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A magyar állam - európai uniós kötelezettségeinek eleget téve - 2003-ban alkotta meg a 
diszkrimináció kérdéskörét átfogóan szabályozó, az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt (Ebtv.), illetve 2005-ben 
létrehozta az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző intézményt, az 
Egyenlő Bánásmód Hatóságot. 
 
A jelenleg a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felügyeletében működő Országos 
Esélyegyenlőségi Hálózat 2004-ben kezdte meg működését, és ma már lefedi az ország teljes 
területét. A hálózat keretében működő esélyegyenlőségi irodák, esélyházak minden megyében 
megtalálhatók. 
 
A hálózat legfontosabb célkitűzései: 

• Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának elősegítése.  
• Az SZMM esélyegyenlőségi szakpolitikájának, esélyteremtő programjainak 

támogatása. 
• A másság, a sokszínűség társadalmi elfogadásának elősegítése. 
• A diszkrimináció elleni küzdelem és társadalmi szolidaritás erősítése. 

Célcsoportjaink: 
 
Elsődleges célcsoport: 

• a nők,  
• a gyermekek,  
• a romák,  
• az idősek,  
• a fogyatékossággal élő személyek,  
• a hátrányos helyzetű térségekben élők. 

Másodlagos célcsoport:  

• az elsődleges célcsoportot segítő szervezetek, intézmények 

Szakmai tevékenységünk 

• Jogi tanácsadás, információnyújtás diszkriminációt elszenvedett állampolgárok, 
helyi közösségek és civil szervezetek részére. 

• Panaszfelvétel biztosítása a hátrányos megkülönböztetés áldozatai számára. 
Irodánkban tart ügyfélfogadást az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei 
esélyegyenlőségi referense. 

• Az esélyegyenlőség tárgykörébe tartozó információszolgáltatás, tájékoztatás 
Érdekképviseleti, civil, önkormányzati szervezetek és azok szolgáltatásainak 
bemutatása, tájékoztatás fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítésről, 
esélyegyenlőségi terv elkészítéséről, az esélyegyenlőség tárgykörébe tartozó pályázati 
lehetőségekről, pályázati tanácsadás az esélyegyenlőségi szempontokra fókuszálva.    



Szakmai együttműködés 

• helyi problémák és szükségletek feltárása és közvetítése, 
• partnerség építés, hálózatfejlesztés, koordináció, 
•  képzések, tréningek, szakmai műhelyek, konferenciák szervezése,  
• szakmai munkacsoportok működtetése az érdekvédelemmel foglalkozó civil 

szervezetek, civil és önkormányzati szolgáltatók részvételével, 
• segítségnyújtás a célcsoportok érdekképviseleti szervezeteinek megalakításában, 

a célcsoportokat segítő szervezetek, intézmények erősítésében, tevékenységük 
hatékonyabb ellátásában, 

• esélyegyenlőségi modellértékű programok kidolgozása, „jó gyakorlatok" 
bemutatása. 

Közvélemény formálása, társadalmi részvétel fejlesztése 

• Szemléletformálás, a nyitott, befogadó attitűd erősítése. 
• Széles közvéleményt célzó, szemléletformáló programok megvalósítása, 

kapcsolódás helyi és országos projektekhez. 
• Az EU tagállamokat célzó esélyegyenlőségi kezdeményezéseinek, programjainak 

helyi szintű megismertetésében és megvalósításában való részvétel. 
• A nonprofit és a forprofit szektor érzékenyítése a társadalmi felelősségvállalás 

iránt (CSR). 
• Az esélyegyenlőség kommunikálása, megjelenítése a nyilvánosság fórumain - 

társadalmi és szakmai szinten egyaránt. 

 


