették el.  

Szegélysüllyesztések a gyalogátkelőhelyek nélküli út- és gyalogos kapcsolatoknál: Debrecen úthálózatán 
különösen nagy számban található gyalogátkelőhely nélküli járda- és útkapcsolat, melyeknél a szegélyek az 

előző bekezdéshez hasonlóan nem süllyesztetten lettek kiépítve. Az elmúlt 5 évben ilyen jellegű 
szegélysüllyesztést csak néhány útszakaszon volt lehetőség megcsináltatni közel 40 fm-en.  

A jelzőlámpás csomópontokban hangjelző berendezések kiépítése: Debrecen város területén 2007. és 2012. 
között a jelzőlámpával szabályozott kijelölt gyalogosátkelőhelyek mellett, a vak és gyengénlátó személyek 

közlekedésének segítésére 80 db hangjelző berendezés került felszerelésre mintegy 40 db kijelölt 
gyalogosátkelőhelyhez, elsősorban a kiskörút mentén. A berendezések sípoló hangot adnak a szabad jelzés 

alatt. A berendezés ára: bruttó 50 000 Ft/db. A hangjelző berendezések felszerelése megosztja a lakosságot. 
Azokon a helyeken, ahol a hangjelző berendezések hangja a környező házfalakon visszaverődve a lakók 

nyugalmát zavarhatja, az éjszakai időszakban kikapcsolásra kerülnek. Az új csomópontok kialakításánál 
minden esetben megvizsgálásra kerül a gyalogos hangjelző berendezés felszerelésének a lehetősége. A 
2012-ben átadott nyugati kiskörút I. ütem kivitelezési munkáinál a jelzőlámpás csomópontokban a szabad 

jelzést adó sípoló hangjelzés helyett hangfelvétel került beépítésre, mely szövegek segítenek az utcanév és 
az áthaladási irány bemondásával. Ilyen berendezés 4 csomópontban került kiépítésre.  

Gyalogátkelőhelyeknél taktilis burkolatok alkalmazása: A vak és a gyengénlátó emberek részére 2009-ben 
kísérleti jelleggel bordázott burkolati jel került kihelyezésre a város területén található kijelölt 

gyalogosátkelőhelyeknél a gyalogos felállási hely jelölése érdekében. A burkolati jelek a Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szövetségével egyeztetve, önkormányzati forrásból kerültek kialakításra. Az 

érintettek részére problémát jelent a kijelölt gyalogosátkelőhelyekhez közeledve a járda és az útburkolat 
szélének „megtalálása”. Közlekedésük elősegítése és a közúti csomópontok megközelítésének 

biztonságosabbá tétele érdekében – a 2009. évben elkezdődött folyamat folytatása során – 2012-ig a több 
mint 10 csomópontban található kijelölt gyalogosátkelőhelyek előtti járdaszakaszon a burkolat szélével 
párhuzamosan plasztikus, domború felületű felállási vonalakat, valamint ezekre merőlegesen hasonló 
kialakítású rávezető vonalakat alakítottak ki. A burkolati jelek keresztmetszeti kialakítása és a fenti 
helyszínek megválasztása a Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesületével, valamint a Fehér bot 

Alapítvánnyal való egyeztetés alapján történt. A burkolati jelek kialakításának költsége bruttó 1 500 000 Ft-
ba kerül. A fenti kialakítást a már meglévő felületeken a burkolat megbontása nélkül lehet kialakítani. 
Azokon a csomópontokban vagy folyópályás szakaszokon, amelyeknél a csomópont egyébként is átépítésre 
kerül, vagy új csomópont kerül kialakításra, taktilis burkolati betéteket alkalmaznak a gyengénlátó személyek 
közlekedésének segítésére. Ezek az előregyártott betonelemek a burkolt felületek kialakítása során kerülnek 

beépítésre a burkolatba. Ilyen jellegű megoldásokat alkalmaztak az elmúlt időszakban megépült nyugati 
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tehermentesítő I. ütem, Böszörményi úti kerékpárút, Hatvan-Kishegyesi út kerékpárút, Egyetem tér 

körforgalmi csomópont közlekedési létesítményeinél. A 2-es villamos tervezett új nyomvonalán, valamint a 

közös szakaszon a taktilis jelek következetesen betervezésre kerültek a gyalogosátkelőhelyeknél és a 
peronoknál. A taktilis burkolati jelek egységes hálózatot alkotva kerültek megtervezésre, melynek 
megfelelően a járdákban alkalmazott hullámkövek a gyalogosátkelőhelyek és a peronok felszálló helyei 
között biztosítanak egybefüggő kapcsolatot.  

A járdák űrszelvényének biztosítása a megfelelő méretekben: Debrecen járdahálózatára jellemző, hogy a 
járdák szélessége az összfelület 60%-án nem éri el a kétirányú forgalomra alkalmas minimális 1,5 méter 

szélességet. További probléma, hogy a meglévő járda felületekben közvilágítási és egyéb oszlopok kerültek 
elhelyezésre, valamint az épületek homlokzatából kiugró lépcsők balesetveszélyt hordoznak a vak és 
gyengénlátó emberek számára. A járdákban és a főbb gyalogos irányokban lévő közúti jelzőtáblák 
tartóoszlopai az elmúlt években a megfelelő helyekre áthelyezésre kerültek. A közvilágítási hálózatok 
rekonstrukciói során különös figyelmet fordítottak a járdafelületek biztosítására, ezért a vezeték cserével egy 

időben oszlop áthelyezéseket végeztettek például az Egyetem sgt. Honvéd utca és Füredi út közötti 
szakaszán. A járdafelületek akadálymentes járhatósága érdekében 2008 óta az üzletek és vállalkozások ún. 

megállító táblák kihelyezéséhez nem kapnak hozzájárulást. A közlekedés biztonsága érdekében szükséges 
oszlopok és korlátok elhelyezésénél körültekintően járnak el.  

Nagy szintkülönbségű járdaszakaszoknál rámpa kialakítása: Bár Debrecen út- és járdahálózatán nem 
jellemző a nagy szintkülönbség, ennek ellenére egyes lakótelepek területén, mint a Tócóskert, Vénkert, 
Libakert, a panelépületek között 2-3 méteres szintkülönbségek találhatók. A lakótelepek kialakításával 
egyidőben megépült járdák nagy szintkülönbségű kapcsolatainál vagy nem készültek vagy csak nagy lejtéssel 

épültek rámpák, melyek a mozgáskorlátozott emberek számára életveszélyesek. 2012-ben a lakossági 
igények figyelembevételével a Hajó utcán korszerű rámpa kialakítása történt.  

Közösségi közlekedés felületeinek kialakítása: Az esélyegyenlőség biztosítása a közösségi közlekedésben 

nagy körültekintést és jelentős anyagi ráfordítást igényel. A villamos és autóbusz peronok meglévő 
felületének állapota, magassága, szélessége, a peronokhoz vezető járdafelületek akadálymentesítése fontos 

feladat Debrecen úthálózatán, ezért uniós pályázati keretből (ÉAOP-2007-3.1.4/B) 2009-ben 40 db autóbusz 
(öböl) megállóhely korszerűsítésére, 7 db tejesen új megállóhely építésére és 11 utasváró felépítésére került 
sor 138 millió Ft értékben. Az átépített megállóhelyekben a legkorszerűbb, alacsony padlós buszokhoz 

igazodó profilszegélyeket alkalmazták, vak és gyengénlátó személyek részére taktilis jeleket építettek ki, míg 
a mozgáskorlátozott személyek rámpák révén tudják akadálymentesen megközelíteni az egyes buszvárókat. 

Összességében a látás- és a mozgássérült személyek is biztonságosabb körülmények között vehetik igénybe 
a debreceni tömegközlekedést. Az önkormányzat ezt megelőzően a város közigazgatási területén lévő 595 
megállóhelyből 85-öt újított fel, 350 megálló állapota pedig megfelelőnek tekinthető. A tájékozódást segíti, 
hogy a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. honlapja akadálymentes változatban is elérhető. 

Debrecen közúthálózatának üzemeltetése, fenntartása és átépítése során az esélyegyenlőség biztosítása 
érdekében egyrészt szükséges, hogy a rossz felületek átépítéséhez, korszerűsítéséhez megfelelő 
pénzösszegek álljanak rendelkezésre, másrészt a közterületet érintő magánberuházások tervezése és 

kivitelezése az elvárható legmagasabb szinten történjen meg. A 2012-ben megépült LIDL áruház miatti 
Derék utcát érintő átalakítások ezen elveket megfelelően tükrözik. 

A személyforgalmi pályaudvar (Nagyállomás) konstrukciója és modern követelményeknek megfelelő 

átalakítása keretében megoldották a pályaudvar, illetve a vágányok akadálymentes megközelítését is.  
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e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 

A szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások formái és az azokra vonatkozó adatok a 7.1 c) pontban 

ismertetésre kerültek, a következőkben néhány intézmény szolgáltatásait részletezzük.  

A DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézményének alapító okirata alapján fő tevékenységi köre a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 66.§-ában meghatározott szakosított szociális 
ellátási formák közül a fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthoni ellátása, illetve az Szt. 85./A. §-a 
alapján lakóotthoni ellátás, az Szt. 65/F. §-a alapján fogyatékos személyek nappali ellátása, valamint az Szt. 
80.§. alapján átmeneti elhelyezés biztosítása. A működési engedély alapján 2012. évben az intézmény 
székhelyén működő szolgáltatások ellátotti létszáma 152 fő volt, melyből 12 fő lakóotthoni ellátott, 140 fő 

tartós bentlakásos ellátási formában (ápolásukat-gondozásukat) a B, C, D, E osztályon látták el. Az intézmény 

telephelyein működő szolgáltatások ellátotti létszáma 140 fő volt, melyből 130 fő nappali ellátott és 10 fő 

átmeneti ellátott. Az intézmény ellátottjainak többsége halmozottan sérült. Az értelmi sérülés mellett egyéb 
fogyatékosság (érzékszervi, mozgásszervi fogyatékosság) is jelen van. 

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat jelenleg összesen 4 telephelyen kiskorú fogyatékos 
személyek részére 40, nagykorú fogyatékos személyek részére 90 férőhelyen biztosít nappali ellátást. A 
nagykorú fogyatékkal élők ellátásának keretében a családban élő, elsősorban enyhe és középsúlyos, 16. 
életévüket betöltött, debreceni lakó, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, állandó ápolást nem igénylő, 

önellátásra és önkiszolgálásra részben képes, felügyeletet igénylő értelmi fogyatékosok nappali gondozását 
végzi. Az intézménynek biztosítja a napközbeni tartózkodást, az alapvető higiénés szükségletek kielégítését, 

valamint az igény szerinti étkeztetést. Az intézmény kiemelt feladata az ellátottak képességeinek megtartása, 
fejlesztése, a mindennapi élethez szükséges szokások kialakítása, szocioterápiás foglalkozások és szociális 

intézményi foglalkoztatás szervezése, az egyéni képességek és készségek figyelembevételével a 
foglalkoztatási szakmai programban foglaltak szerint. Az ellátást igénybevevő személyek 6-8 fős gondozási 

csoportokban, 4 csoportszobában vannak ellátva. Viszonylag nagy, árnyékos udvar tartozik az épületekhez, 
melyet a mozgásfejlesztés során tudnak jól kihasználni. Az Ifjúság utca 2. szám alatti intézményben 60 fő 
enyhe, illetve középsúlyos, a Mester utca 22. szám alatti intézményben pedig 30 fő középsúlyos, illetve 

súlyos, 16. életévét betöltött értelmi fogyatékos személy ellátása folyik. A Mester utcai telephely tárgyi 
feltételei teljes mértékben megfelelnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet előírásainak, azonban az Ifjúság 

utcai telephely tárgyi feltételei elmaradnak a jogszabályban foglaltaktól. A fürdőszobák, küszöbök, 
ajtószélesség fogyatékos személyek számára történő akadálymentes kialakítása hiányzik. 

  Az Ifjúság utcai telephely ellátottjainak kor és nem szerinti megoszlása 2012-ben (fő) 

19-23 éves 24-39 éves 39 év felett összesen 

ffi nő ffi nő ffi nő  

1 - 17 24 5 10 57 

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója 

Az Ifjúság utcai telephely ellátottjainak megoszlása a sérültség fokának mértéke szerint 2012-ben (fő) 

enyhe középsúlyos súlyos halmozott 

6 49 - 2 



213 

 

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója 

   

A Mester utcai telephely ellátottjainak kor és nem szerinti megoszlása 2012-ben (fő) 

24-39 éves 39 év felett összesen 

ffi nő ffi nő  

15 4 5 3 27 

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója 

  

A Mester utcai telephely ellátottjainak megoszlása a sérültség fokának mértéke szerinti 2012-ben (fő) 

enyhe középsúlyos súlyos halmozott 

14 7 - 6 

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója 

Debrecen Megyei Jogú Város Fogyatékosokat Ellátó Intézménye jelenleg 140 férőhelyen biztosít fogyatékos 

személyek otthona ellátást. Ellátási területe Hajdú-Bihar megyére terjed ki. A személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet szerint az 

intézmény szakmai létszáma és a szakképzettségi arány is megfelel a jogszabályi előírásoknak, azonban az 
intézmény tárgyi feltételei nem teljes mértékben felelnek meg a rendelet előírásainak. Az ellátottaknak 

lehetőségük van egyéni kérelem és elbírálás alapján saját bútor és berendezési tárgy behozatalára és 
vásárlására is. Az intézmény saját mosodával, illetve műszaki műhellyel és 400 adagos kapacitású konyhával 

rendelkezik. Az egyéni fejlesztések sikeréhez nagyban hozzájárulnak a jól felszerelt és eszközállományában 
folyamatosan bővülő terápiás helyiségek. Az egészség helyreállítását szolgálják a fény- és aromaterápiás, 
illetve masszázs helyiségek. A prevenciót és a mozgásigényt segíti elő az intézmény folyosója. További 

terápiás helyiségek: zeneterápiás helyiség, valamint beszéd- és kommunikációs terem. A szabadidő kulturált 
eltöltését gondozott park teszi még kellemesebbé. A szociális foglalkoztatás az intézmény munkatermeiben 

történik, ahol korszerű körülmények között dolgozhatnak az ellátottak. 

 Az ellátottak ápolása-gondozása négy osztályon történik, melyekben elkülönítetten történik a kiskorú, 

valamint a nagykorú, illetve a súlyos, valamint középsúlyos gondozottak ellátása. 2001. szeptember hónapot 
megelőzően az intézményi beutalás még határozatlan időre szólt, majd ettől az időponttól már határozott 

időre 1 éves kortól a 18. életév betöltéséig kerülhetett be a fogyatékos gyermek. A fenntartó célja ezzel az 
volt, hogy a megyében egyedülálló módon, de országos szinten is csak kevés helyen jellemző módon 
„tisztán” kiskorú fogyatékos személyek részére legyen biztosított az ellátás. A megelőző határozatlan idejű 
beutalás miatt viszont még jelenleg is közel 50%-os arányban veszik igénybe az ellátást a nagykorú 
ellátottak. Az intézmény az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes 

körű ellátását biztosítja, melynek keretében az ellátottak életkorának megfelelő étkeztetéséről, szükség 
szerint ruházattal, textíliával való ellátásáról, egészségügyi ellátásáról, lakhatásáról gondoskodik, a 
fogyatékosságuknak és életkoruknak megfelelően szervezi a korai fejlesztésüket, fejlesztő felkészítésüket, 
valamint segíti az iskolai tanulmányaik folytatását.  
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Az ellátottak létszám szerinti megoszlása a DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézményének fogyatékos 

személyek otthona ellátásában 

Egység Ellátottak köre Ellátottak száma 

B osztály középsúlyos, súlyos, halmozottan sérült értelmi 
fogyatékos fiúk ápolása, gondozása 

36 fő 

C osztály súlyosan vagy halmozottan sérült lányok ápolása, 
gondozása, fejlesztése 

34 fő 

D osztály ellátottjai súlyosan, halmozottan sérült személyek, 
valamennyien ágyhoz kötöttek 

34 fő 

E osztály súlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérült 
fiúk (többségüknél pszichiátriai kórkép is fennáll) 
ellátása 

33 fő 

Összesen:  137 fő 

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója 

A DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézményének fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona 12 fő 
értelmi fogyatékos személynek nyújt bentlakásos ellátást. Az intézményben a dolgozók létszáma és 
szakképzettsége, illetve az intézmény tárgyi feltételei teljes mértékben megfelelnek a jogszabályi előírásnak. 
Az ellátottak 2-3 ágyas szobában, komfortos körülmények között vannak elhelyezve. A lakóotthonban külön 

közösségi együttlétre alkalmas szoba, és étkező is rendelkezésre áll. A lakóotthon korszerű lakhatási és 
életkörülményeket biztosít, illetve minőségi követelményeknek megfelelő ellátást nyújt. Lakóotthonban 

elhelyezhető a debreceni lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező 16. életévet betöltött önellátásra 
részben képes, folyamatos tartós ápolást nem igényelő értelmi fogyatékos személy. A fogyatékos személyek 

ápoló-gondozó célú lakóotthona az ellátást igénybevevő fogyatékos személyek részére életkoruknak, 
egészségi állapotuknak és önellátásuk mértékének megfelelő ellátást biztosít. 

Az ellátottak sérültség foka szerinti megoszlása a DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézményének ápoló-
gondozó célú lakóotthonában (fő) 

Enyhe Középsúlyos Súlyos 

- 10 2 

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója 

Az ellátottak életkor és nem szerinti megoszlása a DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézményének ápoló-

gondozó célú lakóotthonában (fő) 

19-23 éves 24-39 éves 39 év felett összesen 

ffi nő ffi nő ffi nő  

- 1 6 4 1 - 12 

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója 

Fogyatékos személyek gondozóházába azok a 16. életévüket betöltött, debreceni lakó-, illetve tartózkodási 

hellyel rendelkező, önellátásra részben képes, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos személyek vehetők 
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fel, akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése 

teszi szükségessé. Átmeneti ellátást nyújtó intézmény legfeljebb egy évi időtartamra nyújt teljes körű 

ellátást, ami különös méltánylást érdemlő esetben, az intézményi orvos szakvéleményének figyelembe 
vételével egy alkalommal egy évvel meghosszabbítható. Ha az ellátást igénybevevőt más személyes 
gondoskodást nyújtó intézményben el lehet látni, az új intézménybe történő elhelyezésig az ellátást igénybe 
vevő ellátását változatlan feltételekkel kell biztosítani. A fogyatékos személyek gondozóházában lehetőség 

szerint a fogyatékosság jellege szerint elkülönített gondozási egységekben kell a gondozást megszervezni. Az 
ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében terápiás és készségfejlesztő 
foglalkozásokat szervez. A terápiás és készségfejlesztő foglalkozás keretében kreatív, művészeti, mozgás és 
játékterápia szervezhető. 

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye érvényesíti az egészséges táplálkozás szempontjait. A 18 év feletti 
korcsoport napi háromszori étkeztetése biztosított. Napi szinten biztosítanak 0,3 liter 2,8 %-os tejet, vagy 
ennek megfelelő kalcium tartalmú tejterméket, 2 adag gyümölcsöt, zöldséget (reggelinél egész évben a 

szezonális zöldségek adása, nyers zöldségek felhasználása az ételek készítésénél, mint nyers saláták), 2 adag 
gabonaalapú élelmiszert, (rozsos kenyér, korpás kenyér, kukoricás kenyér, korpás zsemle, teljes kiőrlésű kifli, 

cerbona pehely, müzli). Igyekeznek az ANTSZ ajánlásának megfelelően készíteni az étlapot az ellátottaink 
részére, az élettani sajátosságaiknak megfelelően. 

A DMJV Csökkentlátók Otthona, mint ápolást, gondozást nyújtó intézmény 96 – 2013-tól 110 –férőhelyen 
látásfogyatékos személyek ellátását végzi. Az épület állaga felújítást igényel, tekintettel a közel ötven éves 
múltjára. Az ellátás, gondozás kétágyas szobákban történik. A szobák bútorzata lecserélésre került, ízléses 
fenyőbútoros szobák várják az ellátottakat. Az intézmény ellátási területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 

Hajdú-Bihar megye, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye. Az intézmény a 18. életévét betöltött, 
látásfogyatékosságuk miatt önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi 

legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális 

gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról 

gondoskodik. Az intézményben 2013. április 30-i adatok alapján nyolc üres férőhely van, és öten vannak 
várakozó listán, akik különböző indokok alapján egyelőre nem kívánják elfoglalni férőhelyüket.  

Az Idősek és Csökkentlátók Otthona ellátottjainak demográfiai mutatói 

 (2012. december 31-ei adat) 

Korcsoport, év Férfi (fő) Nő (fő) 

18-39 - 2 

40-59 5 4 

60-69 15 13 

70-79 9 11 

80 felett 10 26 

Összesen: 39 56 

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója 

A Csökkentlátók Otthonában dolgozók szakképzettsége, illetve létszáma, valamint az elhelyezési 
körülmények megfelelnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet előírásainak. 2010-ben megtörtént a porta és az 

előtér teljes átalakítása, valamint az ÁNTSZ által kifogásolt szennyes ruhatároló korszerűsítése, így a ruhák 
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összegyűjtése és tárolása higiénikus körülmények között zajlik. 2011-ben a földszinti ápolási részleg 

akadálymentesítése valósult meg azáltal, hogy az épületben működő liftszerkezet felújításra került, így a 

földszintről átjárhatóvá vált.  

A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona (4029 Debrecen, Pacsirta u. 51.) 
fogyatékosok nappali intézménye, mely közoktatási, egészségügyi és rehabilitációs feladatokat is ellát a 
szociális ellátás keretén belül. Alapító és fenntartó szerve a Debrecen Nagytemplomi Református 
Egyházközség. Az Otthonban folyó munkáját segíti az Immánuel Alapítvány rendszeres támogatásával. 2012-
ben a működési engedélyben meghatározott ellátotti férőhely 76 fő, a 2012-es évben az ellátottak száma 

összesen 81 fő volt. Munkatársi létszám összesen 35 főállású, ebből 14 diplomás (gyógypedagógus, 
konduktor, gyógytornász, közgazdász), 21 fő gyógypedagógiai asszisztens, gondozó, vagy csecsemő- és 
gyermekápoló, illetve nem szakmai munkakörben dolgozó, a szakképzettségi arány tekintetében mindössze 
1 fő szakképzetlen. A munkatársak között 2 fő közfoglalkoztatás keretében végezte munkáját. Az Otthon a 
felsorolt tevékenységeit Debrecen város és Hajdú-Bihar megye közigazgatási területére kiterjedően végezte 

az elmúlt évben is, melyhez különböző betegszállító cégek, illetve a Tiszántúli Református Egyházkerület 
Támogató Szolgálata, valamint a Nagytemplomi Egyházközség Nyitott Ajtó Támogató Szolgálata és egyéb 

támogató szolgálatok biztosították a szállítási feltételeket, valamint a szülők maguk végezték a szállítást. 

Az Immánuel Otthon 2012.évi szakmai feladata 

- 81 fő 6-30 éves halmozottan fogyatékos gyermek, fiatal napközbeni gondozása, ápolása, 

szociális ellátása; 

- 24 fő 18 éven felüli fiatal önálló életre való felkészülését szolgáló nappali ellátás 

rehabilitációs jellegű foglalkoztatással; 

- 20 fő tanköteles korú gyermek pedagógiai célú, habilitációs ellátása, kiegészítve az 

osztályozó vizsgára felkészítéssel, magántanulói jogviszony alapján, 

- 36 fő súlyos, halmozott fogyatékos, tanköteles korú gyermek részére fejlesztő iskolai 

nevelés-oktatás; 

- 1 fő fejlesztő felkészítés keretében folytatja tovább tanulmányait; 

- 81 fő részére járóbeteg szakrendelésen belül orvosi ellátás (ortopédia, gyermekgyógyászat, 

gyermekneurológia), mozgásrehabilitáció (konduktív pedagógia, szomatopedagógia és 

gyógytorna), gyógymasszázs, logopédiai és alternatív-augmentatív kommunikációs 

fejlesztés. 

Ezeken túl napi háromszori étkezést biztosít az Otthon, melyhez térítési díjként csak a törvényben 
meghatározott összeggel csökkentett étkezési díjat kellett fizetni az ellátottaknak. Összesen 56 fő vette 

igénybe az étkezést, többen speciális diétát igényeltek. Továbbá tanórán kívüli számos szakkör jellegű 
tevékenységet szervez az Otthon az ellátást igénylők számára képességeik és életkoruk szabta határokon 
belül (tánc és drámafoglalkozások, állatasszisztált terápia, zeneterápia, sportfoglalkozások, gyógyúszás, 
nyaralás, táboroztatás). 

2012-ben minden ellátott részesült szociális ellátásban, összesen 81 fő. Ez a létszám 4 iskolai, 6 fejlesztő 
iskolai és 3 munka jellegű foglalkoztató csoportban oszlik meg. A szociális ellátás nehezen választható szét a 

többi területtől, mert a napközbeni tevékenységekbe ágyazottan valósult meg az ápolás, gondozás, szociális 
ellátás, például az önkiszolgálásra nevelés a szocializáció részeként. A munka jellegű terápiás célú 
foglalkoztatást végző részleg fő célja a lehető legnagyobb önállóságra nevelés. Ennek érdekében három 

(összesen 24 fővel működő) csoportban zajlott terápiás jellegű foglalkoztatás. A 18 éven felüli, már nem 
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tanköteles korú fiatalokkal 1 gyógypedagógus, szociálpedagógus, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens és 2 fő 

gondozó és két EVS önkéntes foglalkozott állandó jelleggel és mozgásterapeuták, lelkész, gyógypedagógus, 

keramikus időszakosan. A szociálpedagógus irányításával folyt a foglalkoztatás, amit kiegészítettek egyéb 
tevékenységek, mint zenei foglalkozás, társasjátékozás, számítógéppel való tevékenység, videózás, séták a 
környéken, vásárlás, pénzhasználat tanulása, hittan stb. A fiatalok lehetőséget kaptak, hogy 
érdeklődésüknek megfelelően irányítsák a mindennapi programokat: agyagozás, gyertyaöntés stb. A csoport 

tevékenysége az ökotudatosság és az önállóságra nevelés jegyében zajlott. 

Az intézmény számos ingyenesen igénybe vehető, alternatív lehetőséget kínál a szabadidő hasznos 

eltöltésére, kiegészítő terápiákra. Így biztosítja az Otthon kórusában, zenekarában való aktív részvételt, 
különböző tánccsoportokban való részvételt (kerekesszékes tánc, kontakt tánc, néptánc), kerekesszékes 
tréninget, sportkörben való részvételt. A sportuszodában rendszeresen kibérelik a tanmedencét és 
gyógyúszást, víz alatti tornát, úszásoktatást biztosítottak, valamint állatasszisztált terápiát (kutyaterápiát) 
szerveztek. Egyházi intézményként fontosnak tartják a spirituális alkalmakat, a lelki feltöltődés alkalmait. Egy 

főállású lelkész végzi a spirituális alkalmak lebonyolítását, tartja a hittan órákat, szülői alkalmakat, 
munkatársi lelki alkalmakat, kirándulásokat. Szerepet kapnak a szülőknek nyújtott szolgáltatások, a szülők 

önszerveződésének segítése is, alkalmat, helyszínt és munkatársat biztosítanak a „Nem vagy egyedül” 
szülőklub havonkénti alkalmaihoz, ahol az érdekérvényesítés, tájékoztatás és a problémák feldolgozása a cél. 
A Halmozottan Fogyatékosok Szülőszövetségének Hajdú Bihar Megyei Szervezete szintén az intézmény 
címére került bejegyzésre és itt tartja foglalkozásait. 

Ezeken túl különböző rendezvényeket szerveznek, mint a hagyományos ünnepségek (farsang, anyák napja, 
gyermeknap, évzáró, évnyitó, reformáció, Mikulás és Karácsony), illetve nyáron került sor a már évek óta 

hagyományosnak számító berekfürdői táborozásra (fürdőzés, tábortűz, közös játékos programok, gyógytorna 
és gyógymasszázs, kreatív foglalkozás), ahol akadálymentes környezetben töltött egy hetet összesen 126 fő, 

melynek finanszírozása főként az Immánuel Alapítvány támogatásából történt. 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

„A hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az előnyben részesítés kötelezettségének elvei a társadalom 

valamennyi területén érvényesítendő elvek. Miután a fogyatékos személyek az őket mindenki mással 
egyenlően megillető jogaikkal állapotukból fakadóan kevésbé tudnak élni, ezért indokolt, hogy előnyben 
részesüljenek.” (új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló határozat) 

Nem állnak rendelkezésünkre Debrecenre vonatkozó adatok a fogyatékos személyekkel kapcsolatos pozitív 
diszkriminációt illetően, csak a Debreceni Egyetem vonatkozásában. Az egyetem a fogyatékkal élő hallgatók 
esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzata meghatározza a fogyatékossággal élő hallgatók 
előnyben részesítésének szabályait. Eszerint a fogyatékos hallgató részére biztosítani kell a 

fogyatékosságához igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy 
teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni kell egyes 
tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól, illetve a nyelvvizsga vagy annak 

egy része, illetőleg szintje alól. Szükség esetén a vizsgán hosszabb felkészülési időt kell biztosítani (mely az 
ép hallgatók esetében megállapított időtartamnál legfeljebb 30%-kal lehet hosszabb), az írásbeli beszámolón 
lehetővé kell tenni a segédeszköz (írógép, számítógép stb.) alkalmazását, továbbá az írásbeli beszámoló 
szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. A fogyatékossággal 
élő hallgató számára – kérelmére – az egyetem a tanterv előírásaitól eltérő követelményeket állapíthat meg, 

illetve azok teljesítésétől eltekinthet. A szabályzat külön mentességeket állapít meg a mozgáskorlátozott, 
hallássérült (siket, nagyothalló), látássérült (vak, gyengénlátó), beszéd- és más fogyatékos (különösen súlyos 
beszédhiba, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) és autista hallgatókra vonatkozóan. 
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Eltérő fogalomhasználat a célcsoportra vonatkozóan 
(fogyatékos személy, megváltozott munkaképességű 
személy stb.), amely pontatlan célmeghatározást 

eredményezhet 

Helyi stratégiákban tisztázni, hogy pontosan kikre 
irányulnak a fejlesztési programok 

A felmérések ellenére kevés adat áll rendelkezésre a 
Debrecenben élő fogyatékos személyek létszámára, 
életkörülményeikre vonatkozóan 

További adatgyűjtések és elemzések szükségesek a 
debreceni célcsoportról 

Vannak 50 fő feletti ellátotti létszámmal működő 
szakosított ellátások 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az 50 fő 
feletti létszámú, fogyatékos személyeket ellátó 
intézmények folyamatos kiváltása 

Az önálló életvitelt segítő ellátási formák, mint a 
támogató szolgálat és a nappali ellátás csak az 
érintettek egy szűk csoportja számára érhetők el 

Az önálló életvitelt segítő ellátások, szolgáltatások 
bővítése 

Közszolgáltatások igénybevétele alacsony Érintettek tájékoztatása az igénybe vehető 

szolgáltatásokról, honlapok akadálymentesítésének 
biztosítása 

Közszolgáltatások, kulturális, sport és szociális célú 

épületek csak részben akadálymentesítettek, a 

tömegközlekedés, közterületek 
akadálymentesítettsége sem valósult meg teljes 
mértékben 

Források elkülönítése a komplex 

akadálymentesítések biztosítása érdekében 

A fogyatékos emberek körében alacsony a 
foglalkoztatottak aránya 

Képzések indítása fogyatékos személyek számára, 
munkahelyek akadálymentesítésének biztosítása,  

az önkormányzat nagyobb szerepvállalása a 

fogyatékos munkavállalók foglalkoztatásában, 
szemléletformálás, érzékenyítés az ép emberek 
körében az akadálymentesítés, illetve a fogyatékos 

személyek elfogadásának növelése érdekében 

 

Az Intézkedési Tervben nem került meghatározásra intézkedés valamennyi, a fenti táblázatban 
megjelölt beazonosított problémára, hiszen a tervezés során figyelembe kellett venni a megvalósításhoz 
szükséges anyagi és humánerőforrás rendelkezésre állását is, ezért csak olyan intézkedéseket tartalmaz 
a program, melyek végrehajtása feltehetően kevés kockázattal jár. Azokat a beazonosított problémákat, 
melyek csökkentésére nem került meghatározásra intézkedés, újra áttekintjük a HEP felülvizsgálata 
során. 

 



219 

 

 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi 
felelősségvállalása 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 

Nonprofit szervezetek 

Az önszerveződések, civil szervezetek jelen vannak a társadalom életében, tevékenységük a közösség 
valamely szükségletének kielégítését szolgálja. Az önszerveződések mennyisége és milyensége mutatja a 

társadalom szolidaritását, az egyének együttműködésnek hajlandóságát.  

A nonprofit szervezetek nemzetközileg elfogadott definíciója szerint alapvetően öt kritériumnak kell 
megfelelnie annak érdekében, hogy egyértelműen nonprofit besorolásba tartozzon (KSH módszertana 
alapján): 

1. intézményesültség (önálló jogi személyiség); 

2. a kormányzati szektortól való szervezeti függetlenség; 

3. közcélúság; 

4. a profitszétosztás tilalma; 

5. önkéntesség, öntevékenység. 

A nonprofit szervezeteket jellegük szerint három típusba sorolják:  

1.  klasszikus civil szervezet (magánalapítványok, egyesületek) 

2. az érdekképviseletek csoportja (köztestületek, szakszervezetek, a szakmai munkáltatói 
érdekképviseletek, egyesülések) 

3. egyéb nonprofit szervezetek (közalapítványok, közhasznú társaságok) (www.ksh.hu) 

A nonprofit szervezetek a területi eloszlás tekintetében a Közép-Magyarországi régióban a 
legkiemelkedőbbek, itt van a legtöbb bejegyzett nonprofit szervezet, míg a legalacsonyabb a dunántúli 

területeken van: Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl és Közép-Dunántúl térségében.   



220 

 

 

  Nonprofit szervezetek területi megoszlásai, 2010 
Forrás: www.ksh.hu, A nonprofit szektor szerepe a régiókban, 2012 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a nonprofit szervezetek tevékenységei a következő területeken 
oszlanak meg 

Tevékenység 

Közép- 

Magyar
-ország 

Közép-

Dunánt
úl 

Nyugat-

Dunánt
úl 

Dél-

Dunánt
úl 

Észak- 

Magyar-
ország 

Észak-
Alföld 

Dél-
Alföld 

Összese
n 

Szervezetek száma 22604 6578 6481 6745 7252 7562 7765 64987 

Ebből % 

Kultúra 14,2 11,6 12,5 12,5 10,7 10,8 11,8 12,5 

Sport 9,6 13,1 14,4 12,0 12,5 11,7 12,3 11,6 

Szabadidő, hobbi 14,6 19,4 18,5 19,4 16,6 17,7 194 17,1 

Oktatás 13,4 13,3 11,7 11,4 14,5 15,0 14,6 13,5 

Egészségügy 5,9 3,6 4,2 4,1 4,0 4,5 4,2 4,7 

Szociális ellátás 9,6 8,2 6,6 8,0 8,1 9,6 9,8 8,8 

Településfejlesztés 3,8 8,6 7,6 8,4 8,5 6,5 5,5 6,2 

Szakmai, gazdasági 
érdekképviselet 

3,8 8,6 7,6 8,4 8,5 6,5 5,5 6,2 

1. ábra: Nonprofit szervezetek számának megoszlása tevékenységtípusok szerint, 2010 
Forrás: www.ksh.hu, A nonprofit szektor szerepe a régiókban, 2012 

A szervezetek nagy hányadában oktatási, kulturális vagy sporttevékenységi feladatokat látnak el. A szociális 

területen a szervezetek 8-9%-a tevékenykedik. Ezen szervezetek az állami szociális ellátó rendszernek a 
részeként szerepelnek a társadalom életében. Egyes esetekben az állami feladatokat ellátva jelennek meg 
megjelennek, például hátrányos helyzetű személyek segítését is végzik. (www.ksh.hu) 

http://www.ksh.hu/
http://www.ksh.hu/
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A következő táblázatban jól látható, hogy országosan, az Észak-alföldi régió és Hajdú-Bihar megye területi 

szintjén hogyan változnak a nonprofit szervezetek jellegének számai 2007-2010 között .  

 

Területi 
egység 

alapít-
vány 

közalapí
t-vány 

egyes
ü-let 

köztes-
tület 

munka
-

vállaló

i 
érdek-
képvis
e-let 

szakma
i, 

munkál

tatói 
érdek- 

képvise
-let 

köz-
haszn

ú 
társa-

ság 

nonprof
it 

intézmé
ny 

egye

-
sülés 

Összese
n 

2007  

Magyar
ország 

22075 1 657 
32 

670 
485 1 128 2 521 1 690 43 138 62407 

Észak-
alföldi 
régió 

2 513 182 4 035 22 104 297 243 2 12 7410 

Hajdú-

Bihar 
megye 

1 104 49 1 541 6 43 109 80 – 6 2938 

2008  

Magyar

ország 
22469 1 627 

34 

525 
368 1 178 2 669 1 941 39 109 64 925 

Észak-
alföldi 

régió 

2 577 171 4 261 23 114 305 266 2 8 
7 727 

 

Hajdú-

Bihar 
megye 

1 133 48 1 629 7 43 114 97 – 4 3075 

2009  

Magyar
ország 

22122 1 545 
35 

743 
324 1 332 2 741 2 199 37 102 66 145 

Észak-

alföldi 
régió 

2 496 159 4 341 21 136 317 289 3 6 
7 768 

 

Hajdú-
Bihar 
megye 

1 103 45 1 657 7 48 122 115 – 3 3100 

2010  
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Magyar
ország 

21914 1 542 
35 

042 
305 1 082 2 498 2 456 36 112 64 987 

Észak-
alföldi 

régió 

2 481 169 4 204 21 96 274 307 3 7 
7 562 

 

Hajdú-
Bihar 
megye 

1 082 45 1 605 7 37 106 120 – 4 
3 006 

 

 

 Nonprofit szervezeti jellegek számának megoszlása országos, Észak-alföldi régiós és Hajdú-Bihar megyei 
szinten, 2007-2010 

Forrás: KSH adatai alapján, saját szerkesztés 

Látható, hogy az évek alatt folyamatos emelkedést mutatott a nonprofit szervezetek száma, 

tendenciaszerűen emelkedett, ám a 2010-es évben visszaesés tapasztalható minden területi egységben.  

Debrecen Megyei Jogú Város 

Egy város életében, így Debrecen városában is kiemelt fontosságú a lakossági önszerveződések megjelenése 
és aktív részvétele a helyi társadalom életében. A közös célok elérésében és a társadalmi élet jobbá 

tételében az összefogás elengedhetetlen, így fontos vizsgálni a város önkormányzata és a civil szerveződések 
közötti kapcsolatok meglétét és minőségét. A helyi önkormányzat részéről ebben a formában is 
megmutatkozik az elkötelezettség az esélyegyenlőség területén, hiszen a jogszabályokban meghatározott, 

ilyen irányú kötelező feladatok ellátásán túl a település nem önkormányzati fenntartású intézményeivel, 

társszervekkel, civil szerveződéseivel, egyházaival, önszerveződéseivel, társulásaival, egyesületeivel és 

alapítványaival közösen (azok anyagi támogatása mellett) törekszik az esélyegyenlőség eszméjének 
megvalósítására a társadalmi élet minden területén. 

Az önkormányzat számos nagyrendezvénye a kulturális esélyegyenlőség megteremtésének szándékát is 
figyelembe veszi. Vannak olyan kulturális és szakmai rendezvények, civil szervezetek, klubok, körök, 

csoportok és közösségek által szervezett programok, amelyek kifejezetten az egyenlő bánásmód, az 
esélyegyenlőség megteremtésének kérdéseivel foglakoznak.  

A rendszeresen visszatérő helyi események: „Fiatalok órája”, a „Nemzetközi Nőnap”, az „Anyák Napja”, a 
Férfiak Napja”. A kifejezetten ebből a célból, a társadalmi szervezetek által szervezett „Debreceni Civilek 

Konferenciája”, a „Fehér Bot Napja”, a „Kortalanul - Idősek Hónapja” rendezvényei, a „Fogyasztóvédelmi 
Világnap”, a „Megyei Diákfórum„  alkalmából, vagy a fogyatékkal élők helyzetének javítását célzó szervezett 

rendezvények, a Menekülttáborban élő migránsok beilleszkedésének kérdéseivel foglalkozó programok, 
melyek mind az esélyegyenlőséget hivatottak megteremteni. 

Debrecen városban is jelen vannak a civil szervezetek, önszerveződő csoportok, melyek együttműködve az 

önkormányzattal, nemzetiségi önkormányzatokkal, illetve egymással, hozzájárulnak a városi lakosság 
életének és lehetőségeinek jobbá tételében. 

Az együttműködések, partnerségi megállapodások vannak a város életében, de leendő potenciál mutatkozik 

a kapcsolatok fejlesztésére, kitárására, a kommunikációs lehetőségek fejlesztésére, a közös pályázási 
lehetőségek megtalálására. 

A városban működik az Életfa Önkéntes Központ, melyet az Életfa Segítő Szolgálat Egyesület működtet. 

Életfa Önkéntes Centrum célul tűzte ki, hogy részt vegyen egy olyan társadalom kialakításában, ahol az 
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emberek felelősséget vállalnak egy élhetőbb környezet és biztonságos együttélés megteremtésében. Az 

egyesület népszerűsíti az önkéntes munkát, hogy ez a fajta munka minél elterjedtebb és ismertebb legyen 

Hajdú-Bihar megyében, és ez szervezett formában is megjelenjen. Ennek érdekében a központ felvállalta az 
önkéntesek toborzását, a regisztrációjukat, a közvetítésüket, és az intézmények felkészítését az önkéntesek 
fogadására. Az Életfa Önkéntes Centrum megteremti a feltételeket a régió lakosainak, hogy önkéntes 
munkát végezhessenek, és a fogadó szervezeteknek, hogy önkénteseket fogadjanak. A hatékony működés 

érdekében folyamatosan gyűjtik a jelentkező önkéntesek és fogadó szervezetek adatait, amelyekből egy 
adatbázist is létrehoztak (www.debrecenionkentes.hu). 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása 

 

Az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok együttműködései: 

Debrecen megyei jogú város önkormányzata törvényi szabályozás kereteinek megfelelően kapcsolatot ápol 
minden nemzetiségi önkormányzattal. Jelen esetben 6 nemzetiségi önkormányzat működik a városban, 
melyek a következőek: 

- bolgár nemzetiségi önkormányzat 

- román nemzetiségi önkormányzat 

- német nemzetiségi önkormányzat 

- örmény nemzetiségi önkormányzat 

- roma nemzetiségi önkormányzat 

- ruszin nemzetiségi önkormányzat 

A 2011-es népszámlálás adatai alapján a következőképpen alakulnak Debrecen város lakosságán belül a 
nemzetiségi hovatartozások (kiemelten jelölve azok a nemzetiségek, amelyek rendelkeznek nemzetiségi 

önkormányzattal a városban)(4. ábra). 

 

Debrecen városban élő nemzetiségek, 2011 (fő) 
Forrás: KSH 2011 népszámlálás adatai 
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Az alábbi táblázatból jól látszik, hogy mekkora arányban vannak jelen az egyes nemzetiségek Debrecen 

lakosságán belül (5. ábra). A cigány nemzetiségiek vannak a legnagyobb arányban, míg a legkisebb a bolgár 

nemzetiség. 

Nemzetiség Fő Nemzetiségek aránya Debrecen város 
összlakosságában % 

Bolgár 75 0,035 

Cigány (romani, beás) 1305 0,62 

Német 554 0,26 

Örmény 92 0,04 

Román 504 0,24 

Ruszin 83 0,04 

Debrecen lakossága 
összesen 

211320 100 

Nemzetiségek aránya Debrecen város összlakosságában (%) 
Forrás: KSH 2011 népszámlálás adatai, saját szerkesztés 

A nemzetiségi önkormányzatok partnerségi viszonyban állnak a városi önkormányzattal, megállapodásban 

rögzített keretek között működnek együtt. A megállapodás jogi alapját a következők figyelembevételével 
készítették el: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet; az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet; a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény; a törzskönyvi nyilvántartásról szóló 6/2012. (III. 1.) NGM rendelet. 

Jogi szabályozás értelmében az Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak 

ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát hivatali 
munkaidőben, időkorlátozás nélkül, továbbá a testületi ülések megtartásához szüksége helyiséget.  

Az irodahelyiség és a tárgyaló rendeltetésszerű használatához kapcsolódó rezsi- (villamos energia díja, fűtés 
díj, takarítás, víz- és csatornadíj) és fenntartási költségeket (felújítási, karbantartási költségek, a helyiségek 

infrastruktúrájával kapcsolatban felmerülő, a működéshez szükséges eszközök karbantartási díja) az 
Önkormányzat viseli. 

Az Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez, a testületi, tisztségviselői, 

képviselői feladatok; a Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítéséhez kapcsolódó feladatok 
(meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek 
elkészítése, postázása); a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítéséhez, a testületi és 
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok; valamit a 
Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok 

ellátásához szükséges tárgyi feltételeket (asztali számítógép, nyomtató, fénymásoló használata, irodaszer, 
papír, nyomtatvány), valamint - a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata költségei. 

Az Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges, a Njtv. 80. § (1) bekezdés 
b)-e) pontjában meghatározott feladatok ellátásához szükséges személyi feltételeket oly módon, hogy a 
Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat Debrecen Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala Szervezési Osztályának kijelölt ügyintézője, a Nemzetiségi Önkormányzat 
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bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának kijelölt 

ügyintézője látja el. 

A nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladatai közé tartoznak: 

- a nemzetiségi feladatokat ellátó intézménye fenntartásával kapcsolatos  feladatellátás, 

- a saját kezdeményezésére más önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása, ideértve 

az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatellátást, 

- a más szervtől átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása, 

- a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos 

feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak 

érvényesítésével kapcsolatos feladataira, 

- a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi önkormányzati vagy más 
szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi 

közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlása, 

- a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség 
önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, 

kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, helyi 
egyházi szervezetekkel, 

- a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő 
kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések  kezdeményezése, 

- közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében, 

- a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.  

Nemzetiségi referens segítsége, munkája is a rendelkezésükre áll a szorosabb és hatékonyabb munka és 
együttműködés elérése érdekében. 

Önkormányzat és civilek közötti ellátási- és közművelődési szerződések: 

A civil szervezetek mindennapi működését közvetlenül érintő jogszabályok: a 2011. évi CLXXV. törvény az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról és a 
2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról biztosítja. 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának jelenleg a következő civil szervezetekkel van élő ellátási 
szerződése célcsoportok szerint. 

- mélyszegénységben élők, romák esetében ellátási szerződése van: 

o Héra Egyesület 

o Forrás Lelki Segítők Egyesülete 

o ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft.  
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- gyermekek esetében támogatási megállapodása van: 

o Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Észak-Alföldi Régió Debreceni Csoport 

- fogyatékkal élők esetében ellátási szerződése van: 

o Debrecen- Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona  

- fogyatékkal élők esetében az Önkormányzat társalapítója: 

o SOFT Alapítvány  

A ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 

- nappali ellátás keretében hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni 

tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. Az 

intézmény összesen 66 férőhelyes. 

- utcai szociális munka keretében biztosítja az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, 
életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az 

ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. 

- az éjjeli menedékhelyen az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes 

hajléktalan személyek éjszakai pihenését, krízishelyzetben éjszakai szállást biztosítanak. Az 
intézmény összesen 85 férőhelyes. 

- az átmeneti szálláson azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az 
életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével képesek az önellátásra. Az intézmény 

összesen 94 férőhelyes. 

A ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. fejlesztési elképzelései közé tartozik az ingatlanbővítés. A hajléktalan-

ellátó intézményekben az utóbbi években jelentősen megnövekedett az utcán élő hajléktalan személyek 
szándéka a szálláshelyek igénybevételére, melyet a jelenlegi intézményrendszer csak részben képes kezelni. 

A téli időszakban folyamatos a zsúfoltság, ennek enyhítése érdekében mindenképpen szükség van egy 50 
férőhelyes ingatlanra, hogy a téli időszakban az utcán élő hajléktalan emberek ellátása megnyugtató módon 
rendeződni tudjon. Pályázati lehetőségek keretén belül hajléktalan személyek képzésére, és lakhatási 

helyzetének javítására pályáznak foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, 
önálló életvitelük erősítésével (forrás: www.debrecen.hu). 

Héra Egyesület  

A Héra Egyesület megalakulása óta látja el a családsegítés feladatait, 1998-tól az önkormányzattal kötött 
ellátási szerződés keretében a Héra Családsegítő Szolgálat működtetésével. A szolgálat kezdetben a 

Nagysándor telepen és a környező kertségekben, 2004-től kibővült ellátási területen nyújt szociális 
alapszolgáltatási formaként családsegítői szolgáltatást. Az egyesület célja elsődlegesen Debrecen nyugati 
részén (Nagysándor telep, Ondód, Téglavető, Nagy Mihály kert, Köntöskert, Csigekert, Hatvan utcai kert, 

Nagymacs, Domokos Márton kert) élő, a szociális vagy mentálhigiénés problémákkal küzdő, krízishelyzetben 
lévő személyek megsegítése, támogatások nyújtása a családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok 

megelőzéséhez, a krízishelyzet megszüntetéséhez, valamint az életvezetési képesség megőrzéséhez. Az 
egyesület céljait a Héra Családsegítő Szolgálat útján látja el az említett városrészeken. A szolgáltatások 
igénybevétele önkéntes, és ingyenes. A Héra Családsegítő Szolgálat határozatlan idejű működési engedéllyel 
rendelkezik, a szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a szakmai jogszabályoknak.  A feladat 

ellátását szolgáló épületrész a DMJV Önkormányzat Közgyűlése határozatlan időre bocsátotta az Egyesület 
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rendelkezésére. A szolgálat tárgyi felszereltsége megfelelő a szolgáltatás nyújtására, azonban nagyobb 

rendezvények lebonyolításához külső helyszínek igénybevételére szorul. 

Az egyesület a lakosok szükségleteinek megfelelően a Nagysándor telep városrész fejlesztésében aktívan  

közreműködik szociális, közművelődési, kulturális téren. A szolgálat szeretné szakmai tevékenységét bővíteni 
specifikus tanácsadás, és klubok működtetésével. A szolgálat célja, hogy személyre szabott és ügyfélközeli 
szolgáltatásokat nyújtson a külterületen élők számára, ismertté tegye a tevékenységét minden érintett 
részére. A tárgyi feltételek tekintetében a szolgálat folyamatosan keresi a lehetőséget a több szükségletet 
kielégítő, a hatékonyabb működés feltételeit biztosító hely kialakítására (az egyesület 2012. évi szakmai 

beszámolója alapján). 

 

Forrás Lelki Segítők Egyesülete 

A Forrás Lelki Segítők Egyesülete fenntartja és működteti a Forrás Mentálhigiénés Központot, valamint a 
Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményét. A Forrás Mentálhigiénés Központ két 
telephelyen biztosítja szolgáltatásait: a Családsegítő Szolgálatot, valamint a Közösségi Pszichiátriai Ellátást. 

A városban megtalálható a Szenvedélybetegek Nappali Ellátása, a Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása, a 
Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása, valamint a Fejlesztő-felkészítő Foglalkoztatás. A Fordulópont 

Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye külterületen található. 

A Forrás Lelki Segítők Egyesülete által jelenlegi szolgáltatásai:  

- A Családsegítés: komplex családgondozást biztosít a hozzá forduló családok számára: 

családgondozás, munkaerőpiaci-szolgáltatások nyújtása, tanácsadások megszervezése 
(családterápia, pszichológiai, jogi tanácsadás), prevenciós tevékenység (drogprevenció, 

egészségfejlesztés, stb.). Meglévő tevékenységeik mellett a tervek között szerepel a helyi 
közösségépítő kezdeményezések felkarolása. Tevékenységükben nagyobb hangsúlyt szánnak a 

közösségteremtésnek, melyet közösségépítéssel kapcsolatos pályázat megvalósításával szeretnének 
segíteni.  

- A Közösségi pszichiátriai ellátás magába foglalja a pszichiátriai betegségekkel küzdő személyek 
lakókörnyezetben való gondozását. Feladata a közösségi integrációjának fenntartása, pszicho-

szociális rehabilitáció révén társadalmi reintegrációjuk elősegítése. Ellátási területe Debrecen 
Megyei Jogú Város közigazgatási területe. 

- A Szenvedélybetegek közösségi ellátása szenvedélybetegséggel küzdő személyek lakókörnyezetében, 

otthonában való gondozását, gyógyulásuk és rehabilitációjuk segítését vállalja. Ellátási terület: 

Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe.  

- A Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása szenvedélybetegek közösségi ellátásához kapcsolódó 

szolgáltatás, célja a szenvedélybetegség által okozott ártalmak csökkentése, az életmódváltozás 
elősegítése, elindítása a szerhasználattal, viselkedési problémákkal küzdők körében. Ellátási terület: 

Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe.  

- A Szenvedélybetegek nappali ellátása keretében felnőtt, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem 
igénylő szenvedélybetegeknek támogatást nyújt az életvitelük segítésében és szenvedélybetegségük 
legyőzésében. Ellátási területe: Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe. Férőhelyek 
száma: 30 fő. 

- A Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás a Szenvedélybetegek Nappali Ellátása mellett működik. Feladata 

az intézményben ellátott, 18. életévet betöltött, aktív korú személyeknek munkafolyamatok 
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betanítása és foglalkoztatása, önálló munkavégző képesség kialakítása, a védett munka keretében a 

nyílt munkaerőpiacon való önálló munkavégzésre való felkészítés. Ellátási terület: Debrecen Megyei 

Jogú Város közigazgatási területe.  

- A Fordulópont szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye azokat a nagykorú, absztinens, önként 
jelentkező, szenvedélybeteg férfiakat fogadja, akik vállalják a mindennapi életbe való visszatérést 
segítő, és a rehabilitációs programokban való részvételt. Ellátási terület: Észak-alföldi régió. 
Engedélyezett férőhelyek száma: 10 fő. 

Forrás Mentálhigiénés Központ tervei a pszichiátriai ellátás átszervezése, a pszichiátriai közösségi ellátás 
kapacitás-mutatóinak csökkentése eredményezi. Céljuk a kiszoruló betegek ellátáshoz jutása érdekében 

pszichiátriai nappali ellátás megteremtése, melynek engedélyeztetési folyamata a végéhez közeledik. A 
családsegítő szolgálat tervei közt szerepel a helyi közösségépítő kezdeményezések felkarolása. 
Tevékenységükben nagyobb hangsúlyt szánnak a közösségteremtésnek, melyet közösségépítéssel 

kapcsolatos pályázat megvalósításával szeretnének segíteni. Intézményi akadálymentesítését megvalósítani 
pályázati forrásokból. 

Fordulópont szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményének a jövőbeni tervei az intézményi ellátotti 
létszám növelése, az intézmény férőhely-számának bővítése.  

Az intézmény rehabilitációs programjának módosítása: „Portage” módszer bevezetése. A „Portage” program 
alapja a terápiás közösségi modell, ami hangsúlyozza az önsegítés koncepcióját, a pozitív kortárs hatást és a 
családias légkört. 

Munkarehabilitáció során az ellátott célcsoport jellemzőire való tekintettel kiemelkedő jelentősége van a 
munkaterápia által biztosított készség-, képességfejlesztésnek 

Intézményen kívüli kulturális-szabadidős programok szervezésében az intézmény elhelyezkedése, izoláltsága 
nagy jelentőséggel bír a szenvedélybetegek rehabilitációs folyamatában, viszont ez növeli az ellátottak 
intézményfüggőségének, izoláltságának esélyeit, ami a reintegrációt gátolhatja (Az egyesület 2012. évi 

szakmai beszámolója alapján). 

Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona 

A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona közoktatási és egészségügyi 

feladatot is ellátó nappali szociális intézmény, elsősorban halmozott fogyatékkal élő gyermekek, és fiatalok 
komplex ellátását végzi. Egyéb szolgáltatásai mellett fejlesztő iskolai oktatást is biztosít súlyosan, 

halmozottan fogyatékos tanköteles korú gyermekek számára. Továbbá a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem Kölcsey Ferenc Gyakorló Általános Iskolájával magántanulói jogviszonyban lévő 
tanulók oktatását, osztályozó vizsgára való felkészítését is végzi. Járóbeteg-szakellátás keretében biztosít 

gyógytornát, gyógymasszázst és egyéb mozgásterápiás beavatkozásokat, valamint neurológiai, 
gyermekgyógyászati és ortopédiai szakorvosi ellátást. A tanköteles koron túli fiatalok számára munkára és 
életre felkészítő tevékenységet, kreatív foglalkozásokat biztosít az Otthon. Az ellátottakat 36 saját 
alkalmazásban lévő és egy önkéntes munkatárs látja el teljes munkaidőben, 5 további munkatárs a DRHE 

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola alkalmazásában, 2 orvos pedig vállalkozásszerűen 
részmunkaidőben. Ezen kívül 10 személy rendelkezik keretszerződéssel otthoni segítségnyújtásra. Az 
Immánuel Otthon falain túl a Hajdú-Bihar megye területén súlyos kommunikációs nehézségekkel élő 
gyermekeknek, személyeknek és az őket ellátó intézményeknek biztosít pályázati forrásból alternatív és 
augmentatív kommunikációs (AAK) eszközkölcsönzőt, valamint tanácsadást és szintén a megye területén élő 

fogyatékos gyermeket nevelő családok számára otthonukban szakszerű felügyeletet a Kézenfogva Alapítvány 
Fecske szolgáltatása részeként. Az intézmény határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkezik 76 
fő ellátására. A személyi és tárgyi feltételek tekintetében az Immánuel Otthon megfelel a törvényi 
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előírásoknak. Folyamatos innovációk, pályázatok révén eszközei, épületének infrastruktúrája és a szakmai 

munka tartalma, minősége fejlődik, bővül (Az egyesület 2012. évi szakmai beszámolója alapján alapján). 

 

Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület 

A Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület szolgáltatásait Debrecen város közigazgatási területén élő 18-35 
év közötti fiatalok részére biztosítják. Tevékenységük az utóbbi években folyamatosan bővült, jelenleg az 

alábbi szolgáltatásokat végzik. 

Kikötő - Pszichiátriai betegek közösségi ellátása:  

- klubfoglalkozások 

- egyéni és csoportos terápiák 

- tanácsadás 

- szabadidős tevékenységek szervezése 

- szociális ügyekben való aktív segítségnyújtás 

- munkaerő-piaci tanácsadás – munkához való hozzájutás segítése 

Kulcs - Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása: 

- klubfoglalkozások 

- egyéni és csoportos terápiák 

- tanácsadás 

- szabadidős tevékenységek szervezése 

- szenvedélybeteg önsegítő csoportok kialakulásának támogatása 

- szociális ügyekben való aktív segítségnyújtás 

- munkaerő-piaci tanácsadás – munkához való hozzájutás segítése 

- munkacsoport működtetése 

Támpont Támogató Szolgálat: 

- információnyújtás, tanácsadás 

- személyi segítő szolgáltatás 

- klubfoglalkozások 

- szállító szolgálat 

- szabadidős klub működtetése 

Az Egyesület valamennyi szolgáltatásának végzésére rendelkezik működési engedéllyel, a személyi és tárgyi 
feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.  Az országban egyedülálló módon foglalkoznak a 18 és 35 

év közötti korosztállyal, minisztériumi különdíjjal rendelkeznek az ellátás szakmai színvonalát illetően. 
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Ezek mellé az egyesület egy speciális személyes kompetencia alapokon nyugvó szociális foglalkoztatót kíván 

működtetni, ahol az erre alkalmas kliensek részére a munka világába való visszatérésre reális esély 

kínálkozhat. Az egyesület nem rendelkezik önálló ingatlannal, a Debreceni Egyetem által biztosított 
ingatlanban dolgoznak jelenleg. Terveik között szerepel, hogy intézménnyé alakuljanak át, amelyhez önálló 
(az egyesület saját maga által működtetett) ingatlan szükséges. 

A fiatal felnőttek számára, mint akkreditált felnőttképzési intézmény speciális képzési programok 
lebonyolítását, civil munkaerő közvetítő hálózat kialakítását tervezi a Munkaügyi Központtal és a Debreceni 
Egyetemmel közösen.  

Alacsonyküszöbű ellátás: 

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009-ben fogadta el Debrecen város Drogellenes Intézkedéseinek 
Tervét a drogprobléma kezelésére 2009-2014 közötti időszakra. Ennek koordinálását a 2000-ben megalakult 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) végzi, amely 30 tagszervezettel működik. 

A város különböző közterületein megjelenik a szerfogyasztás, mely komoly problémát jelent, ezért igény van 
az utcai megkeresésre (pre-loading). Debrecen középiskolai, főiskolai és egyetemi város, amely bővelkedik 
szórakozóhelyekben. A KEF Rolling Room Mozgó Bulisegély Szolgálat néven a város több szórakozóhelyén, a 

fiatalok igényeinek megfelelően, hétvégén az esti órákban nyújtott anonim módon igénybe vehető 
segítséget. A szórakozóhelyek közvetlen környezetében van jelen a szolgáltatás. 

2004-től Mozgó-társ Buli Segély Szolgálat is működik Debrecenben a Lovarda nevű szórakozóhelyen, az 

elektronikus partik keretében. A „Mozgó-társ” Buli Segély Szolgálat olyan segítő tevékenység, amelynek 
célja a biztonságos szórakozás és a biztonságos táncolás elősegítése az elektronikus zenei partikon. A parti 
szerviz szolgáltatásai a szermentes, a szereket kipróbáló egyéneket és csoportokat egyaránt célozzák. A 

szolgáltatások elsősorban a droghasználatból adódó fizikai és pszicho-szociális ártalmak csökkentésére 

irányulnak, továbbá olyan körülmények kialakítására, amelyek leginkább biztosítani képesek a fiatalok 
lehetőség szerint drogmentes szórakozását.  

Addiktológiai zavarokkal küzdő serdülőkorú fiatalok bentlakásos intézménye: 

A 14-18 év közötti fiatalkorúak számára feltétlenül szükséges speciális programmal rendelkező bentlakásos 
rehabilitációs intézmények kialakítása, mivel a jelenlegi ellátórendszer képtelen az új kábítószerek 
megjelenése miatt megnövekedett számú kliens szakszerű ellátására. Kettős diagnózissal rendelkező 

kliensek bentlakásos intézménye: Jelenleg hiányzik egy olyan speciális intézmény (az országban is), ahol 
kettős pszichiátriai és addiktológiai diagnózissal rendelkező klienseket kezelnének. A jelenlegi egészségügyi 
és szociális szolgáltatási rendszer nincs felkészülve erre a speciális kliens csoportra. A külföldi példák 

felhasználásával szükséges ilyen speciális profilú bentlakásos intézmény kialakítása a városban (forrás: 
www.debrecen.hu). 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Észak-Alföldi Régió Debreceni Csoportja 

A szervezettel a hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítására, valamint a Máltai 
Játszótér működtetésére évek óta támogatási megállapodást köt DMJV Önkormányzata. A Máltai 
Játszótéren, a „Játszva megelőzni” program keretében minden nap tematikus programokkal várják a 

gyermekeket (2012. évben kb. 250-300 fő vett részt a programokon). A gyerekek mellett a célcsoportba 
sorolhatjuk az időseket, a GYES-ről visszatérő anyukákat (programokban 2012-ben 50 fő vett részt), 
rendszeresen foglalkoznak a hitelcsapdába került emberek, illetve családok ügyeivel a „Hitel-s” program 
keretében (2012-ben 20 család). Ezen kívül fogadnak közhasznú munkára jelentkezőket (2012-ben 3 fő), 
diákokat (2012-ben 1 fő).  
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A krízis iroda 12 fő önkéntessel várja a rászorulókat, akik leginkább roma származásúak (ellátottak száma 

átlagosan évi 5000 fő/év). Jellemző a nagycsaládosok magas aránya, a hajléktalanok körében rendszeresen 

végeznek ruhaosztást és egyéb adományokat továbbítanak a rászorulók felé. További tevékenységeik közé 
tartozik a különböző esetekben való eljárás; segítségnyújtás, eligazítás a megfelelő helyekre az adott 
problémával; ünnepek közeledtével tartós élelmiszerek kiosztása; műsorok készítése, előadása a 
hozzátartozók részére. 

Működik szakrendelés is, a Máltai Szakrendelő heti 4 napon várja a belgyógyászati szakrendelésén a 
betegeket. A gyermekgyógyászati szakrendelést heti 2 nap vehetik igénybe a rászorulók. A betegeket segítik 

továbbá a gyógyszerek kiváltásában és adományként is biztosítanak gyógyszerellátást. 

SOFT Alapítvány 

A „Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat” Alapítvány a Gyermekrehabilitációért elnevezésű szervezet alapította 

és tartja fenn a Szivárvány Korai Fejlesztő Központ és Konduktív Tanácsadó Hálózatot, melynek új neve 
Szivárvány Pedagógiai Szakszolgálat. Az intézmény alapító okirata szerint alapfeladata: pedagógiai 

szakszolgálat, azon belül gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás és konduktív 
pedagógiai ellátás. Alaptevékenysége: különleges bánásmódot igénylő gyermekek – akik a Szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdők – 

korai fejlesztése,  valamint mozgásfogyatékos gyermekek konduktív pedagógiai ellátása. 

 

Az önkormányzat közművelődési megállapodások keretén belül szervezetekkel, civilekkel kerül partnerségi 
viszonyba.  

A megállapodás jogi hátteréül az 1997. évi CXL. törvény 2-4. §-ában meghatározott alapelvekben foglaltak 
állnak, mely szerint a feladatvállaló biztosítja a Debrecen és vonzáskörzete lakossága részvételének egyenlő 
lehetőségét és érvényesülését, valamint a város lakossága számára az alábbi közművelődési szolgáltatásokat 

látja el, különös tekintettel a közművelődési tv. 76. § - 78. §-ában megfogalmazottakra. 

- Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító 
tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése. 

- a speciális helyzetű fiatalkorúak gondjaihoz igazodó öntevékeny lehetőségek felkutatása, 
művelődési közösségeinek szervezése, szakmai segítségnyújtása 

- A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi 

művelődési szokások gondozása, gazdagítása 

- Debrecen város és a régió kulturális, közösségi értékeinek megismertetéséhez, a helyi 
tudás, a lokálpatriotizmus elmélyítéséhez a kulturális információk cseréje, a helyi értékeket 

védő, gazdagító összefogások ösztönzése, a helyi kultúra értékeinek megismerésére 
művelődési alkalmak szervezése. 

- Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, 

a befogadás, az ünnepek kultúrájának gondozása. 

- az egyetemes, a nemzeti, az etnikai, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, 
színházi előadások, művészeti kiállítások, szervezésével 

- népművészeti hagyományőrző közösségek életre hívása, tevékenységük közismertté tétele, 

találkozók és fesztiválok szervezése, 
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- a nemzeti évfordulók, világi és egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele, 

szervezése, 

- a kulturális értékek bemutatásához helyi, regionális, országos, nemzetközi rendezvények 

szervezése. 

-  Az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődő közösségek tevékenységének támogatása. 

- az amatőr művészeti csoportok, körök, egyesületek, együttesek, közösségek munkájának 

szakmai segítése, anyagi és infrastrukturális támogatása, közművelődési színtér biztosítása 

- a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához (ének, zene, tánc, népi 

iparművészet) együttesek, tanfolyamok, bemutatók és kiállítások szervezése, 
infrastrukturális és anyagi segítség nyújtása, 

- ismeretszerző és képességfejlesztő körök szervezése, ösztönzése, működésük segítése. 

- A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. 

- a különböző életkorú, érték- és értékrendszerű civil közösségek művelődési 
tevékenységéhez kulturális szolgáltatások biztosítása, a lehetőségekhez mérten. 

- A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése 

- kapcsolat építése a határon túli magyarság művelődési közösségeivel, a kisebbség 
anyaországaival 

- a testvérvárosok a helyi kultúra bemutatása a testvérvárosokban, a testvérvárosok 

hagyományőrző szervezeteivel kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. 

- A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 

- a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez alkalmazkodó kulturált 

lehetőségek, alkalmak szervezése 

- Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása 

- kulturális szolgáltatások nyújtása a közművelődési intézményekben, közösségi színtereken, 

- a kulturális turizmus segítése (Debrecen Megyei Jogú Város közművelődési megállapodása 

intézményekkel, 2012). 

 

 
Feladatellátó neve 

 

Feladatellátás jellege 

1. Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Kar 

A Kölcsey Kórus és a konzervatóriumi galéria működési költségei 

2. Széchenyi Kerti Református 

Egyházközség 
Mindenki Otthona foglalkoztató ház működtetése 

3. VOKE Egyetértés 
Művelődési Központja 

Közművelődési tevékenység, rendezvények támogatása 

4. MTA Debreceni 

Területi Bizottsága 

Ismeretterjesztő előadások, konferenciák szervezése, a DAB-klub 

működtetése 
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Feladatellátó neve 

 

Feladatellátás jellege 

5. Más-Mozaik Szociokulturális 
Egyesület 

Közművelődési tevékenység, rendezvények támogatása 

6. EU-Roma Egyesület A Csap u. 2. sz. alatti Roma Közösségi Ház működtetése 

7. Tiszántúli Református 

Egyházkerületi Gyűjtemények  
Közművelődési tevékenység, rendezvények támogatása 

8. Bit Egyesület  Freedom Közösségi Ház működtetése 

9. Motolla Egyesület Hagyományőrző, családi alapú rendezvények koordinálása 

10. Hajdú Táncegyüttesért 
Kiemelkedően Közhasznú 

Alapítvány 

 

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, alapfokú művészetoktatási 
intézmény működtetése, ismeretterjesztés, kulturális-közművelődési 

tevékenység, kulturális örökség megóvása 

11. Debrecen Kistemplomi 
Ispotályi Református 
Egyházközség 

Közművelődési tevékenység, rendezvények támogatása 

12. Sesztina Művészeti 

Kulturális Alapítvány Közművelődési tevékenység, rendezvények támogatása 

13. Szülők a Gyermekekért, 
Egymásért Közhasznú Egyesület   

Civil Információs Centrum működtetése 

a közművelődési támogatásra elkülönített sor terhére:  

14.  Őrváros Debrecen Szerepe 

Magyarország XX. Századi 
Történelmében Közalapítvány  

Debrecen politikai és társadalmi tényeinek kutatása és elemzése, 

különös tekintettel az 1917-től napjainkig terjedő időszakra, a 
diktatúrák történetére és a debreceni viszonyokra. 

15. Debrecen Határok Nélkül 
Közalapítvány  

Debrecen város lakossága és a Kárpát-medence különböző államaiban 

élő magyarság iskolai, kulturális és tudományos 
kapcsolatrendszerének bővítése 

16. Valcer Táncstúdió 

Társastánc oktatása gyermek és ifjúsági korosztály számára, 

akkreditált felnőttképzési tanfolyamok szervezése, alapfokú 
művészetoktatási intézményt működtetése. 

17. A Tea Útja Közhasznú 
Egyesület  

Közművelődési tevékenység, rendezvények támogatása. 

18. Debrecen Kultúrájáért 

Alapítvány 
Magánszemélyek, intézmények, csoportok, együttesek, egyéb szervek 
művészeti és kulturális törekvéseinek ösztönzése, támogatása 

19. Györffy István Néprajzi 
Egyesület 

„Néprajzi Látóhatár” című tudományos folyóirat megjelentetése, 
illetve a minden évben megrendezett, a határokon kívüli néprajzi 

kutatások eredményeit bemutató tematikus konferenciák 
megszervezése. 

Debrecen város közművelődési megállapodásai 

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város 

Az önkormányzat a civilek párbeszédét, kommunikációját kívánja elősegíteni. Fontos az egyesületek, 
alapítványok, és ezek szövetségei mellett, a nem bejegyzett szervezetekkel (klub, öntevékeny körök, 

diákönkormányzatok), valamint közalapítványokkal történő kapcsolattartás felvétele is. Ennek egyik 
lehetséges módjaként Civil Fórum megrendezésére került sor 2011. november 11-én „Közös többszörös” 
névvel. A rendezvényen közel száz civil szervezet képviselője vett részt. A Fórumon szó esett a civil 
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stratégiában megfogalmazottakról, az Önkormányzat és a civilek együttműködési formáiról. Javaslatok 

hangoztak el az együttműködés új formáiról, tájékoztatás történt az önkéntességben levő szervezeti 

lehetőségekről, valamint a civil szervezetek szervezet- és közösségfejlesztéséről, együttműködési 
lehetőségeiről. 

Szociálpolitikai Kerekasztal szervezésére is sor került, ahol több civil szervezet képviselője kapott meghívást 
(DMJV Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Bizottsága, Humán Főosztály, Szociális Osztály, Magyar 
Vöröskereszt Debreceni Testületi Szervezete, Magyar Máltai Szerteszolgáltat Debreceni Szervezete, Kortársak 
az Egészséges Fiatalokért Egyesület, Debreceni Nyugdíjasok Egyesülete, DMJV Idősek Háza, DMJV 

Csökkentlátók Otthona, DMJV Fogyatékosokat Ellátón Intézménye, DMJV Városi Szociális Szolgálat, DMJV 
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, DMJV Gyermekvédelmi Intézménye, Debreceni Terápiás Ház, Forrás 
Lelki Segítők Egyesülete, Héra Egyesület, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Szent Anna Főplébánia, 
ReFoMix Nonprofit Kft., Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség, SOFT Alapítvány). 

Szakmai információs Nap megrendezésére is sor került a civilekkel történő együttműködés, partnerség 
erősítése érdekében. Elkészült egy interaktív Civil Portál, melyben a szervezet egyszerűen és gyorsan fel 
tudja tölteni saját magáról a fontosnak tartott híreket, információkat és képeket. Lehetőség nyílt a 
Debreceni Televízió bizonyos műsorsávjában a szervezeteknek, hogy ismertethessék munkájukat, 
programjaikat. Valamint elindítottak egy Civil Információs Centrumot, melynek keretében ingyenes 

tanácsadásokkal segítik a Hajdú-Bihar megyei civil szervezetek munkáját.  

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) az önkormányzat szakmai partnere, mely településenként állami, 

önkormányzati, civil és egyházi szervezeteket tömörít össze. Debrecenben 10 éve vannak jelen. Feladatai 
között szerepel a városban folyó prevenciós, terápiás és rehabilitációs tevékenységek hatékony koordinálása. 
Munkájával segíti az érintett szakmai szervezetek és a döntéshozók közötti párbeszéd kialakítását a hatékony 

és megalapozott döntések érdekében. A KEF 33 tagszervezettel működik, munkacsoportokban dolgozik és a 

társadalmi- szakmai párbeszéd kiszélesítésére törekszik. 

Az önkormányzat célja az ifjúsági érdekképviselet erősítése, melyet a Debreceni Ifjúsági Önkormányzat 

bevonásával kívánja elérni, mely a fiatalok érdekképviseletének, valamint a demokráciára való nevelés 
fontos helyszíne. A város évente támogatja programjaik megvalósítását, valamint állandó helyszínt biztosít 
számukra az Ifjúsági Házban. A fiatalok együttműködnek a városi szintű ifjúsági rendezvények 

lebonyolításában, jelentős önkéntes munkaerőt és kreativitást biztosítva. 

Európai Uniós, valamint hazai pályázati programokban való részvételeket is feladatul tűzi ki az 
önkormányzat. Az Önkormányzati projektek megvalósítása partnerszervezetekkel való együttműködés 
keretein belül történik. Ezeknek a projekteknek nélkülözhetetlen elemei az ún. „soft” tevékenységek, 

amelyek a lakosság, a civil szféra számára segítséget nyújtanak a közösségformálásban, a helyi identitás 
erősítésében, és a környezettudatos gondolkodás helyi szintű erősítésében egyaránt. Ezen kívül 

hozzájárulnak a városfejlesztés eredményeinek elfogadottságához, közép- és hosszútávon történő 
társadalmi-környezeti fenntartásához.  

Példaértékű együttműködés és partnerség alakult ki a civil szervezetekkel az Ifjúsági Ház szakmai 

koncepciójának kidolgozásakor. A Ház helyet biztosít elsősorban ifjúsági civil szervezetek programjainak. 
Állandó helyszíne a Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület öntevékeny köreinek és a Debreceni Rocksulinak 
is.  

Széleskörű civil összefogás eredményeként a Debreceni Nyár zenés programsorozata 2011. június 15. és 
július 20. között változatos koncertekkel és fesztiválokkal szórakoztatta a város lakóit és látogatóit. A 
programok megszervezése a Hajdú-Néptáncegyüttessel, a Tea Útja Közhasznú Egyesülettel, valamint a 
Városok és Falvak Kulturális Régiójával közösen valósult meg. 
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Annak érdekében, hogy az együttműködés és a kommunikáció megfelelő hatékonysággal folyhasson, az 

önkormányzat civil referenst alkalmaz. A referens feladata, hogy közvetítsen a civil szervezetek és az 

önkormányzat, valamint az intézmények között, segítsen a leendő együttműködő partnerek egymásra 
találásában. Ennek érdekében a munkatárs az ügyfélfogadási időn kívül is segítséget, hiteles és naprakész 
információt nyújt az adott civil szervezet részére. A civil referens segíti a civil szervezeteket abban, hogy 
javaslataik, kérdéseik, kéréseik a megfelelő formában és a megfelelő helyre eljussanak, továbbá feladatához 

tartozik megkeresés esetén a társosztályokra történő közvetítés.  

Támogatások formái: 

Az önkormányzat különböző szolgáltatások nyújtásával igyekszik segítséget nyújtani a helyi szervezeteknek 

és közösségeknek: 

- Ifjúsági Ház megnyitásával és működtetésével újabb közösségi terek nyíltak a debreceni civil 

szervezetek előtt. Helyszín és infrastruktúra biztosításával a Ház hozzájárul a civil szervezetek közötti 
hatékony együttműködéshez. 

- Anyagi támogatásban részesíti – lehetőségeihez mérten – a szervezeteket a Civil Alap, a Kulturális 
Alap, a Versenysport és szabadidősport jogcím terhére, illetve támogatja a diáksportot, a városi 

családi rendezvények megszervezését. Már említésre kerültek, hogy az önkormányzat 
közművelődési megállapodás, ellátási szerződés keretében olyan civil szervezetek támogatását 
valósította meg, amelyek ágazati jogszabályi keretek között, önkormányzati feladatellátást 
jelentenek. 

- Természetbeni juttatás jogcímen pedig az önkormányzat, vagy a Cívis Ház Zrt. tulajdonában lévő 
ingatlanok árverés nélküli bérbeadása, kedvezményes bérleti díj ellenében valósul meg. Az 

önkormányzattal közösen megrendezésre kerülő programok esetén kedvezményes közterületi díj, 

valamint kedvezményes terembérleti díj (önkormányzati intézményekben) biztosításával is 
hozzájárul a nonprofit szervezetek támogatásához.  

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

 

Erről nem áll rendelkezésre információ. 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Általánosságban elmondható, hogy a városban a nemzetiségi önkormányzatok elsődleges feladatként a 
hagyományőrzést, az identitás formálását, megőrzését tűzik ki célul. Ezeket a célokat különböző programok 

keretében valósítják meg.  

 

Bolgár nemzetiségi önkormányzat 

A programok nem csak kifejezetten a bolgár kisebbségre koncentrálódik, városi szinten, integrálva rendezik 
meg az éves programjaikat. A programok jellegűknél fogva hagyományőrző kulturális rendezvények, 
kiállítások szervezése, bolgár filmvetítések, illetve aktív partnerségi kapcsolatot ápolnak a bolgár 
testvérvárossal, Sumennel. Cseretáboroztatások gyerekek és felnőttek részére egyaránt része a partnerségi 
viszonynak. Nyelvtanulási lehetőséget is biztosítanak időről időre a fiatal érdeklődőknek. A programok 

számosságát tekintve körülbelül évi 10 rendezvényt tartanak átlagosan, melyet befolyásol a szűk anyagi 
keresztmetszet. Szoros kapcsolatot ápolnak egyházi és civil szervezetekkel is egyaránt, mint például az 

Újkerti Közösségi Házzal, akikkel közös rendezvényeket tartanak (gyermekfoglalkozások), illetve több 
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kulturális egyesülettel dolgoznak együtt, mint például a Belvárosi Művelődési Központ. Minden évben 

megrendezésre kerülnek kiemelt ünnepek megtartása (például a bolgár pravoszláv hagyományok szerinti 

Karácsony és Újévi ünnepség). A városban működő többi nemzetiségi önkormányzatokkal is jó viszonyt 
ápolnak. 

Román nemzetiségi önkormányzat 

Programjak középpontjában a hagyományőrzés áll, különböző rendezvények és ünnepek alkalmából 
szervezett programok színesítik az itt élő román kisebbség életét, mint például a családi napok rendezvénye, 
mikulásünnepség, vagy a román nemzeti ünnepek alkalmából rendezett megemlékezések. Együttműködnek 

civil szervezetekkel, illetve a városban működő többi nemzetiségi önkormányzatokkal. 

Német nemzetiségi önkormányzat  

A német nemzetiségi önkormányzat is partnerségi viszonyt ápol a város több intézményével (Katolikus 

Egyház; oktatási intézmények közül a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, 

valamint a Debreceni Egyetem Debreceni Német Kulturális Fóruma). A programok kiemelt célcsoportja a 

német kisebbség, a cél a hagyományőrzés, a német kisebbség összefogása, összetartásának erősítése. 

Gyerekprogramok szervezése, nyelvtanulási lehetőségek biztosítása, kirándulások szervezése a fő 

tevékenység. Dalkör indításával, illetve más települések német nemzetiségi önkormányzatok (például a 

hajdúszoboszlói és balmazújvárosi nemzetiségi önkormányzatok) programjain való részvétellel színesítik a 

lehetőségek tárházát. Évente átlagosan 20-30 darab programot szerveznek. 

Örmény nemzetiségi önkormányzat 

Az örmény kisebbség célja a nemzetiségük, az önazonosságuk megtartása, a hagyományok ápolása, az 

örmény irodalom és történelem megismertetése, a családok összehozása. Évente megrendezik a 

gyereknapot, az anyák napját és a karácsonyi ünnepséget. Együttműködnek a város önkormányzatával, 

mellyel munkakapcsolat köti össze anyagi és erkölcsi területen, illetve más intézményekkel (például közös 

kiállítás a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központtal), civil szervezetekkel és 

egyházzal. 

Roma nemzetiségi önkormányzat 

A roma kisebbség a legnagyobb a városban. Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében szorosabban és 

hatékonyabban szükséges együtt dolgozni a város önkormányzatával, civil szervezeteivel. Nagy igény 

mutatkozik a nemzetiségi önkormányzat felől az együttműködésekre, a roma lakosságot érintő programok, 

tervek elkészítésébe való bevonódásra. A nemzetiségi önkormányzat az esélyegyenlőség érdekében 

igyekszik segítséget biztosítani hivatalos papírok kitöltésében, lokális információk nyújtásában, képzések 

szervezésében, tanulási nehézségekkel küzdő cigány gyerekek részére felzárkóztató, illetve  tanulásban 

segítő foglalkozások, korrepetálások szervezése.  

Ruszin nemzetiségi önkormányzat 

A ruszin nemzetiségi önkormányzat legfontosabb célkitűzése a hagyományok őrzése, gyerekprogramok 

szervezése. Partnerségi kapcsolatot ápolnak a helyi önkormányzattal, a Görög Katolikus Egyházzal, mellyel 

együtt közös programokat, családi napokat szerveznek, illetve más települések ruszin nemzetiségi 
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önkormányzatával (együttműködési megállapodásuk van a Felsőzsolca Város Ruszin Nemzetiségi 

Önkormányzattal). Általában havi rendszerességgel rendeznek programokat. 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A helyi szervezetek vizsgálata előtt fontos kitérni, hogy milyen képet mutatnak az Észak-alföldi régióban 

működő nonprofit szervezetek tevékenységtípusai. A szervezetek tevékenységeit vizsgálva, jól látható az 

alábbi ábrán (7. ábra), hogy a bevételeket milyen arányban költik a különböző tevékenységi formákra. Az 

Észak-alföldi régió kimagasló a gazdaságfejlesztés és az egészségügy területén, míg kultúra és oktatás 

területén elmarad a többi régiótól. Szociális ellátás esetében középmezőnyben található. 

 

Nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása tevékenységcsoportok szerint, 2010 
Forrás: www.ksh.hu, A nonprofit szektor szerepe a régiókban, 2012 

Ha azonban a pályázati bevételek megoszlását vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy a gazdaságfejlesztési, a 

kulturális, az oktatási és a szociális tevékenységet folytató szervezetek értek el nagy arányt, ami azt jelenti, 

hogy ők tekinthetőek a különféle pályázatok legaktívabb és legsikeresebb résztvevőinek. Az előbb említett 

tevékenységek az Észak-alföldi régióban magas bevételt eredményeztek, ahol a források közel kétharmadát 

adták.   

 

  A pályázatokból származó bevételek megoszlása tevékenységtípusonként, 2010 

Forrás: www.ksh.hu, A nonprofit szektor szerepe a régiókban, 2012 

http://www.ksh.hu/
http://www.ksh.hu/
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Debrecen város civil szervezetei/szerveződései jelentősek, célcsoportjait tekintve is szerteágazóak. A nők, 

gyermekek, mélyszegénységben élők, fogyatékkal élők, idősek, mind találnak olyan szervezetet a városban, 

mely segítségére tud lenni a társadalmi hátrányok enyhítésében, legyőzésében. 

A nagy számarányra való tekintettel, a teljesség igénye nélkül kerülnek felsorolva civilek célcsoportokra 

bontva. 

Fiatalok: 

- AVP Hungary Közhasznú Egyesület 

Az egyesület 1999 óta működik Debrecenben. Célcsoportjai a fogvatartottak, a csekély mértékben 

kábítószert fogyasztó fiatalkorúak és a gyermekotthonban élő fiatalkorúak. 

Az Egyesület kiemelt célja a Büntetés-végrehajtási Intézetekben az erőszak csökkentése, a 

fogvatartottak szabadulás utáni szocializációja, integrációja és a munkaerőpiacra való 

felkészítésének segítése, valamint a bűnmegelőzés. Az AVP Hungary Közhasznú Egyesület komplex 

szolgáltatásokat kínál. Konfliktus-kezelés és személyiség fejlesztés, a pszichodinamikáján alapuló 

készségfejlesztő módszer, és számos egyéb módszer áll a rendelkezésre. A célcsoport szükségletének 

megfelelően komplex terápiás célú pedagógiai, pszichológiai szolgáltatásrendszert kínálnak: 

pszichodráma, egyéni pszichológiai terápia, hipnózisterápia, játékterápia, sport-pszichoterápia, 

tehetséggondozás, munkába állást segítő programok, asszertivitást segítő tréning, drogprevenció 

(Terephelyek kézikönyve, 2012). 

- BIT Egyesület – Freedom Közösségi Ház 

Tevékenységeik közé tartozik a hátrányos helyzetű csoportok támogatása és társadalmi integrációjuk 

elősegítése, ezen belül is nagy hangsúly került a következőkre: ifjúsági közösségi programok, 

közösségfejlesztés a Tégláskert-Boldogkert-Epreskert lakókörzetben és munkanélküliek munkaerő-

piaci integrációja. Főbb célok a rászoruló emberek számára szociális, lelki, közösségi támogatás 

formájában való segítségnyújtás. Alapelvek a preventív szemlélet, a komplex, személyre szabott 

problémakezelés, rendszerszemlélet, az esélyegyenlőség, környezetvédelem, értékközpontú 

fejlesztés, valamint a keresztény erkölcsi alapelvek (Terephelyek kézikönyve, 2012). 

- Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület (HAHA) 

1996-ban alakult a Hajdú-Bihar megyei felsőoktatási intézmények (ma már a Debreceni Egyetem és 

társult intézményei) hallgatói önkormányzatainak önkéntes együttműködéseként az Egyesület. A fő 

célja a hallgatói szolgáltatások és rendezvényszervezési feladatok folyamatos, egyre magasabb szintű 

biztosítása (Terephelyek kézikönyve, 2012). 

Munkanélküliek: 

- CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért 

a szervezetet 1998-ban alakult a foglakoztatás-politika, a társadalom-politika, és a szociális munka 

terén fejlesztő, tanácsadó, információ- közvetítő feladatok ellátására, a munkaerőpiacon hátrányos 

helyzetben lévő személyek reintegrációs, foglalkoztatási és képzési programokat szervezésére és 

megvalósítására. A szolgáltatásaink célcsoportjai az álláskeresők, pályakezdő fiatalok, valamint ezen 
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hátrányos helyzetű réteg foglalkoztatását, képzését szervező, szociális problémáit kezelő civil 

szervezetek (Terephelyek kézikönyve, 2012). 

- Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület (OTE) 

Az OTE-t megalapító szervezetek egyik fő célja az volt, hogy a tranzitfoglalkoztatási projektek hazai 

szintű elterjesztését támogassák, valamint külföldi tapasztalatok, hasznosítható eljárások 

adaptálását előmozdítsák. Céljuk a hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű emberek 

munkaerő-piaci integrációjának elősegítése különböző módszerek segítségével (Terephelyek 

kézikönyve, 2012). 

Mélyszegénységben élők, önkéntesek: 

- ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület 

Az egyesület 1989-ben alakult. Az Egyesület azóta dolgozik a közösségfejlesztés, a közösségi munka, 

az önkéntesség és a szociális szolgáltatások fejlesztése területén. Célja a társadalomban felmerülő 

problémákra, speciális igényekre megoldást találni új módszerek kifejlesztésével, alkalmazásával és 

azok elterjesztésével (Terephelyek kézikönyve, 2012). 

Fogyatékkal élők: 

- Fehér Bot Alapítvány 

Az Alapítvány 1996-ban alakult meg, kezdetben elsősorban jogi- és életviteli tanácsadást folytatva az 

érdeklődők számára. Működik támogatói szolgálat is, így a szolgáltatásokat valamennyi 

fogyatékossági csoport igénybe veheti (látássérült, mozgáskorlátozott, hallássérült és egyéb más 

fogyatékossággal élő személyek) (Terephelyek kézikönyve, 2012). 

Nők: 

-  Lépéselőny Egyesület 

Az egyesület célcsoportjában a nők álltak, az elmúlt időben kiterjedtek a programjaik a 

munkanélküliek és a teljes értékű, valamint a megváltozott munkaképességű álláskeresőkre. Fő 

céljuk ezen célcsoportok munkaerőpiaci reintegrációja, valamint a munkaerőpiacról való 

kiszorulásuknak megakadályozása. 

 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 

Egy-egy település életében kiemelkedő fontosságú, hogy a helyben működő for-profit szereplők mennyire, 

illetve milyen formában veszik ki a részüket a helyi társadalom esélyegyenlőségének megteremtésében. A 

vállalati társadalmi felelősségvállalás (corporate social responsibility, röviden CSR) azt jelenti, hogy a 

vállalatok figyelembe veszik a társadalom érdekeit, tekintettel vannak tevékenységük során az üzletfeleikre, 

beszállítóikra, alkalmazottaikra, részvényeseikre. Emellett a környezetre kifejtett hatására is odafigyelnek. 

Olyan szociális és környezetvédelmi célokhoz igazítják mindennapi üzleti tevékenységeiket, amelyeket 

önkéntesen, törvényi kötelezettség nélkül vállalnak, az üzleti szereplők önkéntesen tesznek lépéseket az 

őket körülvevő társadalom életszínvonalának javítása céljából. 
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Debrecen város gazdasági életében kiemelkedő szerepet betöltő 2 multinacionális cég  társadalmi 

felelősségvállalással összefüggő tevékenysége és – a nem for-profitok között, mint jelentős munkáltató, és a 

város társadalmi-gazdasági-kulturális életét jelentősen befolyásoló  szervezet – a Debreceni Egyetem 
esélyegyenlőségi tevékenysége kerül kiemelésre. 

1. For-profit szereplők 

IT Services Hungary 

Az IT Services Hungary a T-Systems International magyarországi leányvállalata. Társadalmi felelősségvállalás 

tekintetében a cég kiemelten foglalkozik a munkavállalók és a leendő munkavállalók magas szintű 

képesítésével. Ennek érdekében belső tréningeket, képzéseket nyújtanak, melynek célja a munkatársak 

magasan kvalifikált tudása az informatika és az idegen nyelv területén. Ezen kívül szoros együttműködést 

alakított ki a Debreceni Egyetemmel, mely kapcsolat keretében 2009 szeptemberében két informatikai 

specializáció indult, melyek lehetőséget nyújtanak nyelvismerettel rendelkező nem informatika szakos 

hallgatók speciális informatika képzésére. A következő mérföldkő a két intézmény kapcsolatában a 2011. 

január 24-en bejelentett megállapodás, mely következtében létrehozták az Infokommunikációs Rendszerek 

Üzemeltetése Kihelyezett Tanszéket. Ez az újabb kezdeményezés lehetőséget biztosít arra, hogy 

összehangolják a kutatást és az oktatást a piacképes tudással. Célja a mérnökinformatikus, programtervező 

informatikus és gazdaságinformatikus szakos hallgatók képzési színvonalának emelése, valamint a gyakorlati 

oktatás, az ehhez szükséges alapvető kompetenciák fejlesztése. Középiskolákban is igyekeznek szorgalmazni 

a gyakorlatorientált informatikai ismeretek oktatását. Ennek eredményként két debreceni középiskolában 

indult 2 éves OKJ-s informatikai képzés az IT Services Hungary támogatásával (Brassai Sámuel Gimnázium és 

Műszaki Szakközépiskolában és a Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskolában). Az IT 

Services Hungary Kft. támogatást nyújtott a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási 

Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-nek a nyelvoktatás fejlesztése érdekében. A támogatás 

felhasználásával idegen nyelvi képzőközpont kialakítására került sor. Jelen támogatás azért is kiemelten 

fontos a városnak, hiszen a társadalmi felelősség sok cég esetében kifejezetten csak az anyaországára 

redukálódik. A cég Debrecen városnak a pénzadományozáson túl olyan lehetőségeket kínál, mely 

következtében mind a cég, mind pedig a helyi közösség számára fontos és előnyös kapcsolatot képes 

megteremteni (www.it-services.hu). 

TEVA Magyarország 

A Teva Magyarország gyógyszer - kereskedelmi feladatokat lát el, valamint logisztikai és kutatás-fejlesztési 

központot üzemeltet. 

A gyógyszeripari készítmények fejlesztése és forgalmazása mellett fontosnak tartja a társadalmi 

szerepvállalást, melyen keresztül az emberek lelki egészségmegőrzéséhez, kikapcsolódásához, valamint a 

jövő generációjának képzéséhez is jelentősen hozzájárul.  A sport, a kultúra, az oktatás és az 

egészségmegőrzés területein is jelen vannak a támogatásukkal. Igyekeznek az új munkahelyeket teremtésén 

kívül részt vállalni a társadalmi problémák enyhítésében. A cég támogatja a hazai oktatással, kulturális 

élettel, sporttal valamint egészségvédelemmel kapcsolatos programokat, ezzel példát mutatva a gazdasági 

élet többi szereplőjének.  A tudomány területén olyan alapítványok támogatásában vállal szerepet, amelyek 

egyeznek a cég filozófiájával. Szakmai folyóiratok megjelentetéséhez is hozzájárulnak, melyek következtében 

információáramlás és tapasztalatcsere helyszínéül szolgálnak. A TEVA részt vesz olyan programok 

támogatásában, amelyek keretében lakossági szűrővizsgálatokra kerül sor. Fontosnak tartja az egészség 
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megőrzését, a prevenciós feladatokat. Szociális támogatásokat is nyújt a cég különböző alapítványokon 

keresztül, melynek célja gyermekélelmezés, valamint a szegény sorsú gyermekek megsegítéséhez járul hozzá 

pénzbeli és tárgyi adomány formájában egyaránt. 

A kultúra támogatásában is kiveszi a részét, 2008-tól a Vígszínház fővédnöki szerepét látja el. A sport 

területén a TEVA támogatja a vízilabda sportot, vízilabdacsapata a TEVA - Vasas - UNIQA, melynek 

működéséhez járul hozzá a cég egy több évre szóló együttműködési szerződés keretében. A labdarúgás 

területén támogatja a DVSC-TEVA focicsapatot (www.teva.hu). 

2. Nem for-profit szereplő   

Debreceni Egyetem 

A Debreceni Egyetem esélyegyenlőségi programját ki kell emelni. Az esélyegyenlőség előmozdítása 

érdekében a Debreceni Egyetem különböző célokat tűzött ki.  Esélyegyenlőségi Bizottságot hoznak létre, 

valamint „Nyilatkozat Esélyegyenlőségi terv kidolgozásához” formanyomtatvány bevezetéséről döntöttek, 

mely az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a munkaügyi folyamatok 

szabályozását tartalmazza.  

Az álláshirdetések megfogalmazásakor és a munkavállalók kiválasztásánál nem tesz különbséget a 

jelentkezők között. Célul tűzték ki a munkakörülmények javítását, különös tekintettel a 40 év feletti 

munkavállalók helyzetének javítására. A munkáltató a munkakörülményeket úgy alakítja, hogy folyamatosan 

elősegítse az idősebb korúak fizikai és szellemi képességeinek maximális kiteljesedését, az öregedéssel járó 

változások ellensúlyozását. A munkavállalók jó egészségi állapotának, biztonságának és jó közérzetének 

megtartása a cél, melynek érdekében a munkáltató a 40 év feletti munkavállalók számára biztosítja a 

szervezett egészségügyi és betegségmegelőzési célú szűrővizsgálatokon történő részvételt. A Debreceni 

Egyetem az épületek akadálymentesítését elvégzi a speciális igényű, megváltozott munkaképességű 

munkavállalók részére. A szociális biztonság terén a közalkalmazottaknak lehetőségük van igény szerint 

kamatmentes lakáscélú munkáltatói támogatás és fizetési előleg igénylésére.  Az intézmény minden főállású 

közalkalmazottját étkezési hozzájárulás illeti meg.  

A képzési programok esetében a munkáltató biztosítja az egész életen át tartó tanulás lehetőségét minden 

munkavállaló számára. Az intézmény a munkavállalók tanulási, továbbképzési igényeit folyamatosan 
átvizsgálja, azokat érdekeivel összehangolja. Az Egyetem elősegíti a nyelvi képzést. A továbbtanulást egyedi 

tanulmányi szerződésben rögzített feltételekkel anyagilag is támogathatja.  Figyelnek a nyugdíjas korba való 
átmenet megkönnyítésére, illetve a családos munkavállalók számára biztosított kedvezményeket kiterjesztik: 
munkaidő beosztásánál figyelembe veszik a gyermekgondozó és oktatási intézmények nyitva tartását. A 

munkáltató biztosítja a rendkívüli családi események (gyermekszületés, gyermek ballagása stb.) esetére a 
szabadságot a rendes szabadság keret terhére. Az intézmény és a szakszervezetek üdültetést szerveznek a 

dolgozóik részére, ahol szintén biztosítják az esélyegyenlőséget.   

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

A helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 
önkormányzatok és helyi szervezetek (állami és önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek) 
széles körben bevonásra kerültek a program elkészítése során. A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek 

a teleülésen dolgozó szociális, egészségügyi, gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek. A 
bevonás eszközei: 

 A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjainak tájékoztatása, bevonása az adatgyűjtésbe 
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 telefonos egyeztetés 

 Online kapcsolattartás 

 Személyes kapcsolatfelvétel során interjúztatás 

Az elkészítés során bevont szervezetek között található többek között DMJV Fogyatékosokat Ellátó 
Intézménye, az Életfa Önkéntes Centrum, DMJV Csökkentlátók Otthona, a Hajdú-Bihar megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya, egyenlő bánásmód referens, a Magyar 

Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottság Geriátriai Munkabizottsága, az Esélyek Háza, BIT 
Egyesület, a települési nemzetiségi önkormányzatok. 

A helyi esélyegyenlőségi programot elfogadás előtt a jogszabályi előírásnak megfelelően véleményezik a 
települési nemzetiségi önkormányzatok. A programot DMJV Önkormányzata Közgyűlése nyilvános ülésen 
fogadja el, melyen bárki részt vehet. Az elfogadást követően a program széleskörű nyilvánosságának 

biztosításával minden, a településen érintett szervezetnek folyamatosan lehetősége lesz véleményezni a 
programot, javaslatokat, észrevételeket tenni az intézkedési tervhez, melyeket figyelembe veszünk a HEP 
megvalósítása, felülvizsgálatai során.  

A nyilvánosságot biztosító eszközök: 

 www.debrecen.hu honlapon, illetve az e helyen közzétett eszrevetelek@ph.debrecen.hu 
elektronikus elérhetőség biztosításával, 

 helyi média, 

 az önkormányzat és a partnerszervezetek rendezvényei, 

 a dokumentum elérhető lesz az önkormányzati fenntartású intézményeknél és a programban 
érintett civil szervezeteknél, 

 a dokumentum elérhető lesz és észrevétel tehető DMJV Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán 
ügyfélfogadási időben. 

 

A beérkezett vélemények, észrevételek rendszeres időközönként összegyűjtésre és kiértékelésre kerülnek. 
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Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-

ségben élők 

1. A szociális szolgáltatásszervezési 
koncepcióban nem szerepelnek a 
mélyszegénységben élők és romák 
esélyegyenlőségét elősegítő 
intézkedések.  

2. Az önkormányzat közművelődési 
tevékenységében nem jelenik meg 
hangsúlyosan a lakosság 
multikulturális jellege, a kultúrák 
közötti párbeszéd és a roma kultúra 
népszerűsítése 

3. Az etnikai konfliktusok a társadalmi 
előítéletesség kezelésében és 
megelőzésében az önkormányzat 
nem jelenik meg hangsúlyos 
szereplőként 

4. Debrecenben nagyobb ütemben nő 
a regisztrált álláskeresők száma, 
mint a megyében, vagy országosan.   

1. A szociális szolgáltatástervezési 
koncepcióba a mélyszegénységben 
élők és romák társadalmi 
integrációját és esélyegyenlőségét 
segítő intézkedések kidolgozása és 
beépítése 

2. A helyi közművelődési intézmények 
felveszik a programkínálatukba a 
helyi multikulturális adottságokat és 
a roma kultúrát és a kultúrák közötti 
párbeszédet 

3. Az önkormányzat kezdeményezi a 
társadalmi szolidaritást, párbeszédet 
és a kisebbségek védelmét erősítő 
helyi szintű akciókat és 
kampányokat 

4. A munkaerő-piaci szolgáltatások 
szélesebb körének biztosítása: 
csoportos, illetve egyéni (személyre 
szabott) segítő szolgáltatások, mint 
a munka- és pályatanácsadás, 
pályaorientációs tanácsadás, 
álláskeresési technikák. 

 

 

Gyermekek 

1. A képességek kibontakoztatását 
szolgáló intézmények, 
szolgáltatások köre hiányos 

2. Hiányzik az ellátórendszerből a 
hátrányos helyzetű gyermekek nyári 
üdültetése és a programpályázatok. 

3. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi, 
valamint egészségügyi intézmények 
teljes akadálymentesítése nem 
megoldott. 

1. Célzott programok, prevenciós 
foglalkozások, pályázatok 
szükségesek a hátrányos helyzetű, 
halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek támogatása, képességeik 
kibontakoztatása, a szülők 
megsegítése céljából, valamint a 
gyermekszegénység csökkentése 
érdekében. 

2. Nyári programok szervezése a 
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4. Személyi és tárgyi feltételek nem 
biztosítottak valamennyi 
gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó 
intézményben. 

5. Egyes óvodák és iskolák között 
jelentős eltérés mutatható ki a 
hátrányos helyzetű és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek 
arányában. 

6. Egyes általános iskolákban az 
országos átlagnál magasabb 
arányban találkozhatunk 
évfolyamismétlőkkel, és többnyire 
ugyanezen általános iskolákból 
kikerülve az országos átlagot 
meghaladó arányban folytatják 
tanulmányaikat szakiskolában. 

7. A kompetenciamérés eredményei 
több köznevelési intézményben is 
az országosnál gyengébbek. 

8. Magas a családok átmeneti 
otthonainak kihasználtsága, kevés a 
férőhely. 

9. Helyettes szülői hálózatban kevés a 
férőhely, korlátozott a működés. 

 

hátrányok kompenzálása érdekében 
3. Akadálymentesítés megvalósítása. 
4. A gyermekjóléti szolgáltatás 

személyi és tárgyi feltételeinek 
biztosítása. 

5. A köznevelési törvény óvodai és 
iskolai körzethatárokra és a tanulók 
felvételére vonatkozó rendelkezéseit 
maradéktalanul érvényesíteni 
szükséges a településen belül 
minden évben az első osztályosok 
beiratkozásakor. A vonatkozó 
törvényi előírásoknak az első 
évfolyamtól felmenő rendszerben 
szükséges megfelelni. Szükséges az 
iskolai körzethatárok rendszeres, 
esélyegyenlőségi szempontú 
felülvizsgálata 

6. Az érettségit adó oktatási 
intézményekben való továbbtanulás 
szorgalmazása 

7. Azokban az iskolákban, ahol az 
országos átlagtól elmaradnak az 
eredmények a pedagógiai munka 
fejlesztésének fókuszába kell 
helyezni a kompetencia alapú 
oktatást, és beavatkozásokat kell 
tervezni a pedagógiai munka 
eredményességének javítása 
érdekében. 

8. Krízisotthon, családok átmenti 
otthona létrehozása szükséges 

9.  A helyettes szülői szolgáltatás 
népszerűsítése és újabb, a feladat 
iránt elkötelezettséget érző 
helyettes szülők felkutatása a 
jövőben kiemelt feladat. 

Idősek 

1. Nincs a városnak működő Idősügyi 
Tanácsa, elfogadott idősügyi 
koncepciója 

2. A munkaerő-piacról való kiszorulás 
veszélye különösen magas a 45-59 
éves korosztályhoz tartozók 
esetében 

3. Az idősek kulturális passzivitása 
veszélyezteti mentális egészségüket. 
Nem megfelelő szintű az idősek 
informatikai jártassága 

4. Az elmagányosodás veszélyezteti az 
idősek mentális egészségét 

1. Újra kell szervezni az Idősügyi Tanácsot, 
egyházi és civil szervetek javaslatait is 
összegyűjtve megírja a város a saját 
idősügyi koncepcióját 

2. A 45 év felettiek számára az élethosszig 
tartó tanulását ösztönző, 
foglalkoztathatóságukat növelő 
képzések kezdeményezése a munkaügyi 
hatóságoknál 

3. A kulturális programokról való 
hatékonyabb tájékoztatás. Ingyenes vagy 
olcsó belépőjegyekhez való hozzájutás 
biztosítása 

4. A lakóhelyi kisközösségek, szomszédok 
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önsegítő mozgalmának a 
kezdeményezése 

Nők 

1. A gyermekvállalás negatívan 
befolyásolja a nők munkaerő-piaci 
részvételét 

2. A roma nők halmozottan hátrányos 
helyzetben vannak a munkaerő-piacon, 
elsősorban iskolai végzettségük szintje 
kritikus 

3. A bölcsődék száma a 0-2év közötti 
gyermekek számát figyelembe véve 
alacsony, amely gátolhatja a nők 
visszatérését a munkaerő-piacra. 

4. A kisgyermekes nők és a 41-45 év 
közötti nők kiszorulnak a munkaerő-
piacról 

1. Alternatív foglalkoztatási formák 
támogatása. Rugalmas munkaidő, 
családbarát munkahelyek kialakítása. 

2. Szakmát, munkatapasztalatot, jobb 
foglalkoztatási esélyek biztosítása a 
roma nők számára. 

3. A gyermekfelügyeletet biztosító 
intézmények számának, befogadó 
képességének növelése az igényeknek 
megfelelően. 

4. A kisgyermekes nők és 41-45 év közötti 
nők foglalkoztatását segítő képzések 
indítása. Modern eszközök laptop, 
számítógép, internet, levelezőrendszer 
megismerését segítő képzések 
folyamatos indítása 

Fogyatékkal 
élők 

1. Kevés adat áll rendelkezésre a 
Debrecenben élő fogyatékos 
személyek létszámára, 
életkörülményeikre vonatkozóan 

2. Jelenleg is működnek nagyméretű, 
50 fő feletti ellátotti létszámmal 
működő szakosított ellátások 

3. A közszolgáltatások igénybevétele 
alacsony szintű 

4. Az önálló életvitelt segítő ellátási 
formák, mint a támogató szolgálat 
és a nappali ellátás csak az 
érintettek egy szűk csoportja 
számára elérhető 

 

1. Adatgyűjtések és elemzések 
szükségesek a debreceni 
célcsoportról 

2. A jogszabályi előírásoknak 
megfelelően az 50 fő feletti 
létszámú, fogyatékos személyeket 
ellátó intézmények folyamatos 
kiváltása 

3. Érintettek tájékoztatása az igénybe 
vehető szolgáltatásokról, honlapok 
akadálymentesítésének biztosítása 

4. Az önálló életvitelt segítő ellátások, 
szolgáltatások bővítése 

 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

 

 

 

1. A mélyszegénységben élők és a 
romák esélyegyenlőségének helyi 
koncepciókban történő 
megjelenítése 

2. A kultúrák közötti párbeszéd 

A végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
vezetője 

1. Partnerek: a Szociálpolitikai Kerekasztal 
tagjai, Szociális Osztály, Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 

2. Partnerek: Debreceni Művelődési 
Központ intézményvezetője, Kulturális 
Osztály, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat   

3. Partner: Civil Fórum, Esélyek Háza 
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erősítése és a roma kultúra 
támogatása 

3. Az etnikai konfliktusok, társadalmi 
előítéletesség kezelése 

4. A munkaerő-piaci 
integráció/reintegráció segítése 

 

 

vezetője, Kulturális Osztály 
4. Partner: Civil Fórum, Kulturális Osztály, 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központjának vezetője  

Gyermekek 

 

 

1. Képességeket kibontakoztató 
szolgáltatások körének bővítése 

2.  Hátrányos helyzetű gyermekek 
nyári üdültetésének biztosítása 

3. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi, 
valamint egészségügyi intézmények 
akadálymentesítése  

4. Személyi és tárgyi feltételek 
biztosítása valamennyi 
gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó 
intézményben 

5. Óvodai, iskolai szegregálódási 
folyamatok lefékezése, 
visszafordítása 

6. Az osztályismétlések számának 
csökkentése 

7. A pedagógiai munka 
eredményességének növelése, a 
kompetencia alapú mérések 
eredményeinek javítása   

8. A férőhelyek számának növelése a 
családok átmeneti otthona ellátási 
formában 

9. A helyettes szülői hálózat 
fejlesztése 

 

A végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
vezetője 

1. Gyermekvédelmi intézményekben élő 
gyermekek számára pályázati lehetőség, 
önerő biztosítása.  
Partner: DMJV Gyermekvédelmi 
Intézménye vezetője  

2. Partnerek: DMJV Gyermekvédelmi 
Intézménye, DMJV Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ, Debreceni 
Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezetője, Intézményfelügyeleti 
Osztály, Pénzügyi Osztály 

3. Pályázatfigyelés, -beadás és lebonyolítás 
Partner: DMJV Gyermekvédelmi 
Intézménye vezetője, 
Intézményfelügyeleti Osztály vezetője 

4. Személyi feltételekhez a szükséges 
fedezet biztosítása. Tárgyi feltételekhez 
pályázati lehetőségek feltárása.  
Partner:  valamennyi érintett 
intézményvezető, Intézményfelügyeleti 
Osztály vezetője 

5. Fel kell hívni az illetékes szervet a 
körzethatárok felülvizsgálatára  
Partner: KLIK Debreceni Tankerület 
vezetője, Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Oktatási Főosztálya, 
Szociális Osztály, Intézményfelügyeleti 
Osztály 

6. Fel kell hívni az illetékes szerv figyelmét 
az osztályismétlésekre. 
Partner: Intézményfelügyeleti Osztály, 
KLIK Debreceni Tankerület vezetője 

7. Fel kell hívni az illetékes szerv figyelmét 
a pedagógiai munka eredményesebbé 
tételére.  
Partner: Intézményfelügyeleti Osztály 
vezetője, KLIK Debreceni Tankerület  

8. Pályázati lehetőségekre kell felhívni az 
érintettek figyelmét.  
Partner: Intézményfelügyeleti Osztály  
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9. Helyettes szülői hálózat népszerűsítése 
és médiamegjelenítése.  
Partnerek: sajtó, helyi honlap.  DMJV 
Gyermekvédelmi Intézménye, 
Intézményfelügyeleti Osztály, 
Polgármesteri Kabinet 

Idősek 

1. Idősügyi stratégia/koncepció 
kidolgozása, Idősügyi Tanács 
létrehozása 

2. A 45-59 éves korosztály munkaerő-
piaci elhelyezkedését segítő 
programok kidolgozása 

3. Az idősek kulturális programokban 
történő részvételének támogatása, 
informatikai ismereteik javítása  

4.  Az egyedülálló idős emberek 
mentális egészségének javítása 

A végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
vezetője 
 

1. Érintettek bevonása.  
Partnerek: DMJV Idősek Háza, DMJV 
Városi Szociális Szolgálat vezetője, 
egyházi intézmények vezetői, nyugdíjas 
szervezetek képviselői, Szociális Osztály  

2. Kezdeményezés a Munkaügyi Központ 
felé célzott programok kiírása 
érdekében. 
Partner: Szociális Osztály, Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjának vezetője 

3. Infopont létrehozása, hatékonyabb 
tájékoztatás a Debreceni Művelődési 
Központ bevonásával. 
Partner: Debreceni Művelődési Központ 
vezetője, Debreceni Nyugdíjas Egyesület 
vezetője, Kulturális Osztály 

4. Civilek bevonásával szomszédsági 
programok megvalósítása, önkéntesség 
erősítése. 
Partner: Életfa Önkéntes Közösségi 
Centrum, Kulturális Osztály  

 
 

Nők 

1. A gyermekvállalás női 
foglalkoztatásra ható negatív 
munkaerő-piaci tényezőinek 
enyhítése 

 

2. A roma nők munkaerő-piaci 
helyzetének javítása 

 

3. A bölcsődék számának növelése 

 

4. A kisgyermekes nők és a 41-45 év 
közötti nők munkaerő-piaci 
hátrányainak enyhítése 

A végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
vezetője 
 

1. Intézmények felhívása, családbarát 
munkahelyek népszerűsítése  
Partner: Intézményfelügyeleti osztály  

2. Roma foglalkoztatás elősegítése a 
nemzetiségi feladatokat ellátó 
szervezetek számára  
Partner: Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, Szociális osztály, Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központjának vezetője 

3. Bölcsődei férőhelyek és igények 
folyamatos vizsgálata, pályázati 
lehetőségek figyelése és elemzése  
Partner: Intézményfelügyeleti osztály, 
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 
vezetője 
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4. A Munkaügyi Központ felhívása a 
foglalkoztatást elősegítő képzések 
indítására, civil szervezetek támogatása 
Partner: Szociális osztály, Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjának vezetője 

Fogyatékkal 

élők 

1. A fogyatékos személyek 
helyzetének feltárása érdekében 
széles körű szakmai adatgyűjtés 

2. A szakosított ellátásokat biztosító 
intézményekben a túlzsúfoltság 
megszüntetése 

4. Közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés esélyeinek javítása   

5. Az önálló életvitelt segítő ellátási 
formákhoz való hozzáférés 
esélyeinek javítása 

A végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
vezetője 
 

1. Egészségügyi szolgáltatók és 
intézmények bevonásával adatgyűjtés 
Partner: Intézményfelügyeleti osztály 

2. Pályázati lehetőségek elemzése és a 
döntéshozók tájékoztatása.   
Partner: érintett intézmények vezetői, 
Intézményfelügyeleti osztály  

3. Honlapok akadálymentesítése 
Partnerek: érintett intézmények vezetői, 
Intézményfelügyeleti osztály  

4. Pályázati lehetőségek elemzése és a 
döntéshozók tájékoztatása.   
Partner: érintett intézmények vezetői, 
Intézményfelügyeleti osztály  

 

 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák és nem romák között nincsenek konfliktusok és minden 
polgár egyenlő. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők számára lehetőséget tudjunk nyújtani az elmaradottság 
felszámolására. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egyenlő hozzáférését a fejlődésüket elősegítő szolgáltatások iránt.  
Folyamatosan odafigyelünk az idősek elszigetelődésének megakadályozására, és megbecsülésük 
fontosságára, az őket érintő intézkedésbe bevonjuk őket. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén elhelyezkedésük, foglalkoztatásuk támogatását a hagyományos 
családi szerepvállalás mellett, és szakképzettségük, megbecsülésük emelését. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők helyzetének megismerésére, problémáik intézményi és 
egyedi kezelésére és a lehető legjobb életfeltételeik kialakításának elősegítésére.  
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe (1): 

Romák és/vagy mélyszegénységben élők 1. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlőségének helyi 
koncepciókban történő megjelenítése 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A szociális szolgáltatásszervezési koncepcióban nem szerepelnek a 
mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlőségét elősegítő intézkedések.  

 

Célok -  

Általános 
megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

A szociális szolgáltatástervezési koncepcióba a mélyszegénységben élők és romák 
társadalmi integrációját és esélyegyenlőségét segítő intézkedések kidolgozása és 

beépítése 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 

szedve 

 A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 
 A célcsoportra vonatkozó esélyegyenlőségi szempontok megfogalmazása és 

beépítése a fejlesztési programba 

 

Résztvevők és 

felelős 
Felelős: Humán Főosztály vezetője 

Partnerek 

A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai 
Szociális Osztály 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

 2013. 12.31. 

 2014. 06.30. 

Eredményességi 

mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 

fenntarthatósága 

A mélyszegénységben élőkre és a romákra vonatkozóan esélyegyenlőségüket 

segítő intézkedések fogalmazódnak meg a szolgáltatástervezési koncepcióban. 
Dokumentum: koncepció  

 

Fenntarthatóság: a koncepció rendszeres felülvizsgálata, cselekvési tervek 

folyamatos illesztése a változó társadalmi igényekhez 
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Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

nincs 

Szükséges erőforrások humánerőforrás (szakértők felkérése, megbízása) 

 
 
 

Intézkedés címe (2): 

Romák és/vagy mélyszegénységben élők 2. 

 

A kultúrák közötti párbeszéd erősítése és a roma kultúra támogatása 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Az önkormányzat közművelődési tevékenységében nem jelenik meg 
hangsúlyosan a lakosság multikulturális jellege, a kultúrák közötti párbeszéd és a 
roma kultúra népszerűsítése 

 

Célok -  

Általános 
megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 
bontásban 

A helyi közművelődési intézmények felveszik a programkínálatukba a helyi 
multikulturális adottságokat és a roma kultúrát, valamint a kultúrák közötti 

párbeszédet 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 

szedve 

Kulturális programok, rendezvények szervezése 
A kisebbségi kultúrák megismertetése a többségi társadalom tagjaival 

népszerűsítő rendezvények keretei között 
A kisebbségi kultúra képviselőinek rendszeres találkozói (konferenciák, stb.) 

 

Résztvevők és 

felelős 
Felelős: Humán Főosztály vezetője 

Partnerek 

Debreceni Művelődési Központ intézményvezetője  

Kulturális Osztály  

Roma Nemzetiségi Önkormányzat   

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2013.07.01-2015.06.30. folyamatosan 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 

Kulturális programok száma (meghívók, beszámolók, stb.) 

Konferenciák, egyéb hivatalos rendezvények száma (meghívók, emlékeztetők, 
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forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), 

valamint 
fenntarthatósága 

előadások dokumentációja, internetes megjelenítés, stb.)  

 

Fenntarthatóság: folyamatos kapcsolattartás a kisebbségi kultúrát képviselő 
szervezetekkel, lehetőség biztosítása az egymás közötti kommunikációra, 

párbeszédre 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem megfelelő szintű kapcsolattartás, a rendezvények, találkozók alacsony száma  

Rendezvénynaptár, kulturális programok éves tervezése, a kisebbségi kultúra 
képviselőivel történő folyamatos kapcsolattartás formális elemeinek beépítése az 
együttműködésekbe 

Szükséges erőforrások humánerőforrás, pályázati pénzügyi források 

 
 
 

Intézkedés címe (3): 

Romák és/vagy mélyszegénységben élők 3. 

 

Az etnikai konfliktusok, társadalmi előítéletesség kezelése 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Az etnikai konfliktusok a társadalmi előítéletesség kezelésében és megelőzésében 

az önkormányzat nem jelenik meg hangsúlyos szereplőként 

 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 

időegységekre 
bontásban 

Az önkormányzat kezdeményezi a társadalmi szolidaritást, párbeszédet és a 

kisebbségek védelmét erősítő helyi szintű akciókat és kampányokat 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 A romákkal kapcsolatos előítéletek csökkentése érdekében városi  
konferenciák, rendezvények, iskolai programok szervezése 

 Az etnikai konfliktusokkal terhelt oktatási és egyéb intézményekben 
folyamatos egyeztetés, mediációs programok kezdeményezése 

 A helyi médiumok felkérése tájékoztató műsorok, sajtóanyagok készítésére, 
megjelentetésére 

Résztvevők és 

felelős 
Felelős: Humán Főosztály vezetője 

Partnerek 
Civil Fórum 
Esélyek Háza vezetője  
Kulturális Osztály 
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Határidő(k) pontokba 

szedve 
2013.07.01-2015.06.30. folyamatosan 

Eredményességi 

mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), 

valamint 
fenntarthatósága 

Konferenciák, rendezvények száma (meghívók, beszámolók, sajtótájékoztatók, 
stb.)  

Konfliktuskezelési beavatkozások, mediációs tevékenységek típusa, száma  

Helyi elektronikus és írott sajtóban a témával kapcsolatban megjelenített, 
elsősorban szemléletformáló műsorok, cikkek  

 

Fenntarthatóság: a partnerek hatékony együttműködése, ennek viszonylagos 
formalizáltsága, a partnerség erősítése a kisebbségi képviselők és a helyi 

önkormányzat között 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kezdeményezési hiányokból fakadóan a programok és beavatkozások száma és 
minősége alacsony marad, így nem következnek be a kívánt társadalmi szintű 
hatások.  

A roma kisebbség képviselőivel történő rendszeres kapcsolattartás, szoros 

együttműködés, a jogvédő szervezetekkel folytatott párbeszéd. 

Szükséges erőforrások humánerőforrás, pályázati pénzügyi források 

 
 
 

Intézkedés címe (4): 

Romák és/vagy mélyszegénységben élők 4. 
 

A munkaerő-piaci integráció/reintegráció segítése 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Debrecenben nagyobb ütemben nő a regisztrált álláskeresők száma, mint a 

megyében, vagy országosan. 

Célok -  

Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 

időegységekre 
bontásban 

A munkaerő-piaci szolgáltatások szélesebb körének biztosítása: csoportos, illetve 

egyéni (személyre szabott) segítő szolgáltatások, mint a munka- és 
pályatanácsadás, pályaorientációs tanácsadás, álláskeresési technikák. 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

A tartós elszegényedés, a mélyszegénységbe süllyedés megelőzése érdekében az 
álláskeresők számára elhelyezkedést segítő képzések, átképzések szervezése.  
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tartalma) pontokba 

szedve 

 

Speciális célcsoportok (nők, roma nők, alacsony iskolázottságúak, gyermeküket 
egyedül nevelők, életkori besorolás szerint hátrányos helyzetűek: pályakezdő 

fiatalok, 45 év fölöttiek, stb.) számára személyre szabott, illetve speciális, 
csoportos programok szervezése.   

 

Veszélyeztetett célcsoportok számára prevenciós és korrekciós beavatkozások 
tervezése (iskolai programok, tréningek, álláskeresési technikák, vállalkozóvá 
válás lehetőségei).  

Résztvevők és 

felelős 
Felelős: Humán Főosztály vezetője 

Partnerek 

Civil Fórum  

Kulturális Osztály  

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetője 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2013.12.31.: munkaerő-piaci folyamatok, várható tendenciák feltérképezése 

2014.06.30.: összehangolt beavatkozási terv készítése, képzési programok 
tervezése  

2015.06.30.: programok folyamatos szervezése, megvalósítása 

Eredményességi 
mutatók és annak 

dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), 

valamint 
fenntarthatósága 

Elhelyezkedést segítő programokba bevont személyek száma (álláskeresők, 
állásvesztéssel veszélyeztetettek, pályakezdők) 

Átképzési programok száma, típusai az elavult szakmával rendelkezők számára  

Álláskeresési technikák elsajátítása és információs szolgáltatásokat igénybe vevők 
száma, a programok típusai.  

 

Fenntarthatóság: források biztosítás, képzési programok folyamatos fejlesztése és 
a munkaerő-piaci igényekhez történő igazítása. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem indul kellő számú képzési, átképzési program, illetve nem az igényekhez 
igazodóan alakul a kínálat.  

Információhiány miatt kimaradnak a legveszélyeztetettebb csoportok tagjai.   

 

A civil szervezetek bevonása a folyamatokba. 

Szükséges erőforrások Pályázati erőforrások 
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Intézkedés címe (5): 

 Gyermekek 1. 

 

Képességeket kibontakoztató szolgáltatások körének bővítése 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A képességek kibontakoztatását szolgáló intézmények, szolgáltatások köre 
hiányos 

 

Célok -  

Általános 
megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Célzott programok, prevenciós foglalkozások, pályázatok biztosítása a hátrányos 

helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, képességeik 
kibontakoztatása, a szülők megsegítése céljából, valamint a gyermekszegénység 
csökkentése érdekében 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Gyermekvédelmi intézményekben élő gyermekek számára pályázati lehetőség, 
önerő biztosítása 

Résztvevők és 

felelős 
Felelős: Humán Főosztály vezetője 

Partnerek 
DMJV Gyermekvédelmi Intézményének vezetője  

 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015.06.30. 

Eredményességi 

mutatók és annak 
dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Lebonyolított célzott programok száma és típusa  

Pályázati programokba történő bekapcsolódások száma, a pályázatok célja, 

célcsoportja    

Képességfejlesztő programok száma, bevont gyerekek száma   

Szülők számára indított programok száma, bevont szülők száma, a programok 
célja és hatásai   

 

Fenntarthatóság: pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, pályázatírás 

Kockázatok  

és csökkentésük 
Nem jelenik meg megfelelő számú és szakmai célú pályázati kiírás   
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eszközei  

Civil szervezetek bevonása a forrásteremtésbe, és a szakmai célok, irányok 
meghatározásába 

Szükséges erőforrások humánerőforrás, pályázati pénzügyi források 

 
 

Intézkedés címe (6): 

Gyerekek 2. 

 

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetésének biztosítása 

  

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Hiányzik az ellátórendszerből a hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetése és 

a programpályázatok 

 

Célok -  

Általános 
megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 
hosszútávú 

időegységekre 
bontásban 

Nyári programok biztosítása a hátrányok kompenzálása érdekében 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 
szedve 

Fedezet tervezése a nyári gyermekfelügyeletre, táboroztatásra 

Résztvevők és 

felelős 
Felelős: Humán Főosztály vezetője 

Partnerek 

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője  
Intézményfelügyeleti Osztály 
Pénzügyi Osztály 

 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2013.12.31.   

  

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 

Betervezett költségek 

Megpályázott programok száma  

Nyári üdültetésbe bevont gyermekek száma   
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(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 
fenntarthatósága 

 

Fenntarthatóság: civil szervezetek és az önkormányzat együttműködése 

Kockázatok  

és csökkentésük 
eszközei 

Nem jelenik meg kellő számú és a nyári gyermekfelügyeletet, üdültetést 
támogató projekt   

 

Az önkormányzat önálló fedezetet tervez a feladat megvalósítására 

Szükséges erőforrások Pályázati pénzügyi források 

 
 
 

Intézkedés címe (7): 

Gyerekek 3. 
 

Akadálymentesítés megvalósítása 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint egészségügyi intézmények teljes 
akadálymentesítése nem megoldott. 

 

Célok -  

Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 
bontásban 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint egészségügyi intézmények 

akadálymentesítése  

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 
szedve 

Pályázatfigyelés, -beadás és lebonyolítás 

Résztvevők és 

felelős 
Felelős: Humán Főosztály vezetője 

Partnerek 

DMJV Gyermekvédelmi Intézményének vezetője  
Intézményfelügyeleti Osztály vezetője 

 

Határidő(k) pontokba 2015.06.30. 
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szedve 

Eredményességi 

mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint egészségügyi intézmények 
akadálymentessé válnak 

 

 

Fenntarthatóság: a technikai feltételek és állagmegőrzés folyamatos biztosítása 

Kockázatok  

és csökkentésük 
eszközei 

Pénzügyi források hiánya   

 

Pályázati lehetőségek 

Szükséges erőforrások Pályázati pénzügyi források 

 
 

Intézkedés címe (8): 

Gyerekek 4. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Személyi és tárgyi feltételek nem biztosítottak valamennyi gyermekjóléti 
szolgáltatást nyújtó intézményben. 

 

Célok -  

Általános 
megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 
hosszútávú 

időegységekre 
bontásban 

Személyi és tárgyi feltételek biztosítása valamennyi gyermekjóléti szolgáltatást 
nyújtó intézményben 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Személyi feltételekhez a szükséges fedezet biztosítása. Tárgyi feltételekhez 
pályázati lehetőségek feltárása.  

 

Résztvevők és 

felelős 
Felelős: Humán Főosztály vezetője 
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Partnerek 
Valamennyi érintett intézményvezető  

Intézményfelügyeleti osztály vezetője 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2015.06.30. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 
valamint 

fenntarthatósága 

Megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása a gyermekjóléti szolgáltatást 
nyújtó szervezetek, intézmények munkatársai számára  

 

Fenntarthatóság: a feltételek folyamatos biztosítása 

Kockázatok  

és csökkentésük 
eszközei 

Megfelelő pénzügyi források hiánya   

 

Pályázati lehetőségek 

Szükséges erőforrások Humánerőforrás, pályázati pénzügyi források 

 
 

Intézkedés címe (9): 

Gyerekek 5. 

 

Óvodai, iskolai szegregálódási folyamatok lefékezése, visszafordítása 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Egyes óvodák és iskolák között jelentős eltérés mutatható ki a hátrányos helyzetű 

és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányában. 

 

Célok -  

Általános 
megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

A köznevelési törvény óvodai és iskolai körzethatárokra és a tanulók felvételére 
vonatkozó rendelkezéseit maradéktalanul érvényesíteni szükséges a településen 

belül minden évben az első osztályosok beiratkozásakor. A vonatkozó törvényi 
előírásoknak az első évfolyamtól felmenő rendszerben szükséges megfelelni. 
Szükséges az iskolai körzethatárok rendszeres, esélyegyenlőségi szempontú 
felülvizsgálata 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 

szedve 

 A körzethatárok felülvizsgálata  
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Résztvevők és 

felelős 
Felelős: Humán Főosztály vezetője 

Partnerek 

KLIK Debreceni Tankerület vezetője  

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya 

Szociális Osztály  

Intézményfelügyeleti Osztály 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014.06.30. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), 

valamint 
fenntarthatósága 

A jelenlegi helyzethez képest kiegyensúlyozottabbá válik a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek létszámának eloszlása az óvodákban és az iskolákban. 

 

Az óvodai és iskolai felvételi gyakorlatok folyamatos monitorozása, a szükséges 
beavatkozások megtétele.    

 

Fenntarthatóság: széles körű szakmai összefogás, civil szervezetek bevonása 

Kockázatok  

és csökkentésük 
eszközei 

Nem csökken a hátrányos helyzetű gyerekek aránya egy-egy óvoda vagy iskola 

esetében.   

 

Intézményenkénti helyzetfeltárás, és beavatkozások tervezése. 

Szükséges erőforrások Humánerőforrás 

  

Intézkedés címe (10): 

Gyerekek 6. 

 

Az osztályismétlések számának csökkentése 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Egyes általános iskolákban az országos átlagnál magasabb arányban 

találkozhatunk évfolyamismétlőkkel, és többnyire ugyanezen általános iskolákból 
kikerülve az országos átlagot meghaladó arányban szakiskolákban folytatják 
tanulmányaikat. 

 

Célok -  

Általános 

Az érettségit adó oktatási intézményekben való továbbtanulás elősegítése, 
szorgalmazása 
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megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 

szedve 

 Az illetékes szervek figyelmének felhívása az osztályismétlésekre, beavatkozások 
tervezése 

 

Résztvevők és 

felelős 
Felelős: Humán Főosztály vezetője 

Partnerek 
Intézményfelügyeleti Osztály 

KLIK Debreceni Tankerület vezetője 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015.06.30. 

Eredményességi 
mutatók és annak 

dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), 

valamint 
fenntarthatósága 

Az osztályismétlések számának csökkenése. Az érettségit adó középiskolákban 
továbbtanulók száma növekszik.   

 

Fenntarthatóság: az általános iskolákban szakmai/mentorprogramok a hátrányos 
helyzetű fiatalok továbbtanulásának támogatására a pedagógusok bevonásával 

Kockázatok  
és csökkentésük 

eszközei 

A továbbtanulók aránya nem növekszik a hátrányos helyzetű fiatalok körében   

 

Pályázati források segítségével továbbképzések szervezése a pedagógusoknak, 
illetve ösztöndíjlehetőségek a továbbtanulni szándékozó gyerekek számára 

Szükséges erőforrások Pályázati pénzügyi források 
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Intézkedés címe (11): 

Gyerekek 7. 

 

A pedagógiai munka eredményességének növelése, a kompetencia alapú 
mérések eredményeinek javítása 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A kompetenciamérés eredményei több köznevelési intézményben is az 
országosnál gyengébbek. 

 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Azokban az iskolákban, ahol az országos átlagtól elmaradnak az eredmények a 
pedagógiai munka fejlesztésének fókuszába kell helyezni a kompetencia alapú 
oktatást, és beavatkozásokat kell tervezni a pedagógiai munka 
eredményességének javítása érdekében. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 
szedve 

Az iskolai pedagógiai munka eredményesebbé tétele.   
Módszertani továbbképzések szervezése. 
 

Résztvevők és 

felelős 
Felelős: Humán Főosztály vezetője 

Partnerek 
Intézményfelügyeleti Osztály vezetője  

KLIK Debreceni Tankerület 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015.06.30. 

Eredményességi 
mutatók és annak 

dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 

fenntarthatósága 

A kompetenciamérés eredményei javulnak a legalacsonyabb teljesítményt nyújtó 

iskolákban.  

Pedagógusok továbbképzési programjainak száma, típusa, célja, a bevont 
pedagógusok száma.   

 

Fenntarthatóság: Folyamatos továbbképzéseken való részvételre történő 
motiválás, az új típusú pedagógiai módszerek elsajátításának és alkalmazásának a 
folyamatos támogatása, lehetővé tétele 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A kompetenciamérés eredményei nem javulnak jelentős mértékben a hátrányos 

helyzetű gyermekek, és a jelenleg alacsonyan teljesítő iskolák körében   
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Folyamatos monitorozása az eredményeknek, és hatékonyabb beavatkozási 

programok tervezése, megvalósítása 

Szükséges erőforrások humánerőforrás, pályázati pénzügyi források 

 
 
 

Intézkedés címe (12): 

Gyerekek 8. 

 

A családok átmeneti otthona férőhelyeinek növelése   

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Magas a családok átmeneti otthonainak kihasználtsága, kevés a férőhely 

 

Célok -  

Általános 
megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 

bontásban 

Krízisotthon, családok átmenti otthona létrehozása   

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 

szedve 

Pályázati lehetőségekre felhívni az érintettek figyelmét (pályázatfigyelés, 
szolgáltatásfejlesztés) 

 

Résztvevők és 

felelős 
Felelős: Humán Főosztály vezetője 

Partnerek Intézményfelügyeleti Osztály 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015.06.30. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 

fenntarthatósága 

A családok átmeneti otthonát igénybe vevők száma – a férőhelyek számának 
növelése következtében – emelkedik     

 

Fenntarthatóság: a működéshez szükséges erőforrások folyamatos biztosítása 
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Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A fejlesztéseket követően sem lesz elegendő a férőhelyek száma a meglévő 

igényekhez képest.   

 

Civil szervezetek, egyházi fenntartók bevonása a szolgáltatások szervezésébe. 

Szükséges erőforrások Pályázati pénzügyi források 

 
 
 
 

Intézkedés címe (13): 

Gyerekek 9. 

 

A helyettes szülői hálózat fejlesztése 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

 

Helyettes szülői hálózatban kevés a férőhely, korlátozott a működés 

 

Célok -  

Általános 
megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 
hosszútávú 

időegységekre 
bontásban 

A helyettes szülői szolgáltatás népszerűsítése és újabb, a feladat iránt 
elkötelezettséget érző helyettes szülők felkutatása a jövőben kiemelt feladat. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 
szedve 

Helyettes szülői hálózat népszerűsítése és médiamegjelenítése 

  

Résztvevők és 

felelős 
Felelős: Humán Főosztály vezetője 

Partnerek 

sajtó  

helyi honlap   

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 

Intézményfelügyeleti Osztály 

Polgármesteri Kabinet 
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Határidő(k) pontokba 

szedve 
2015.06.30-ig folyamatosan 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), 

valamint 
fenntarthatósága 

A helyettes szülői hálózat férőhelyeinek száma bővül 

 

Fenntarthatóság: a médiamegjelenítések folyamatossága a helyi írott és 
elektronikus sajtóban, helyettes szülőséggé válást támogató programok 
folyamatos szervezése 

Kockázatok  

és csökkentésük 
eszközei 

Nem lesz elegendő a jelentkezők száma, továbbra is viszonylag korlátozott marad 

a szolgáltatás működése    

A szolgáltatásba bevonhatók körének folyamatos tájékoztatása a lehetőségekről 
különböző információs technikák segítségével.   

Szükséges erőforrások humánerőforrás 

 
 
 

Intézkedés címe (14): 

Idősek 1. 

 

Idősügyi stratégia/koncepció kidolgozása, Idősügyi Tanács létrehozása 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Nincs a városnak működő Idősügyi Tanácsa, elfogadott idősügyi koncepciója 

 

Célok -  

Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 

hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Az Idősügyi Tanács újjászervezése 

Az egyházi és civil szervetek javaslatait is összegyűjtve az idősügyi koncepció 

megírása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 

szedve 

Érintettek bevonása, javaslattétel, fórumok 
A tanács létrehozása, működési feltételeinek biztosítása 
A koncepció előkészítése, kidolgozása 

 

Résztvevők és 

felelős 
Felelős: Humán Főosztály vezetője 
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Partnerek 

DMJV Idősek Háza  

DMJV Városi Szociális Szolgálat vezetője  

egyházi intézmények vezetői 

nyugdíjas szervezetek képviselői 

Szociális Osztály 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2013.12.31. Idősügyi Tanács létrehozása 
2014.12.31. Idősügyi koncepció 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Idősügyi Tanács   

Elfogadott idősügyi koncepció    

 

Fenntarthatóság: a működés folyamatossága, a koncepció programjának 
folyamatos végrehajtása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 nincs 

Szükséges erőforrások humánerőforrás, pályázati pénzügyi források 

 
 
 

Intézkedés címe (15): 

Idősek 2. 
 

A 45-59 éves korosztály munkaerő-piaci elhelyezkedését segítő programok 
kidolgozása 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A munkaerőpiacról való kiszorulás veszélye különösen magas a 45-59 éves 

korosztályhoz tartozók esetében 

 

Célok -  

Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 

bontásban 

A 45 év felettiek számára az élethosszig tartó tanulását ösztönző, 
foglalkoztathatóságukat növelő képzések kezdeményezése a munkaügyi 

hatóságoknál 

 



266 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 

szedve 

Kezdeményezés a Munkaügyi Központ felé célzott programok kiírása érdekében   

 

Résztvevők és 

felelős 
Felelős: Humán Főosztály vezetője 

Partnerek 
Szociális Osztály 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetője 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2013.12.31. és folyamatos 2015.06.30-ig 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), 

valamint 
fenntarthatósága 

A célcsoport igényeihez igazított és lebonyolított képzések száma 

A képzésekben résztvevők száma, a képzések segítségével elhelyezkedők aránya 

Elhelyezkedést segítő kiegészítő szolgáltatásokban résztvevők aránya   

 

Fenntarthatóság: a képzési kínálat folyamatos frissítése, az igények folyamatos 

monitorozása, a célcsoporttal történő folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás 

Kockázatok  

és csökkentésük 
eszközei 

Nem a munkaerő-piaci igényekhez igazított képzések szerveződnek   

 

A helyi munkaerő-piaci lehetőségek folyamatos elemzése, a képzési kínálat 

folyamatos frissítése 

Szükséges erőforrások humánerőforrás, pályázati pénzügyi források 

 
 

Intézkedés címe (16): 

Idősek 3. 

 

Az idősek kulturális programokban történő részvételének támogatása, 
informatikai ismereteik javítása 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

 

Az idősek kulturális passzivitása veszélyezteti mentális egészségüket. Nem 
megfelelő szintű az idősek informatikai jártassága 
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Célok -  

Általános 
megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

A kulturális programokról való hatékonyabb tájékoztatás. Ingyenes vagy olcsó 
belépőjegyekhez való hozzájutás biztosítása 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 
szedve 

Infopont létrehozása  
A tájékoztatás hatékonyságának növelése   

 

Résztvevők és 

felelős 
Felelős: Humán Főosztály vezetője 

Partnerek 

Debreceni Művelődési Központ vezetője   

Debreceni Nyugdíjas Egyesület vezetője 

Kulturális Osztály 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2013.12.31. és folyamatos 2015.06.30-ig 

Eredményességi 

mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), 

valamint 
fenntarthatósága 

A kulturális programok marketingjének időseket is elérő formái. Kedvezményesen 
igénybe vett belépőjegyek száma, a rendezvények típusai. Infopont létrehozása és 

folyamatos üzemeltetése.  

 

Fenntarthatóság: az elektronikus tájékoztatási felületek folyamatos karbantartása 

Kockázatok  

és csökkentésük 
eszközei 

Nem működik hatékonyan a tájékoztatás, nem megfelelő arányban, szinten éri el 
az időseket.   

 

Az idősek által használt és elérhető kommunikációs csatornák működtetése, 
megfelelő szintű és folyamatos marketingtevékenység 

Szükséges erőforrások pályázati erőforrások 
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Intézkedés címe (17): 

Idősek 4. 

 

Az egyedülálló idős emberek mentális egészségének javítása  

 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Az elmagányosodás veszélyezteti az idősek mentális egészségét 

Célok -  

Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 

hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

A lakóhelyi kisközösségek, szomszédok önsegítő mozgalmának a kezdeményezése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 

szedve 

Civilek bevonásával szomszédsági programok megvalósítása, önkéntesség 
erősítése 

 

Résztvevők és 

felelős 
Felelős: Humán Főosztály vezetője 

Partnerek 
Életfa Önkéntes Közösségi Centrum  

Kulturális Osztály 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2013.12.31. és folyamatos 2015.06.30-ig 

Eredményességi 
mutatók és annak 

dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

A tevékenységben résztvevő önkéntesek száma   

Az önkéntesek által végzett tevékenységek dokumentációja  

A civil és szomszédsági programok száma   

A civil és szomszédsági programok típusai, az abban résztvevő lakosok száma   

 

Fenntarthatóság: a helyi lakosok igényeihez igazított programok, megfelelő és 
folyamatos civil szervezeti jelenlét támogatása 

Kockázatok  
és csökkentésük 

eszközei 

Nem alakul ki a közösségi tevékenységek hálózata, csupán egymástól elszigetelt 
programok, rendezvények zajlanak   
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A civil szervezetek folyamatos jelenléte, az önkéntesek bevonásának, feladataik 
szervezésének, felkészítésüknek programszintű megvalósítása 

Szükséges erőforrások pályázati erőforrások 

 
 
 

Intézkedés címe (18): 

Nők 1. 

 

A gyermekvállalás női foglalkoztatásra ható negatív munkaerő-piaci 

tényezőinek enyhítése 

 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A gyermekvállalás negatívan befolyásolja a nők munkaerő-piaci részvételét 

 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 

bontásban 

Alternatív foglalkoztatási formák támogatása. Rugalmas munkaidő, családbarát 

munkahelyek kialakítása. 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 

szedve 

 
Intézmények felhívása, családbarát munkahelyek népszerűsítése  
         

 

Résztvevők és 

felelős 
Felelős: Humán Főosztály vezetője 

Partnerek Intézményfelügyeleti Osztály 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2013.12.31. és folyamatos 2015.06.30-ig 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 

Kapcsolattartás a potenciális munkaadókkal, ezek dokumentációja.  

Az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítésének dokumentációja.  

A családbarát munkahelyek számának növekedése.   
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hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Atipikus formában elhelyezkedő kisgyermekes nők száma. 

 

Fenntarthatóság: folyamatos kapcsolattartás a munkaadókkal, tájékoztatás a nők 
körében az atipikus foglalkoztatási formákról 

Kockázatok  

és csökkentésük 
eszközei 

A munkáltatók nem kellő szintű motivációja az atipikus formákban történő 
foglalkoztatásra  A nők nem megfelelő szintű informáltsága a lehetőségekről.   

 

Folyamatos kapcsolattartás a munkáltatókkal és a felmerülő lehetőségek, igények 

közvetítése az érintettek között. 

Szükséges erőforrások pályázati erőforrások 

 
 

Intézkedés címe (19): 

Nők 2.  

 

A roma nők munkaerő-piaci helyzetének javítása 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A roma nők halmozottan hátrányos helyzetben vannak a munkaerő-piacon, 
elsősorban iskolai végzettségük szintje kritikus 

 

Célok -  

Általános 
megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Szakma, munkatapasztalat, jobb foglalkoztatási esélyek biztosítása a roma nők 
számára. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Roma foglalkoztatás elősegítése a nemzetiségi feladatokat ellátó szervezetek 
számára  

 

Résztvevők és 

felelős 
Felelős: Humán Főosztály vezetője 

Partnerek 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Szociális Osztály 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetője 
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Határidő(k) pontokba 

szedve 
2015.06.30-ig folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 

fenntarthatósága 

Képzési programokba bevont roma származású nők száma  

A képzések dokumentációja   

Munkatapasztalat szerző programokba bevontak száma   

Egyéb, a foglalkoztatási esélyeket növelő meghirdetett programok típusai, az 

abban részt vettek száma   

A programok eredményesség-mutatói  

 

Fenntarthatóság: civilek bevonása, folyamatos pályázati aktivitás 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem kellő számban vonódnak be a célcsoport tagjai a programokba    

A meghirdetett programok nem adnak kellő szintű felkészítést a munkaerő-piaci 
elhelyezkedésre   

A roma nők családi és munkaerő-piaci hátrányai korlátozzák elhelyezkedési 
lehetőségeiket   

 

A képzési programokba bevont roma származású nők számára további kiegészítő 

szolgáltatások nyújtása 

Szükséges erőforrások pályázati erőforrások 

 
 
 

Intézkedés címe (20): 

Nők 3. 

 

A bölcsődék számának növelése 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A bölcsődék száma a 0-2év közötti gyermekek számát figyelembe véve alacsony, 
amely gátolhatja a nők visszatérését a munkaerőpiacra 

 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 

időegységekre 

A gyermekfelügyeletet biztosító intézmények számának, befogadó képességének 
növelése az igényeknek megfelelően 
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bontásban 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 

szedve 

Bölcsődei férőhelyek és igények folyamatos vizsgálata, pályázati lehetőségek 
figyelése és elemzése  

 

Résztvevők és 

felelős 
Felelős: Humán Főosztály vezetője 

Partnerek 

 
Intézményfelügyeleti Osztály  
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye vezetője 

 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015.06.30-ig folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 
dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 
valamint 

fenntarthatósága 

A gyermekfelügyeletet biztosító intézmények számának növekedése    

A gyermekfelügyeletet biztosító intézmények befogadóképességének növekedése   

Az intézményes gyermekfelügyeleti formák típusainak, formáinak bővülése 

A gyermekfelügyeletet igénybe vevők számának növekedése   

 

Fenntarthatóság: a helyi igényekhez igazított, a fizetőképes keresletet és a 
családok igényeit is figyelembe vevő szolgáltatások szervezése folyamatosan  

Kockázatok  

és csökkentésük 
eszközei 

Nem kellő ütemben nő a férőhelyek száma, illetve nem a kereslethez igazított 
gyermekfelügyeleti formák szerveződnek    

 

Fenntarthatóság: a szükségletek folyamatos monitorozása, támogatások, 
pályázatok bevonása újabb intézmények létesítése érdekében 

Szükséges erőforrások pályázati források 
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Intézkedés címe (21): 

Nők 4. 

 

A kisgyermekes nők és a 41-45 év közötti nők munkaerő-piaci hátrányainak 

enyhítése   

  

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A kisgyermekes nők és a 41-45 év közötti nők kiszorulnak a munkaerő-piacról 

Célok -  

Általános 
megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

A kisgyermekes nők és 41-45 év közötti nők foglalkoztatását segítő képzések 
indítása.  

Modern eszközök: laptop, számítógép, internet, levelezőrendszer megismerését 
segítő képzések folyamatos indítása. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

A Munkaügyi Központ felhívása a foglalkoztatást elősegítő képzések indítására, 
civil szervezetek támogatása 

 

Résztvevők és 

felelős 
Felelős: Humán Főosztály vezetője 

Partnerek 
Szociális Osztály 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ vezetője 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2015.06.30-ig folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

A kisgyermekes nők és 41-45 év közötti nők munkavállalását elősegítő 

megszervezett képzési programok száma.   

A képzési programokban részt vett nők aránya.  

A képzési programok típusai, elhelyezkedést segítő hatásaik elemzése.   

 

Fenntarthatóság: képzések folyamatos indítása, igényfelmérések a célcsoport 

tagjai között 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem a szükségletekre reagáló képzések szerveződnek.  

Nem sikerül kellő számú nőnek a képzések utána az elsődleges munkaerőpiacon 
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elhelyezkedni.  

 

A munkaerő-piaci igények elemzése, az igényfelmérések eredményeinek 
figyelembe vétele, és az ezekhez igazított képzési kínálat biztosítása. 

Szükséges erőforrások Humánerőforrás, pályázati pénzügyi források 

 
 

Intézkedés címe (22): 

Fogyatékkal élők 1. 

 

A fogyatékos személyek helyzetének feltárása érdekében széles körű  

szakmai adatgyűjtés 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Rendkívül kevés adat/információ áll rendelkezésre a Debrecenben élő fogyatékos 

személyekre vonatkozóan, amely jelentősen akadályozza a fogyatékkal élő 
emberek esélyegyenlőségének biztosítását 

 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 

időegységekre 
bontásban 

További adatgyűjtések, szükségletfeltárások és elemzések szükségesek a 

debreceni célcsoportról 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 

szedve 

Egészségügyi szolgáltatók és intézmények bevonásával adatgyűjtés 
Adatelemzés 
Az eredmények beépítése a fejlesztési koncepciókba  

 

Résztvevők és 

felelős 
Felelős: Humán Főosztály vezetője 

Partnerek 

 
Intézményfelügyeleti Osztály 

 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014.06.30. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

A célcsoporttal kapcsolatban lévő intézmények körében adatgyűjtés.  

A célcsoport esélyegyenlőségének növelése érdekében körükben végzett 
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dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

szükségletfeltáró vizsgálatok.  

A szolgáltatásfejlesztési koncepcióban a fogyatékos emberek igényeihez igazított 
szolgáltatások hangsúlyosabb megjelenítése.   

 

Fenntarthatóság: az adatgyűjtések módszereinek szakmai alapokon történő 
kidolgozása, folyamatos adatkérés, adatszolgáltatás, a célcsoport igényeihez 

történő folyamatos alkalmazkodás a szolgáltatások, ellátások, munkaerő-piaci 
igények terén 

Kockázatok  

és csökkentésük 
eszközei 

Az adatgyűjtések esetlegesek, az eredmények nem kerülnek beépítésre a 
szolgáltatások fejlesztése során.   

 

Formalizált eljárásrend, folyamatos adatgyűjtési és adatközlési kötelezettsége az 

érintett intézmények részéről. 

Szükséges erőforrások humánerőforrás, pályázati pénzügyi források 

 
 

Intézkedés címe (23): 

Fogyatékkal élők 2. 

 

A szakosított ellátásokat biztosító intézményekben a túlzsúfoltság 

megszüntetése 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Jelenleg is működnek nagyméretű, 50 fő feletti ellátotti létszámmal működő 
szakosított ellátások 

 

Célok -  

Általános 
megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az 50 fő feletti létszámú, fogyatékos 

személyeket ellátó intézmények folyamatos kiváltása 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 
szedve 

 
Pályázati lehetőségek feltérképezése és a döntéshozók tájékoztatása  

  

 

Résztvevők és Felelős: Humán Főosztály vezetője 
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felelős 

Partnerek 

  
Érintett intézmények vezetői 
Intézményfelügyeleti Osztály  

 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2015.06.30. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Megszűnnek a nagylétszámú intézmények  

 

Fenntarthatóság: a formális működés feltételeinek folyamatos biztosítása 

Kockázatok  

és csökkentésük 
eszközei 

Pénzügyi erőforrások hiánya 

Szükséges erőforrások Humánerőforrás, pályázati pénzügyi források 

 
 
 

Intézkedés címe (24): 

Fogyatékkal élők 3. 

 

A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyeinek javítása 

 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

 

A közszolgáltatások igénybevétele alacsony szintű 

 

 

Célok -  

Általános 
megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 
hosszútávú 

időegységekre 

Érintettek tájékoztatása az igénybe vehető szolgáltatásokról  

Honlapok akadálymentesítése   
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bontásban 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 

szedve 

 
Honlapok akadálymentesítése 
Egyéb tájékoztatási lehetőségek feltérképezése 

 

Résztvevők és 

felelős 
Felelős: Humán Főosztály vezetője 

Partnerek 

  
Érintett intézmények vezetői 
Intézményfelügyeleti Osztály  

 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

 2013.12.31. és folyamatos 2015.06.30-ig 

Eredményességi 
mutatók és annak 

dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a megfelelő tájékoztatási formák 
alkalmazása révén.  

A célcsoport elérésének és tájékoztatásának új formái dolgozódnak ki.   

A közszolgáltatások elérése és az információk széles körű biztosítása érdekében 
növekszik az akadálymentesített honlapok száma.  

 

Fenntarthatóság: a kidolgozott tájékoztatási rendszer folyamatos működtetése, 
fejlesztése 

Kockázatok  

és csökkentésük 
eszközei 

Nem megfelelően megválasztott tájékoztatási formák.   

A nem megfelelően megválasztott tájékoztatási formák miatt a 
közszolgáltatásokról szóló információk továbbra sem jutnak el a célcsoport 
tagjaihoz.   

 

Civilek, tanácsadók, a külső/belső szakértők tevékenységének bevonása 

Szükséges erőforrások humánerőforrás, pályázati pénzügyi források 
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Intézkedés címe (25): 

Fogyatékkal élők 4. 

 

Az önálló életvitelt segítő ellátási formákhoz való hozzáférés esélyeinek javítása  

 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

 

Az önálló életvitelt segítő ellátási formák, mint a támogató szolgálat és a nappali 

ellátás csak az érintettek egy szűk csoportja számára elérhető  

 

Célok -  

Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 

hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

 Az önálló életvitelt segítő ellátások, szolgáltatások bővítése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 
szedve 

 
Pályázati lehetőségek elemzése és a döntéshozók tájékoztatása.   
 

 

Résztvevők és 

felelős 
Felelős: Humán Főosztály vezetője 

Partnerek 

  
Érintett intézmények vezetői 
Intézményfelügyeleti Osztály  
 

 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

 2013.12.31. és folyamtos 2015.06.30-ig 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Növekszik a támogató szolgálat szolgáltatásait és a nappali ellátásokat igénybe 
vevő fogyatékos személyek száma.   

Bővül az önálló életvitelt segítő ellátások, szolgáltatások köre.   

 

 

Fenntarthatóság: az ellátások és szolgáltatások körének folyamatos bővítése, 
pályázatok írása 
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Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Pályázati források hiánya 

Szükséges erőforrások Humánerőforrás, pályázati pénzügyi források 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 

 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseibe

n feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások  

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 A 

mélyszegénység-

ben élők és a 

romák 

esélyegyenlősé-

gének helyi 

koncepciókban 

történő 

megjelenítése 

 

A szociális 

szolgáltatásszervez

ési koncepcióban 

nem szerepelnek a 

mélyszegénységbe

n élők és romák 

esélyegyenlőségét 

elősegítő 

intézkedések. 

A szociális 

szolgáltatástervezé

si koncepcióba a 

mélyszegénységbe

n élők és romák 

társadalmi 

integrációját és 

esélyegyenlőségét 

segítő 

intézkedések 

kidolgozása és 

beépítése 

 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata 

szolgáltatástervezé

si koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata  

gyermekvédelmi 

koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzatána

k  civil  stratégiája, 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Integrált 

A 

szolgáltatástervezé

si koncepció 

felülvizsgálata 

A célcsoportra 

vonatkozó 

esélyegyenlőségi 

szempontok 

megfogalmazása 

és beépítése a 

fejlesztési 

programba 

 

Humán Főosztály 

vezetője 

2014. 06.30 A mélyszegénység-

ben élőkre és a 

romákra 

vonatkozóan 

esélyegyenlőségü-

ket segítő 

intézkedések 

fogalmazódnak 

meg a 

szolgáltatásterve-

zési koncepcióban. 

Dokumentum: 

koncepció 

humánerőforrás 

(szakértők 

felkérése, 

megbízása) 

a koncepció 

rendszeres 

felülvizsgálata, 

cselekvési tervek 

folyamatos 

illesztése a változó 

társadalmi 

igényekhez 
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Városfejlesztési 

Stratégiája., 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Közfoglalkoztatási 

Terve 

 

2 A kultúrák közötti 

párbeszéd 

erősítése és a 

roma kultúra 

támogatása 

Az önkormányzat 

közművelődési 

tevékenységében 

nem jelenik meg 

hangsúlyosan a 

lakosság 

multikulturális 

jellege, a kultúrák 

közötti párbeszéd 

és a roma kultúra 

népszerűsítése 

 

A helyi 

közművelődési 

intézmények 

felveszik a 

programkínálatuk

ba a helyi 

multikulturális 

adottságokat és a 

roma kultúrát, 

valamint a 

kultúrák közötti 

párbeszédet 

 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata 

szolgáltatástervezé

si koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata  

gyermekvédelmi 

koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzatána

k  civil  stratégiája, 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégiája., 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Kulturális 

programok, 

rendezvények 

szervezése 

A kisebbségi 

kultúrák 

megismertetése a 

többségi 

társadalom 

tagjaival 

népszerűsítő 

rendezvények 

keretei között 

A kisebbségi 

kultúra 

képviselőinek 

rendszeres 

találkozói 

(konferenciák, 

stb.) 

 

Humán Főosztály 

vezetője 

2013.07.01-

2015.06.30. 

folyamatosan 

Kulturális 

programok száma 

(meghívók, 

beszámolók, stb.) 

Konferenciák, 

egyéb hivatalos 

rendezvények 

száma (meghívók, 

emlékeztetők, 

előadások 

dokumentációja, 

internetes 

megjelenítés, stb.)  

 

humánerőforrás, 

pályázati pénzügyi 

források 

folyamatos 

kapcsolattartás a 

kisebbségi kultúrát 

képviselő 

szervezetekkel, 

lehetőség 

biztosítása az 

egymás közötti 

kommunikációra, 

párbeszédre 
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Közfoglalkoztatási 

Terve 

3 Az etnikai 

konfliktusok, 

társadalmi 

előítéletesség 

kezelése 

 

Az etnikai 

konfliktusok a 

társadalmi 

előítéletesség 

kezelésében és 

megelőzésében az 

önkormányzat 

nem jelenik meg 

hangsúlyos 

szereplőként 

 

Az önkormányzat 

kezdeményezi a 

társadalmi 

szolidaritást, 

párbeszédet és a 

kisebbségek 

védelmét erősítő 

helyi szintű 

akciókat és 

kampányokat 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata 

szolgáltatástervezé

si koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata  

gyermekvédelmi 

koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzatána

k  civil  stratégiája, 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégiája., 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Közfoglalkoztatási 

Terve 

A romákkal 

kapcsolatos 

előítéletek 

csökkentése 

érdekében városi  

konferenciák, 

rendezvények, 

iskolai programok 

szervezése 

Az etnikai 

konfliktusokkal 

terhelt oktatási és 

egyéb 

intézményekben 

folyamatos 

egyeztetés, 

mediációs 

programok 

kezdeményezése 

A helyi médiumok 

felkérése 

tájékoztató 

műsorok, 

sajtóanyagok 

készítésére, 

megjelentetésére 

Humán Főosztály 

vezetője 

2013.07.01-

2015.06.30. 

folyamatosan 

Konferenciák, 

rendezvények 

száma (meghívók, 

beszámolók, 

sajtótájékoztatók, 

stb.)  

Konfliktuskezelési 

beavatkozások, 

mediációs 

tevékenységek 

típusa, száma  

Helyi elektronikus 

és írott sajtóban a 

témával 

kapcsolatban 

megjelenített, 

elsősorban 

szemléletformáló 

műsorok, cikkek  

 

humánerőforrás, 

pályázati pénzügyi 

források 

a partnerek 

hatékony 

együttműködése, 

ennek viszonylagos 

formalizáltsága, a 

partnerség 

erősítése a 

kisebbségi 

képviselők és a 

helyi 

önkormányzat 

között 

4 

 

A munkaerő-piaci 

integráció/rein-

Debrecenben 

nagyobb ütemben 

A munkaerő-piaci 

szolgáltatások 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

A tartós 

elszegényedés, a 

Humán Főosztály 

vezetője 

2013.12.31.: 

munkaerő-piaci 

Elhelyezkedést 

segítő 

Pályázati 

erőforrások 

források 

biztosítása, képzési 
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tegráció segítése 

 

nő a regisztrált 

álláskeresők 

száma, mint a 

megyében, vagy 

országosan 

szélesebb körének 

biztosítása: 

csoportos, illetve 

egyéni (személyre 

szabott) segítő 

szolgáltatások, 

mint a munka- és 

pályatanácsadás, 

pályaorientációs 

tanácsadás, 

álláskeresési 

technikák. 

 

Önkormányzata 

szolgáltatástervezé

si koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata  

gyermekvédelmi 

koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzatána

k  civil  stratégiája, 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégiája., 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Közfoglalkoztatási 

Terve 

mélyszegénységbe 

süllyedés 

megelőzése 

érdekében az 

álláskeresők 

számára 

elhelyezkedést 

segítő képzések, 

átképzések 

szervezése.  

Speciális 

célcsoportok (nők, 

roma nők, 

alacsony 

iskolázottságúak, 

gyermeküket 

egyedül nevelők, 

életkori besorolás 

szerint hátrányos 

helyzetűek: 

pályakezdő 

fiatalok, 45 év 

fölöttiek, stb.) 

számára személyre 

szabott, illetve 

speciális, 

csoportos 

programok 

szervezése.   

Veszélyeztetett 

célcsoportok 

folyamatok, 

várható 

tendenciák 

feltérképezése 

2014.06.30.: 

összehangolt 

beavatkozási terv 

készítése, képzési 

programok 

tervezése  

2015.06.30.: 

programok 

folyamatos 

szervezése, 

megvalósítása 

programokba 

bevont személyek 

száma 

(álláskeresők, 

állásvesztéssel 

veszélyeztetettek, 

pályakezdők) 

Átképzési 

programok száma, 

típusai az elavult 

szakmával 

rendelkezők 

számára  

Álláskeresési 

technikák 

elsajátítása és 

információs 

szolgáltatásokat 

igénybe vevők 

száma, a 

programok típusai.  

 

programok 

folyamatos 

fejlesztése és a 

munkaerő-piaci 

igényekhez történő 

igazítása 
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számára 

prevenciós és 

korrekciós 

beavatkozások 

tervezése (iskolai 

programok, 

tréningek, 

álláskeresési 

technikák, 

vállalkozóvá válás 

lehetőségei). 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Képességeket 

kibontakoztató 

szolgáltatások 

körének bővítése 

 

A képességek 

kibontakoztatását 

szolgáló 

intézmények, 

szolgáltatások köre 

hiányos 

 

Célzott 

programok, 

prevenciós 

foglalkozások, 

pályázatok 

biztosítása a 

hátrányos 

helyzetű, 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

támogatása, 

képességeik 

kibontakoztatása, 

a szülők 

megsegítése 

céljából, valamint 

a 

gyermekszegénysé

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata 

szolgáltatástervezé

si koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata  

gyermekvédelmi 

koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzatána

k  civil  stratégiája, 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégiája., 

Gyermekvédelmi 

intézményekben 

élő gyermekek 

számára pályázati 

lehetőség, önerő 

biztosítása 

Humán Főosztály 

vezetője 

2015.06.30. Lebonyolított 

célzott programok 

száma és típusa  

Pályázati 

programokba 

történő 

bekapcsolódások 

száma, a 

pályázatok célja, 

célcsoportja    

Képességfejlesztő 

programok száma, 

bevont gyerekek 

száma   

Szülők számára 

indított 

programok száma, 

bevont szülők 

humánerőforrás, 

pénzügyi források 

pályázati 

lehetőségek 

folyamatos 

figyelése, 

pályázatírás 



285 

 

g csökkentése 

érdekében 

 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Közfoglalkoztatási 

Terve 

 

száma, a 

programok célja 

és hatásai   

 

2 Hátrányos 

helyzetű 

gyermekek nyári 

üdültetésének 

biztosítása 

 

Hiányzik az 

ellátórendszerből 

a hátrányos 

helyzetű 

gyermekek nyári 

üdültetése és a 

programpályáza-

tok 

 

Nyári programok 

biztosítása a 

hátrányok 

kompenzálása 

érdekében 

 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata 

szolgáltatástervezé

si koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata  

gyermekvédelmi 

koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzatána

k  civil  stratégiája, 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégiája., 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Közfoglalkoztatási 

Terve 

Fedezet tervezése 

a nyári 

gyermekfelügye-

letre, 

táboroztatásra 

Humán Főosztály 

vezetője 

2013.12.31 Betervezett 

költségek 

Megpályázott 

programok száma  

Nyári üdültetésbe 

bevont gyermekek 

száma   

 

Pályázati pénzügyi 

források 

civil szervezetek és 

az önkormányzat 

együttműködése 
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3 Akadálymentesí-

tés megvalósítása 

 

Gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi, 

valamint 

egészségügyi 

intézmények teljes 

akadálymentesítés

e nem megoldott. 

 

Gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi, 

valamint 

egészségügyi 

intézmények 

akadálymentesí-

tése  

 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata 

szolgáltatástervezé

si koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata  

gyermekvédelmi 

koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzatána

k  civil  stratégiája, 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégiája., 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Közfoglalkoztatási 

Terve 

 

Pályázatfigyelés, 

beadás és 

lebonyolítás 

Humán Főosztály 

vezetője 

2015.06.30. Akadálymentesí-

tett gyermekjóléti 

és 

gyermekvédelmi, 

valamint 

egészségügyi 

intézmények  

száma 

 

Pályázati pénzügyi 

források 

a technikai 

feltételek és 

állagmegőrzés 

folyamatos 

biztosítása 

4 

  

A gyermekjóléti 

szolgáltatás 

személyi és tárgyi 

feltételeinek 

Személyi és tárgyi 

feltételek nem 

biztosítottak 

valamennyi 

gyermekjóléti 

Személyi és tárgyi 

feltételek 

biztosítása 

valamennyi 

gyermekjóléti 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata 

szolgáltatástervezé

si koncepciója , 

Személyi 

feltételekhez a 

szükséges fedezet 

biztosítása. Tárgyi 

feltételekhez 

Humán Főosztály 

vezetője  

 

 

2015.06.30 Megfelelő 

személyi és tárgyi 

feltételek 

biztosítása a 

gyermekjóléti 

Humánerőforrás, 

pénzügyi források 

a feltételek 

folyamatos 

biztosítása  
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biztosítása 

 

szolgáltatást 

nyújtó 

intézményben 

szolgáltatást 

nyújtó 

intézményben 

 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata  

gyermekvédelmi 

koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzatána

k  civil  stratégiája, 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégiája., 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Közfoglalkoztatási 

Terve 

 

pályázati 

lehetőségek 

feltárása 

szolgáltatást 

nyújtó 

szervezetek, 

intézmények 

munkatársai 

számára  

 

5 Óvodai, iskolai 

szegregálódási 

folyamatok 

lefékezése, 

visszafordítása 

 

Egyes óvodák és 

iskolák között 

jelentős eltérés 

mutatható ki a 

hátrányos 

helyzetű és 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

arányában 

A köznevelési 

törvény óvodai és 

iskolai 

körzethatárokra és 

a tanulók 

felvételére 

vonatkozó 

rendelkezéseit 

maradéktalanul 

érvényesíteni 

szükséges a 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata 

szolgáltatástervezé

si koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata  

gyermekvédelmi 

koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

A körzethatárok 

felülvizsgálata 

Humán Főosztály 

vezetője 

2014.06.30. A jelenlegi 

helyzethez képest 

kiegyensúlyozotta

bbá válik a 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

létszámának 

eloszlása az 

óvodákban és az 

Humánerőforrás széles körű 

szakmai 

összefogás, civil 

szervezetek 

bevonása 
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településen belül 

minden évben az 

első osztályosok 

beiratkozásakor. A 

vonatkozó 

törvényi 

előírásoknak az 

első évfolyamtól 

felmenő 

rendszerben 

szükséges 

megfelelni. 

Szükséges az 

iskolai 

körzethatárok 

rendszeres, 

esélyegyenlőségi 

szempontú 

felülvizsgálata 

 

Jogú Város  

Önkormányzatána

k  civil  stratégiája, 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégiája., 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Közfoglalkoztatási 

Terve 

 

iskolákban. 

Az óvodai és 

iskolai felvételi 

gyakorlatok 

folyamatos 

monitorozása, a 

szükséges 

beavatkozások 

megtétele 

6 Az 

osztályismétlések 

számának 

csökkentése 

 

Egyes általános 

iskolákban az 

országos átlagnál 

magasabb 

arányban 

találkozhatunk 

évfolyamismétlőkk

el, és többnyire 

ugyanezen 

általános 

iskolákból 

kikerülve az 

Az érettségit adó 

oktatási 

intézményekben 

való 

továbbtanulás 

elősegítése, 

szorgalmazása 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata 

szolgáltatástervezé

si koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata  

gyermekvédelmi 

koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Az illetékes 

szervek 

figyelmének 

felhívása az 

osztályismétlésekr

e, beavatkozások 

tervezése 

Humán Főosztály 

vezetője 

2015.06.30. Az 

osztályismétlések 

számának 

csökkenése. Az 

érettségit adó 

középiskolákban 

továbbtanulók 

számának 

növekedése.   

 

Pályázati pénzügyi 

források 

az általános 

iskolákban 

szakmai/mentorpr

ogramok a 

hátrányos helyzetű 

fiatalok 

továbbtanulásának 

támogatására a 

pedagógusok 

bevonásával 
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országos átlagot 

meghaladó 

arányban 

szakiskolákban 

folytatják 

tanulmányaikat. 

 

Önkormányzatána

k  civil  stratégiája, 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégiája., 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Közfoglalkoztatási 

Terve 

7 A pedagógiai 

munka 

eredményességén

ek növelése, a 

kompetencia 

alapú mérések 

eredményeinek 

javítása 

 

A 

kompetenciaméré

s eredményei több 

köznevelési 

intézményben is 

az országosnál 

gyengébbek. 

 

Azokban az 

iskolákban, ahol az 

országos átlagtól 

elmaradnak az 

eredmények a 

pedagógiai munka 

fejlesztésének 

fókuszába kell 

helyezni a 

kompetencia 

alapú oktatást, és 

beavatkozásokat 

kell tervezni a 

pedagógiai munka 

eredményességén

ek javítása 

érdekében. 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata 

szolgáltatástervezé

si koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata  

gyermekvédelmi 

koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzatána

k  civil  stratégiája, 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Integrált 

Városfejlesztési 

Az iskolai 
pedagógiai munka 
eredményesebbé 
tétele.   
Módszertani 
továbbképzések 
szervezése. 

 

Humán Főosztály 

vezetője 

2015.06.30. A 

kompetenciaméré

s eredményei 

javulnak a 

legalacsonyabb 

teljesítményt 

nyújtó iskolákban.  

Pedagógusok 

továbbképzési 

programjainak 

száma, típusa, 

célja, a bevont 

pedagógusok 

száma.   

 

humánerőforrás, 

pályázati pénzügyi 

források 

Folyamatos 

továbbképzéseken 

való részvételre 

történő motiválás, 

az új típusú 

pedagógiai 

módszerek 

elsajátításának és 

alkalmazásának a 

folyamatos 

támogatása, 

lehetővé tétele 
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Stratégiája., 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Közfoglalkoztatási 

Terve 

8 

 

A családok 

átmeneti otthona 

férőhelyeinek 

növelése   

 

Magas a családok 

átmeneti 

otthonainak 

kihasználtsága, 

kevés a férőhely 

 

Krízisotthon, 

családok átmenti 

otthona 

létrehozása   

 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata 

szolgáltatástervezé

si koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata  

gyermekvédelmi 

koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzatána

k  civil  stratégiája, 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégiája., 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Közfoglalkoztatási 

Terve 

Pályázati 
lehetőségekre 
felhívni az 
érintettek 
figyelmét 
(pályázatfigyelés, 
szolgáltatásfejleszt
és) 

 

Humán Főosztály 

vezetője 

2015.06.30. A családok 

átmeneti otthonát 

igénybe vevők 

száma – a 

férőhelyek 

számának 

növelése 

következtében – 

emelkedik     

Pályázati pénzügyi 

források 

a működéshez 

szükséges 

erőforrások 

folyamatos 

biztosítása 
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9 A helyettes szülői 

hálózat fejlesztése 

 

Helyettes szülői 

hálózatban kevés a 

férőhely, 

korlátozott a 

működés 

 

A helyettes szülői 

szolgáltatás 

népszerűsítése és 

újabb, a feladat 

iránt 

elkötelezettséget 

érző helyettes 

szülők felkutatása 

a jövőben kiemelt 

feladat. 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata 

szolgáltatástervezé

si koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata  

gyermekvédelmi 

koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzatána

k  civil  stratégiája, 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégiája., 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Közfoglalkoztatási 

Terve 

Helyettes szülői 
hálózat 
népszerűsítése és 
médiamegjelení-
tése 

 

Humán Főosztály 

vezetője 

2015.06.30-ig 

folyamatosan 

A helyettes szülői 

hálózat 

férőhelyeinek 

száma bővül 

 

humánerőforrás a médiamegjelení-

tések 

folyamatossága a 

helyi írott és 

elektronikus 

sajtóban, helyettes 

szülőséggé válást 

támogató 

programok 

folyamatos 

szervezése 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 A gyermekvállalás 

női 

foglalkoztatásra 

A gyermekvállalás 

negatívan 

befolyásolja a nők 

Alternatív 

foglalkoztatási 

formák 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata 

Intézmények 
felhívása, 
családbarát 
munkahelyek 

Humán Főosztály 

vezetője 

2013.12.31. és 

folyamatos 

Kapcsolattartás a 

potenciális 

munkaadókkal, 

pályázati 

erőforrások 

folyamatos 

kapcsolattartás a 
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ható negatív 

munkaerő-piaci 

tényezőinek 

enyhítése 

 

munkaerő-piaci 

részvételét 

 

támogatása. 

Rugalmas 

munkaidő, 

családbarát 

munkahelyek 

kialakítása. 

 

szolgáltatástervezé

si koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata  

gyermekvédelmi 

koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzatána

k  civil  stratégiája, 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégiája., 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Közfoglalkoztatási 

Terve 

népszerűsítése  

 

2015.06.30-ig ezek 

dokumentációja.  

Az atipikus 

foglalkoztatási 

formák 

népszerűsítésének 

dokumentációja.  

A családbarát 

munkahelyek 

számának 

növekedése.   

Atipikus formában 

elhelyezkedő 

kisgyermekes nők 

száma. 

 

munkaadókkal, 

tájékoztatás a nők 

körében az 

atipikus 

foglalkoztatási 

formákról 

2 

 

A roma nők 

munkaerő-piaci 

helyzetének 

javítása 

 

A roma nők 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetben vannak 

a munkaerő-

piacon, elsősorban 

iskolai 

végzettségük 

Szakma, 

munkatapasztalat, 

jobb 

foglalkoztatási 

esélyek biztosítása 

a roma nők 

számára. 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata 

szolgáltatástervezé

si koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata  

gyermekvédelmi 

Roma 
foglalkoztatás 
elősegítése a 
nemzetiségi 
feladatokat ellátó 
szervezetek 
számára  

 

Humán Főosztály 

vezetője 

2015.06.30-ig 

folyamatos 

Képzési 

programokba 

bevont roma 

származású nők 

száma  

A képzések 

dokumentációja   

Munkatapasztalat 

pályázati 

erőforrások 

civilek bevonása, 

folyamatos 

pályázati aktivitás 
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szintje kritikus 

 

koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzatána

k  civil  stratégiája, 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégiája., 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Közfoglalkoztatási 

Terve 

szerző 

programokba 

bevontak száma   

Egyéb, a 

foglalkoztatási 

esélyeket növelő 

meghirdetett 

programok 

típusai, az abban 

részt vettek száma   

A programok 

eredményesség-

mutatói 

4 A kisgyermekes 

nők és a 41-45 év 

közötti nők 

munkaerő-piaci 

hátrányainak 

enyhítése   

 

A kisgyermekes 

nők és a 41-45 év 

közötti nők 

kiszorulnak a 

munkaerő-piacról 

A kisgyermekes 

nők és 41-45 év 

közötti nők 

foglalkoztatását 

segítő képzések 

indítása.  

Modern eszközök: 

laptop, 

számítógép, 

internet, 

levelezőrendszer 

megismerését 

segítő képzések 

folyamatos 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata 

szolgáltatástervezé

si koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata  

gyermekvédelmi 

koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzatána

k  civil  stratégiája, 

Debrecen  Megyei 

A Munkaügyi 
Központ felhívása 
a foglalkoztatást 
elősegítő képzések 
indítására, civil 
szervezetek 
támogatása 

 

Humán Főosztály 

vezetője 

2015.06.30-ig 

folyamatos 

A kisgyermekes 

nők és 41-45 év 

közötti nők 

munkavállalását 

elősegítő 

megszervezett 

képzési 

programok száma.   

A képzési 

programokban 

részt vett nők 

aránya.  

A képzési 

programok 

Humánerőforrás, 

pályázati pénzügyi 

források 

képzések 

folyamatos 

indítása, 

igényfelmérések a 

célcsoport tagjai 

között 



294 

 

indítása. Jogú Város 

Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégiája., 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Közfoglalkoztatási 

Terve 

típusai, 

elhelyezkedést 

segítő hatásaik 

elemzése.   

 

            

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Idősügyi 

stratégia/koncep-

ció kidolgozása, 

Idősügyi Tanács 

létrehozása 

 

Nincs a városnak 

működő Idősügyi 

Tanácsa, 

elfogadott 

idősügyi 

koncepciója 

 

Az Idősügyi Tanács 

újjászervezése Az 

egyházi és civil 

szervetek 

javaslatait is 

összegyűjtve az 

idősügyi 

koncepció 

megírása 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata 

szolgáltatástervezé

si koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata  

gyermekvédelmi 

koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzatána

k  civil  stratégiája, 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Integrált 

Városfejlesztési 

Érintettek 
bevonása, 
javaslattétel, 
fórumok 
A tanács 
létrehozása, 
működési 
feltételeinek 
biztosítása 

A koncepció 

előkészítése, 

kidolgozása 

Humán Főosztály 

vezetője 

2013.12.31. 

Idősügyi Tanács 

létrehozása 

2014.12.31. 

Idősügyi 

koncepció 

Idősügyi Tanács   

Elfogadott 

idősügyi 

koncepció    

humánerőforrás, 

pályázati pénzügyi 

források 

a működés 

folyamatossága, a 

koncepció 

programjának 

folyamatos 

végrehajtása 
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Stratégiája., 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Közfoglalkoztatási 

Terve 

2 A 45-59 éves 

korosztály 

munkaerő-piaci 

elhelyezkedését 

segítő programok 

kidolgozása 

 

A 

munkaerőpiacról 

való kiszorulás 

veszélye 

különösen magas 

a 45-59 éves 

korosztályhoz 

tartozók esetében 

 

A 45 év felettiek 

számára az 

élethosszig tartó 

tanulását 

ösztönző, 

foglalkoztathatósá

gukat növelő 

képzések 

kezdeményezése a 

munkaügyi 

hatóságoknál 

 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata 

szolgáltatástervezé

si koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata  

gyermekvédelmi 

koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzatána

k  civil  stratégiája, 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégiája., 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Közfoglalkoztatási 

Kezdeményezés a 

Munkaügyi 

Központ felé 

célzott programok 

kiírása érdekében   

Humán Főosztály 

vezetője 

2013.12.31. és 

folyamatos 

2015.06.30-ig 

A célcsoport 

igényeihez 

igazított és 

lebonyolított 

képzések száma 

A képzésekben 

résztvevők száma, 

a képzések 

segítségével 

elhelyezkedők 

aránya 

Elhelyezkedést 

segítő kiegészítő 

szolgáltatásokban 

résztvevők aránya   

 

humánerőforrás, 

pályázati pénzügyi 

forrás 

a képzési kínálat 

folyamatos 

frissítése, az 

igények 

folyamatos 

monitorozása, a 

célcsoporttal 

történő 

folyamatos 

kapcsolattartás, 

tájékoztatás 
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Terve 

3 Az idősek 

kulturális 

programokban 

történő 

részvételének 

támogatása, 

informatikai 

ismereteik 

javítása 

 

Az idősek 

kulturális 

passzivitása 

veszélyezteti 

mentális 

egészségüket. 

Nem megfelelő 

szintű az idősek 

informatikai 

jártassága 

 

A kulturális 

programokról való 

hatékonyabb 

tájékoztatás. 

Ingyenes vagy 

olcsó 

belépőjegyekhez 

való hozzájutás 

biztosítása 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata 

szolgáltatástervezé

si koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata  

gyermekvédelmi 

koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzatána

k  civil  stratégiája, 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégiája., 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Közfoglalkoztatási 

Terve 

Infopont 
létrehozása  
A tájékoztatás 
hatékonyságának 
növelése   

 

Humán Főosztály 

vezetője 

2013.12.31. és 

folyamatos 

2015.06.30-ig 

A kulturális 

programok 

marketingjének 

időseket is elérő 

formái. 

Kedvezményesen 

igénybe vett 

belépőjegyek 

száma, a 

rendezvények 

típusai. Infopont 

létrehozása és 

folyamatos 

üzemeltetése. 

pályázati 

erőforrások 

az elektronikus 

tájékoztatási 

felületek 

folyamatos 

karbantartása 

4 Az egyedülálló 

idős emberek 

mentális 

egészségének 

Az 

elmagányosodás 

veszélyezteti az 

idősek mentális 

A lakóhelyi 

kisközösségek, 

szomszédok 

önsegítő 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata 

szolgáltatástervezé

Civilek 
bevonásával 
szomszédsági 
programok 
megvalósítása, 
önkéntesség 

Humán Főosztály 

vezetője 

2013.12.31. és 

folyamatos 

2015.06.30-ig 

A tevékenységben 

résztvevő 

önkéntesek száma   

pályázati 

erőforrások 

a helyi lakosok 

igényeihez 

igazított 

programok, 
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javítása  

 

egészségét mozgalmának a 

kezdeményezése 

si koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata  

gyermekvédelmi 

koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzatána

k  civil  stratégiája, 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégiája., 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Közfoglalkoztatási 

Terve 

erősítése 

 

Az önkéntesek 

által végzett 

tevékenységek 

dokumentációja  

A civil és 

szomszédsági 

programok száma   

A civil és 

szomszédsági 

programok típusai, 

az abban 

résztvevő lakosok 

száma   

 

megfelelő és 

folyamatos civil 

szervezeti jelenlét 

támogatása 

V. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

1 A fogyatékos 

személyek 

helyzetének 

feltárása 

érdekében széles 

körű  

szakmai 

adatgyűjtés 

Rendkívül kevés 

adat/információ 

áll rendelkezésre a 

Debrecenben élő 

fogyatékos 

személyekre 

vonatkozóan, 

amely jelentősen 

akadályozza a 

További 

adatgyűjtések, 

szükségletfeltárás

ok és elemzések 

szükségesek a 

debreceni 

célcsoportról 

 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata 

szolgáltatástervezé

si koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata  

gyermekvédelmi 

Egészségügyi 
szolgáltatók és 
intézmények 
bevonásával 
adatgyűjtés 
Adatelemzés 
Az eredmények 
beépítése a 
fejlesztési 
koncepciókba  

 

Humán Főosztály 

vezetője 

2014.06.30. A célcsoporttal 

kapcsolatban lévő 

intézmények 

körében 

adatgyűjtés.  

A célcsoport 

esélyegyenlősé-

gének növelése 

humánerőforrás, 

pályázati pénzügyi 

források 

az adatgyűjtések 

módszereinek 

szakmai alapokon 

történő 

kidolgozása, 

folyamatos 

adatkérés, 

adatszolgáltatás, a 
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fogyatékkal élő 

emberek 

esélyegyenlőségén

ek biztosítását 

 

koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzatána

k  civil  stratégiája, 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégiája., 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Közfoglalkoztatási 

Terve 

érdekében 

körükben végzett 

szükségletfeltáró 

vizsgálatok.  

A 

szolgáltatásfejlesz-

tési koncepcióban 

a fogyatékos 

emberek 

igényeihez 

igazított 

szolgáltatások 

hangsúlyosabb 

megjelenítése.   

 

célcsoport 

igényeihez történő 

folyamatos 

alkalmazkodás a 

szolgáltatások, 

ellátások, 

munkaerő-piaci 

igények terén 

2 A szakosított 

ellátásokat 

biztosító 

intézményekben a 

túlzsúfoltság 

megszüntetése 

 

Jelenleg is 

működnek 

nagyméretű, 50 fő 

feletti ellátotti 

létszámmal 

működő 

szakosított 

ellátások 

 

A jogszabályi 

előírásoknak 

megfelelően az 50 

fő feletti létszámú, 

fogyatékos 

személyeket ellátó 

intézmények 

folyamatos 

kiváltása 

 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata 

szolgáltatástervezé

si koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata  

gyermekvédelmi 

koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzatána

k  civil  stratégiája, 

Debrecen  Megyei 

Pályázati 
lehetőségek 
feltérképezése és 
a döntéshozók 
tájékoztatása  

 

Humán Főosztály 

vezetője 

2015.06.30. Megszűnnek a 

nagylétszámú 

intézmények 

Humánerőforrás, 

Pályázati pénzügyi 

források 

a formális 

működés 

feltételeinek 

folyamatos 

biztosítása 
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Jogú Város 

Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégiája., 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Közfoglalkoztatási 

Terve 

3 A közszolgáltatá-

sokhoz való 

hozzáférés 

esélyeinek 

javítása 

 

A közszolgáltatá-

sok igénybevétele 

alacsony szintű 

 

Érintettek 

tájékoztatása az 

igénybe vehető 

szolgáltatásokról  

Honlapok 

akadálymentesí-

tése   

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata 

szolgáltatástervezé

si koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata  

gyermekvédelmi 

koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzatána

k  civil  stratégiája, 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégiája., 

Debrecen  Megyei 

Honlapok 
akadálymentesí-
tése 

Egyéb 

tájékoztatási 

lehetőségek 

feltérképezése 

Humán Főosztály 

vezetője 

2013.12.31. és 

folyamatos 

2015.06.30-ig 

A 

szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés 

javítása a 

megfelelő 

tájékoztatási 

formák 

alkalmazása révén.  

A célcsoport 

elérésének és 

tájékoztatásának 

új formái 

dolgozódnak ki.   

A 

közszolgáltatások 

elérése és az 

információk széles 

körű biztosítása 

érdekében 

növekszik az 

humánerőforrás, 

pályázati pénzügyi 

források 

a kidolgozott 

tájékoztatási 

rendszer 

folyamatos 

működtetése, 

fejlesztése 
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Jogú Város 

Önkormányzata 

Közfoglalkoztatási 

Terve 

akadálymentesí-

tett honlapok 

száma. 

4 Az önálló 

életvitelt segítő 

ellátási 

formákhoz való 

hozzáférés 

esélyeinek 

javítása  

 

Az önálló életvitelt 

segítő ellátási 

formák, mint a 

támogató szolgálat 

és a nappali ellátás 

csak az érintettek 

egy szűk csoportja 

számára elérhető  

 

Az önálló életvitelt 

segítő ellátások, 

szolgáltatások 

bővítése 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata 

szolgáltatástervezé

si koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzata  

gyermekvédelmi 

koncepciója , 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város  

Önkormányzatána

k  civil  stratégiája, 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Integrált 

Városfejlesztési 

Stratégiája., 

Debrecen  Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Közfoglalkoztatási 

Terve 

Pályázati 

lehetőségek 

figyelése és a 

döntéshozók 

tájékoztatása 

Humán Főosztály 

vezetője 

2013.12.31. és 

folyamtos 

2015.06.30-ig 

Növekszik a 

támogató szolgálat 

szolgáltatásait és a 

nappali ellátásokat 

igénybe vevő 

fogyatékos 

személyek száma.   

Bővül az önálló 

életvitelt segítő 

ellátások, 

szolgáltatások 

köre. 

Humánerőforrás, 

Pályázati pénzügyi 

források 

az ellátások és 

szolgáltatások 

körének 

folyamatos 

bővítése, 

pályázatok írása 
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3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 

településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 
során kéri, hogy a HEP-ot valósítsák meg, illetve támogassák.  

 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 

szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 

iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek a HEP-ban részletes leírásra kerültek.  

 

A megvalósítás folyamata 

A megvalósítás során elvégzendő feladatok: 
 

 az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, az egyes feladatok végrehajtására kijelölt személyekkel és 
szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás, 

 annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 
beavatkozások meghatározása, 

 az intézkedési tervben foglaltak végrehajtása érdekében a pályázati lehetőségek folyamatos 
figyelemmel kísérése, a pályázati lehetőségekről a végrehajtásba bevont szervezetek 
értesítése,  

 a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

 az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-
testületi döntésre,  

 az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása, 

 a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

Évente megvizsgáljuk az elért eredményeket, és az eredmények tükrében felülvizsgáljuk a HEP 
intézkedési tervében foglaltakat. Az intézkedési terv módosításának szükségessége esetén a 

módosított HEP IT-t előterjesztjük képviselő-testületi döntésre.  
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Nyilvánosság 

A helyi esélyegyenlőségi programot elfogadás előtt a jogszabályi előírásnak megfelelően véleményezik 
a települési nemzetiségi önkormányzatok. A programot DMJV Önkormányzata Közgyűlése nyilvános 

ülésen fogadja el, melyen bárki részt vehet. Az elfogadást követően a program széleskörű 
nyilvánosságának biztosításával minden, a településen érintett szervezetnek folyamatosan lehetősége 
lesz véleményezni a programot, javaslatokat, észrevételeket tenni az intézkedési tervhez, melyeket 
figyelembe veszünk a HEP megvalósítása, felülvizsgálatai során.  

 

A nyilvánosságot biztosító eszközök: 

o www.debrecen.hu honlapon, illetve az e helyen közzétett eszrevetelek@ph.debrecen.hu 
elektronikus elérhetőség biztosításával, 

o helyi média, 

o az önkormányzat és a partnerszervezetek rendezvényei,  

o a dokumentum elérhető lesz az önkormányzati fenntartású intézményeknél és a programban 
érintett civil szervezeteknél, 

o a dokumentum elérhető lesz és észrevétel tehető DMJV Polgármesteri Hivatala Humán 
Főosztályán ügyfélfogadási időben. 

 

A program megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről tájékoztatást adunk a 

Szociálpolitikai Kerekasztalon keresztül az intézményeknek, az együttműködő szakmai és társadalmi 

partnerek képviselőinek. 

 

Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, 
beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának 

fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet 
kialakítása érdekében. 

 
Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a Humán Főosztály 
vezetője felel:  
o Feladata az önkormányzat és a HEP végrehajtásában résztvevő, valamint az egyéb érdekelt helyi 

szervezetek közötti kapcsolattartása. 
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek 

számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intézményeinek 

dolgozói megismerik és követik a HEP-ban foglaltakat.  
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o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton 
megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben megtennie a szükséges lépéseket, 
vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni  

 
Az intézmények vezetői  
o felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 

előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

o Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak 
megvalósításában. 

Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben a felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, az 
önkormányzat jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok 

teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére 
vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. 
Amennyiben a HEP IT módosítása válik szükségessé, akkor  a módosított HEP IT-t előterjesztjük 
képviselő-testületi döntésre.  

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben a HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról. 

A HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és 

társadalmi vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési 
Tervébe beépítettük. 

 

Ezt követően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………/2013. (…………) számú 
határozatával elfogadta. 

 

 

 

 

 

Kelt: Debrecen, 2013. június 

 

 

Dr. Szekeres Antal  Kósa Lajos 

jegyző polgármester 

 

          

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
partnerei ismerik a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában 
tevékenyen részt kívánnak venni. 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

Dátum          Partner aláírás 
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HEP elkészítési jegyzék35 
 

NÉV36 HEP részei37 Aláírás38 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

DMJV 
Fogyatékosokat 

Ellátó 
Intézménye 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

R É T 

 

- 

 

R É T 

 

R É T 
 

Életfa Önkéntes 
Központ, 
Debrecen 

 

R É T 

 

R É T 

 

R É T 

 

R É T 

 

R É T 

 

R É T 

 

R É T 

 

R É T 

 

R É T 

 

R É T 
 

DMJV 
Csökkentlátók 

Otthona 

- - - - - 
 

R É T 

 

R É T 

 

- 

 

R É T 

 

R É T 
 

Hajdú-Bihar 
megyei Rendőr-
főkapitányság 

- - - - R - - - - -  

                                                           

35
  Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 

dokumentum 

36
  A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  

37
  A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, 

észrevételezett, támogatta, ellenezte.  

 R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta 

38
  Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 
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Bűnügyi 
Igazgatóság 

Bűnmegelőzési 
Osztály 

Egyenlő 
bánásmód 

referens 

 

R É T 

 

R É T 

 

R É T 

 

R É T 

 

R É T 

 

R É T 

 

R É T 

 

R É T 

 

R É T 

 

R É T 
 

Munkaügyi 
Központ 

R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T 
 

Esélyek Háza 
R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T 

 

BIT Egyesület 
R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T 

 

Roma 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 
képviselője 

R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T 

 

Bolgár 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 
képviselője 

R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T 

 

Német 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 
képviselője 

R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T 

 

Ruszin 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 
képviselője 

R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T 

 

Örmény 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 
képviselője 

R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T 

 

 


