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A ’Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében  

ÁROP 1.A.3-2014-2014-0091” c. projekt kereteit meghatározó 

jogszabályi háttér bemutatása 

 

 

 

1. Magyarország Alaptörvénye 

Az Alaptörvény deklarálja a társadalmi esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód és a 

társadalmi felzárkózás elősegítésének szükségességét, annak alapjait. 

 

2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(Mötv.) 

A Mötv. határozza meg a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörét. A Mötv. 

kimondja, hogy a helyi önkormányzat feladatai ellátása során támogatja a lakosság 

önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi 

közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, erősíti a település önfenntartó 

képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait. A helyi 

önkormányzatok részletes feladait e törvény alapján az ágazati jogszabályok 

határozzák meg. 

 

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

A törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a 

szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 

 

4. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény (Flt.) 

Az Flt. a foglalkoztatás elősegítése a munkanélküliség megelőzése és hátrányos 

következményeinek enyhítése érdekében keretjelleggel szabályozza mind az állami 

(Kormány, önkormányzatok stb.), mind a magánszféra (munkáltatók, munkavállalók, 

érdekképviseletek stb.) feladatait és együttműködésük módját. Az Flt. kimondja, hogy 

a foglalkoztatás elősegítése és az álláskeresők támogatása során az egyenlő bánásmód 

követelményét meg kell tartani.  

 

5. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény 

A törvény az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban arra törekszik, hogy a 

jogrendszer egésze tekintetében, általános jelleggel határozza meg az egyenlő 

bánásmód jogosultjait, kötelezetteit, valamint az egyenlő bánásmód követelményének 

tartalmát.  Az esélyegyenlőséggel kapcsolatban keretszabályozás kialakítására tesz 

kísérletet. E területet érintő szabályozásnak az a feladata, hogy olyan keretet 

biztosítson ezen állami intézkedéseknek, amelyek a közösségi erőforrások 

leghatékonyabb felhasználását teszik lehetővé. 

A törvény elvégzi az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó közösségi jogi 

normák teljes körű harmonizációját. 

 

 



 3 

6. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

A törvényben meghatározásra kerül mind a nemzetiségi közösség, mind pedig a 

nemzetiséghez tartozó egyén fogalma. A törvény egyértelművé teszi, hogy a 

nemzetiségi jogok és kötelezettségek a nemzetiséghez tartozó egyént és közösséget 

akkor illetik meg, ha identitását törvény vagy végrehajtására kiadott jogszabály által 

meghatározott módon kinyilvánítja. 

 

7. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

A törvény bemutatja az egészségügyi ellátórendszer intézményeinek felépítését és 

működését, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeit, a 

népegészségügyi területén adódó feladatokat, valamint a betegek és az egészségügyi 

dolgozók jogait és kötelezettségeit. 

 

 

8. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 

A törvény meghatározza a gyermekek alapvető jogait, a jogok érvényesítésének 

garanciáit, a gyermekek védelmének rendszerét, alapvető szabályait. Megállapítja 

azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a 

gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá jogi 

személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal és 

intézkedésekkel segítséget nyújtanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és 

érdekeinek érvényesítéséhez.  

 

9. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXXIV. törvény 

A törvény célja, hogy a családok anyagi biztonságának elősegítése, a gyermeknevelés 

támogatása és a magyar nemzet népesedéspolitikai céljainak megvalósítása érdekében 

meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét, formáit, 

az ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításával és 

folyósításával kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat. 

 

10. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

A törvény bemutatja a köznevelési rendszer intézményeit, a pedagógiai munka 

szakaszait, az állami vizsgák rendszerét. Megalkotásának célja, hogy elősegítse a 

gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, 

képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük 

életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztését. Kiemelt célja a nevelés-

oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. 

 

11. A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásairól szóló 32/2012. 

(X. 8.) EMMI rendelet 

A rendelet mellékletét képezi a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve. Az Irányelv célja, hogy a nevelési programban foglaltak és a sajátos 

nevelési igény összhangba kerüljenek, az elvárások igazodjanak a gyermekek 

fejlődésének üteméhez, fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg, 

a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl, a 



 4 

habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások programjai váljanak az óvodák 

nevelési programjainak tartalmi elemeivé. 

 

12. A 2013. évi LXXV. törvény az önkormányzati segély kialakításával összefüggő 

törvénymódosításokról 

A törvény a szociális és gyermekjóléti ellátások szabályozásának területén 2014. 

január 1-jétől életbe lépő módosításokat tartalmazza. 

 

13. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. 

évi XXVI. törvény 

A törvény célja a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek 

meghatározása, továbbá a fogyatékos személyek számára nyújtandó komplex 

rehabilitáció szabályozása, és mindezek eredményeként a fogyatékos személyek 

esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív 

részvételének biztosítása. 

 

14. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók 

akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 327/2012. (XI. 16.) 

Korm. rendelet 

A Kormányrendelet a munkáltatók rehabilitációs akkreditációjának, a megváltozott 

munkaképességű egyének támogatásának, a munkahelyteremtési támogatásnak, 

valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs 

foglalkoztatásához, illetve munkahely rehabilitációs célú átalakításához nyújtható 

költségvetési támogatásnak a szabályait részletezi. 

 

15. A 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat az Országos Fogyatékosságügyi Programról 

Az Országgyűlés a fogyatékos személyek élethelyzetének javítása, illetve 

esélyegyenlőségének megteremtése érdekében elfogadta a 2015-2025. évekre szóló 

Országos Fogyatékosságügyi Programját. A Program célja az elkövetkezendő évek 

szakmapolitikai irányainak meghatározása, valamint az ágazatközi és az 

államigazgatáson kívüli együttműködések főbb pontjainak kijelölése. Az 

Országgyűlés e határozatával felkérte a fogyatékos személyek érdekvédelmi és a nekik 

szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezeteket, a helyi önkormányzatokat, a kormányzati 

és önkormányzati intézményeket, a sportszövetségeket, sportszervezeteket, a 

munkáltatókat, hogy tegyenek meg mindent a Programban megfogalmazott célok 

megvalósításáért. 

 

16. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 

A Kormányrendelet a mozgáskorlátozott személyek részére nyújtandó közlekedési 

kedvezmények megállapítás feltételeit, a jogosultság megállapításának szabályait, 

valamint a támogatás felhasználásának szabályait részletezi. 

 

17. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

A törvény meghatározza az állam és a helyi önkormányzatok építésügyi feladatait, a 

településfejlesztés és településrendezés célját és alapvető követelményeit, az építési 

folyamatok szabályozását, valamint az épített környezet fenntarthatóságára, 
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használatára és értékeinek védelmére vonatkozó előírásokat. A törvény kimondja, 

hogy akadálymentes az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, 

önálló használata minden ember számára biztosított, ideértve azokat az 

egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális 

eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük. 

 

18. A Kormány 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások 

besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről 

A Kormányrendelet a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradt, jelentős 

munkanélküliséggel sújtott települések besorolásának alapelveit, feltételrendszerét 

mutatja be, illetve a kedvezményezett és átmenetileg kedvezményezett települések 

jegyzékét tartalmazza. 

 

19. A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások 

besorolásáról 

A Kormányrendelet a térségek társadalmi-gazdasági és infrastrukturális fejlettségét 

mérő komplex mutató kiszámításánál használt adatok körét, a számítás módszertanát, 

illetve a járások és a települések komplex mutató alapján történő besorolását, a 

természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térségek meghatározásának 

szempontjait, valamint a természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térségeket 

határozza meg. 

20. A pályakezdő fiatalok, ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermekek 

gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát kereső 

foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 

2004. évi CXXIII. törvény 

A törvény megalkotásának célja a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű 

egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása, 

munkaerő-piaci versenyképességük kiegyenlítése, a munkáltatóknak ezen csoportok 

foglalkoztatására való hajlandósága növelése, továbbá a pályakezdő fiatalok gyakorlati 

munkatapasztalat-szerzésének megkönnyítése, az oktatás és a munka világa közötti 

átmenet elősegítése volt. 

21. Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Társadalmi Felzárkózásért Felelős 

Államtitkárság által készített Stratégia átfogó célokat jelöl ki többek között a tartós 

rászorultság, a társadalmi leszakadás csökkentésére, a roma és tartósan rászoruló aktív 

korúak képzettségi szintjének emelésére, a gyermekek szegénységének csökkentésére. 

 

 


