
Beszámoló 

a 2021-es évben esélyegyenlőségi tanácsnokként végzett munkámról 

 

 

2019. november 7-i ülésén Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-
testülete 374/2019. (XI. 7.) számú, a tanácsnokok megválasztásáról szóló önkormányzati 
határozata alapján az Esélyegyenlőségi feladatok ellátását felügyelő tanácsnoknak választott 
meg. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése 
szerint a tanácsnok szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol a Képviselő-
testületnek feladatának ellátásáról. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen 
tudomásul venni a beszámolómat, az alábbi tartalommal. 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának  Képviselő-testülete és szervei 
döntésein keresztül fejezi ki elkötelezettségét az esélyegyenlőség területén, hiszen a 
jogszabályokban meghatározott, ilyen irányú kötelező feladatok ellátásán túl a kerület a 
nem önkormányzati fenntartású intézményeivel, társszervekkel, civil szerveződéseivel, 
egyházaival, egyesületeivel és alapítványaival közösen (gyakorta azok anyagi támogatása 
mellett) törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlőséget a társadalmi élet minden 
területén. 

Esélyegyenlőségi tanácsnokként több munkacsoportban (HEGY addikciós valamint családon 
belüli erőszak munkacsoport, ZEA munkacsoport), bírálóbizottságban (magasabb vezetői 
pályázatokat, ösztöndíjakat elbíráló bizottság pl Madách Tánciskola ösztöndíj) 
kerekasztalokon (gyermekjóléti kerekasztal, KEF, ZÁSZER, Humán Fórum) számtalan 
egyeztetésben (előterjesztések kapcsán, gyermek háziorvosokkal, Zuglóiak Egymásért 
Alapítvány kapcsán, óvodaösszevonás folyamata során, gyermekvédelmi koncepció 
megalkotásában, Zöld Zugló Klímastratégia, tréning és döntéshozói képzés) vettem részt a 
2021-es év során is, ahogyan a külső megkeresések kapcsán is képviseltem az Önkormányzatot. 
A Népjóléti bizottság tagjaként is tevékenykedtem, szerintem ez a bizottság töltötte el a 
legtöbb munkaórát, mi még karácsony előtt 2 nappal is üléseztünk, hogy biztosított legyen az 
idei évben a gyermek háziorvosi ellátás.  

Konkrétumok 

- Nőnap apropóján felhívtam a figyelmet a menstruációs szegénység problémájára, ami 
egy tabutéma, de sokakat érint. Sikerült forrást is szerezni rá (Köszönet Szabó Rebeka 
alpolgármesterasszonynak, aki a szociális keret terhére biztosított pénzt a 
kezdeményezésemre, így sikerült beszerezni női intimhigiéniás termékeket, amiket a 
Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ osztott ki a rászorulóknak. 

- Egy momentumos gyűjtéshez csatlakozva, a BMSZKI hajléktalan női számára vittem 
higiéniai termékekből álló jelentős adományt 



- NANE (nők a nőkért az erőszak ellen) szervezet megkeresésére egyeztetéseket 
folytattam a nők elleni erőszak megelőzése, valamint a problémára adott válaszok 
témájában 

- Egy önkormányzati kötelezettségvállalás határidőre teljesítését is magamra vállaltam, 
az Amnesty „Egy lépéssel közelebb” kampányához csatlakoztunk, ami a nők és férfiak 
közötti bérszakadék felszámolását célozza és a zuglói adatok összegyűjtése, 
kommunikálása, nyilvánossá tétele volt a vállalásunk. Ebben köszönöm Litavecz Anna 
humánpolitikai osztályvezető asszony segítségét. 

- Napirend előtti felszólalásomban a Nők elleni erőszak megelőzésének világnapján, 
felhívtam a figyelmet a 16 akciónapra, illetve arra, hogy az erőszak nem magánügy, az 
mindannyiunk közös ügye, ami ellen tennünk kell, bárkit is érjen bántalmazás.  

- Megválasztásom óta szorgalmaztam a ZEA (Zuglóiak Egymásért Alapítvány) újra 
szervezését. Egyrészt mert folyamatosan megkereséseket kaptam azoktól a családoktól, 
akiknek korábban segítettem pályázni, másrészt mert a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
egyik pillére az alapítvány tevékenysége. Részt vettem a munkacsoportban az 
egyeztetéseken, aminek során formálódtak a keretek, lett új kuratórium és keretösszeg 
is. Reményeim szerint hamarosan elkezdődik a munka a zuglóiak érdekében. 

- Szintén részt vettem a Gyermekjóléti kerekasztal munkájában, véleményeztem és 
segítettem a Gyermekvédelmi koncepció megszületésében. Ennek kapcsán Kinisch 
Andrea ifjúsági tanácsnok asszonnyal jártunk a Zugló TV-ben is. Úgy gondolom, hogy 
ez a Gyermekvédelmi koncepció jó alap a jövőre nézve, hogy a kerületünkben a 
gyermeki jogok jobban érvényre juthassanak, valamint a gyermekek védelme, a 
gyermekbántalmazás formái elleni fellépés megerősödjön. 

- Érintettként és több hozzánk hasonló családot ismerve, tisztában vagyok a sérült 
gyermeket, speciális gyermeket nevelő családok terheivel. Ezért is kezdeményeztem 
egy kifejezetten SNI (Sajátos Nevelési Igényű) gyermeket nevelő családok számára 
elérhető támogatási formát, illetve ennek kapcsán a szociális rendeletünk módosítását. 

- 2021-ben is odaítéltük az esélyegyenlőségi díjat, az általam jelöltek, egyéniben 
Szomolányi Tímea, a Tündérpakk Alapítvány vezetője és alapítója kapta, aki nagyon 
sokat tesz alapítványával, áldozatos munkájával a zuglói és a máshol élő rászorulók 
megsegítéséért, esélyeik javításáért. A másik díjazott pedig a Benedek Elek EGYMI, 
illetve annak Sorskérdés Alapítványa, akik a sérült gyermekek és családjaik érdekében 
végzik hasznos és példamutató munkájukat. 

- Megrendezésre került az Esélyegyenlőségi Fesztivál. Igaz, azon nem vehettem részt, 
mert nem kaptam meghívást, nem értesítettek róla. Viszont köszönöm Sokacz Anikó 
civil tanácsnok asszonynak, hogy támogatta a rendezvényt. 

- Elindult a Kék zóna auti klub, ami az autizmus spektrum zavaros fiatalok 
szabadidejének hasznos eltöltését, a családok közösséggé szerveződését segíti 
programokkal. Köszönet a helyszín biztosításáért a Civil Háznak.  

- Tavaly év végén Polgármester úr megbízásából képviseltem az Önkormányzatot egy 
szakmai tanácskozáson, amelyet a Patrónus Alapítvány és az AUTLAKSZ Lakhatási 
Szövetség szervezett „Autizmussal élő fiatal felnőttek támogatott életviteli, lakhatási 
ellátásának helyzete Budapesten és környékén” címmel. Ezen több más önkormányzat, 
civil szervezetek is részt vettek. A Kiáltványhoz, amiben megfogalmazták céljaikat 
jómagam is csatlakoztam, aláírtam, mint magánszemély. 

- Szintén támogatott önálló életvitel és lakhatás ügyében fordult hozzánk a TASZ 
(Társaság a Szabadságjogokért) is egy szülői csoporttal, aki súlyos halmozottan 



fogyatékos gyermekeket nevelnek. Ők azok a szülők, akik pert nyertek a Magyar 
Állammal szemben. Az államnak ugyanis kötelessége lenne biztosítani a támogatott 
lakhatást, ami évek óta nem valósult meg.  
Magyarország ugyanis 2007-ben ratifikálta az ENSZ egyezményt és Fakultatív 
jegyzőkönyvet, a Fogyatékkal élők jogairól szóló XCII. törvénnyel. Majd a 2019-es 
Költségvetési törvénnyel a feladatot delegálta az önkormányzatokra. Igazából jár 
lehívható normatíva is a támogatott lakhatás és a támogató szolgáltatások terén, egyes 
szolgáltatások ráépülhetnek már meglevőkre, sőt ki is lehet őket szervezni olyan civil 
szervezeteknek, egyházaknak, akik hasonló tevékenységet folytatnak. 
A Támogatott önálló élet, a támogatott életvitel alappillérei: lakhatás, foglalkoztatás, 
döntéshozatal, akadálymentes ügyintézés. 
A fogyatékosság modern szociális modellje szerint a problémát nem a személy 
fogyatékossága okozza. Az egyéni szükségletekhez, igényekhez a környezetnek, a 
társadalomnak, a szolgáltatásoknak kell igazodniuk. Ezzel lehet biztosítani a társadalmi 
inklúziót, azaz minden ember aktív részvételét, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférést. A normalizáció jegyében alapvető jogként kell elfogadni a fogyatékkal élők 
autonómiáját, elismerve a döntésképességüket, a lakhatáshoz, foglalkoztatáshoz, az 
önálló életvitelhez való jogukat.  
jogi háttér: 1993.III.szociális törvény (Szt), 1/2000 SZCSM rendelet (szegregáció 
tilalma), 2007.éviXCII. törvény (ENSZ Egy.), 1998.évi XXVI.tv, 2003.éviCXXV. tv., 
3/2006ISZCSM rendelet, 27/2012 Kormányrendelet 
Azt gondolom, hogy ez egy fontos és előremutató, az esélyegyenlőség területén érdemi 
változásokat generáló ügy, amiben Zugló úttörő lehet (és Szabó Rebeka alpolgármester 
asszonnyal közösen, a Főváros bevonásával dolgozunk is rajta) 

Teljesség igénye nélküli tevékenységeim még: tanszer és ruhaadományt nyújtottam, karácsonyi 
csomagot, cipősdobozokat állítottam össze, támogattam több civil szervezetet (Salva Vita 
Alapítvány, Kompánia Alapítvány, Autista foglalkoztató, Test- és lélekszépítő Alapítvány, 
Egyesület az inklúzióért, stb). A hozzám fordulóknak információnyújtással, ügyintézésben 
nyújtottam segítséget. Többek között egy idős hölgynek otthoni segítséget intéztem a ZSZSZK-
nál, de legyen az egy telefonszám vagy emailcím vagy egy ügy becsatornázása, a 
megkeresésekre igyekszem válaszolni, segíteni.  

Néhány probléma 

- Nincs forrás, nyilván ez az elvonások, pandémia miatt is van, általánosságban. Viszont 
azt tapasztaltam, hogy az esélyegyenlőségi terület, ami eléggé szerteágazó és 
véleményem szerint fontos is, nem kap elég hangsúlyt. Az, hogy innen-onnan kell 
vadásznom forrást arra, amit szeretnék nagymértékben megnehezíti a munkámat és nem 
hagyja, hogy érdemben kezdeményezhessek. Éppen ezért, úgy gondolom, hogy 
szükséges lenne elkülöníteni egy esélyegyenlőségi munkára fordítható keretet a 
költségvetésben vagy egy egy keret/kerekasztal esetében legyen kizárólag csak 
esélyegyenlőségi feladatok ellátására vagy ezzel összefüggésben megvalósítandó 
tevékenységre fordítható összeg. Mindez úgy gondolom minőségi változást hozhatna 
ezen a területen, megkönnyítené a munkámat is.  

- Akadálymentesítés! Továbbra is problémának látom, hogy el vagyunk maradva a fizikai 
és az infokommunikációs akadálymentesítés területén is. Kiemelt cél Zugló 



vasútállomás és az Örs vezér tere akadálymentesítése. Illetve a KÉK, könnyen érthető 
kommunikáció, az akadálymentes ügyintézés.  

- Egészségügyi ellátások. Sok a panasz. Sokat kell várni időpontra, szakrendelésekre. 
Nincs elegendő szakorvos. Egyes szolgáltatások, szűrővizsgálatok hónapokig nem 
elérhetők, lásd mammográfia vagy hogy a szomszédos 16.kerületbe kell átjárni 
tüdőszűrésre. Nyilván sok mindenre válasz a pandémia és az egészségügy általános 
állapota, de azt gondolom, van mit javítani. 

- Kiemelt építkezések, Zaj és porártalom, ami sérti az egészséges környezethez való jogot 
- Sokan élnek egészségtelen lakókörnyezetben, főleg a bérlakásban élőkre gondolok, akik 

mivel nem tulajdonosok, kimaradnak az otthonfelújítási támogatásokból, számukra az 
Önkormányzatnak szükséges kitalálni akár pályázati lehetőséget a komfortosabb és 
egészségesebb lakhatás érdekében 

- A kerületben élő speciális szükségletű emberek számára nincs elegendő 
mozgáslehetőség, bár nyilván a normál tömegsport és szabadidős tevékenységet is 
korlátozza most a szűnni nem akaró pandémiás helyzet, de erre a jövőben szükséges 
lenne több figyelmet fordítani 

Célok, feladatok 

- 2 évente kell felülvizsgálni a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. Ez 2020-ban történt 
meg legutóbb, így idén esedékes.  

- Támogatott életvitel és lakhatás elősegítése fogyatékkal élő emberek számára 
- Nők, gyermekek, családok esélyegyenlőségének erősítése 
- Akadálymentesítésben előrelépés 
- Együttműködés a tanácsnokokkal, civil szervezetekkel az esélyegyenlőség 

előmozdítására a sérülékeny csoportok érdekében 

A tavalyi év során is igyekeztem lehetőségeimhez mérten az esélyegyenlőség terén előrelépést 
elérni, ebben azt gondolom az egyik vívmány, hogy létrejött egy új támogatás a sérült 
gyermeket nevelő családok számára. Remélem idén is lesz lehetőségem érdemi munkára. 

 

Budapest, 2022. február 2. 

                               Kisné Szivcsovics Nikolett, esélyegyenlőségi tanácsnok  


