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GENDER BUDGETING (GB) A GYAKORLATBAN 

 
 
A) GENDER BUDGETING IN PRACTICE PROJEKT (2006-2007) 
 
Eredmények hozzáférhetık: http://www.nvf.cz/gender/outputs.htm  
 
I. Elsı egyeztetés a partnerekkel – Hogyan kezdjünk (kezdtünk) hozzá? 
 

• Tapasztalt és tapasztalatlan országok (Ausztria, Olaszország, Csehország, Bulgária, 
Magyarország) 

• Mit jelent egyáltalán a GB? Mit jelent a közvetlen és közvetett gender-hatás? 
• Milyen szinten vizsgáljuk? (Vertikális döntés) – központi költségvetés vagy helyi 

önkormányzatok költségvetése 
• Milyen szférákat vizsgáljunk? (Horizontális döntés) – oktatás, egészségügy, 

közlekedés stb. 
 
• A tapasztalt országok eddigi teoretikus és empirikus eredményeinek alapján készült el 

a terv a kutatásról. Három jelenséget vizsgáltunk: 
a. A nık által igénybe vett / a nık életére nagyobb hatást gyakorló területek a 

költségvetési kiadásokban 
b. Fıként a nık foglalkoztatását végzı területek (tipikusan nıi munkák) 
c. A nık szerepe a döntéshozatalban 

 
II. Az analízis szerkezete 
 
1. Formai kérdések 

a) Jogi helyzet leírása és elemzése 
- Történeti áttekintés 
- Központi és helyi jogalkotás a nemek közötti esélyegyenlıség terén 

b) A költségvetések jogi és gazdasági elemzése 
c) Következtetések, ajánlások a jogalkotás és a gyakorlat számára 

 
2. Tartalmi kérdések 
 
a) Helyi szintő költségvetés vizsgálata 

• Az elemzéshez 9 település költségvetését tekintettük át, amelyek méretük alapján 3 
kategóriába sorolhatók, és Magyarország különbözı megyéibıl kerültek kiválasztásra: 

• 3 települési kategória: -3000 lakos 
20-30 000 lakos 
50-100 000 lakos + egy nagyváros 

• 3 Baranya megyébıl: Pécs, Komló és Mezıd 
• 3 Tolna megyébıl: Szekszárd, Dombóvár és Zomba 
• 2 Gyır-Moson-Sopron megyébıl: Mosonmagyaróvár és Kóny 
• 1 Fejér megyébıl: Székesfehérvár 

 



• A városok és falvak Magyarország 3 eltérı régiójához tartoznak (Közép-Dunántúl, 
Nyugat-Dunántúl és Dél-Dunántúl), amely az eltérı gazdasági ponteciállal bíró 
területek közötti konvergenciák és divergenciák bemutatására hivatott a nemek közötti 
esélyegyenlıség érvényesülése terén. 

- Hat település (Pécs, Komló, Mezıd, Szekszárd, Dombóvár és Zomba) többé-
kevésbé hátrányos helyzető területen található (Dél-Dunántúl), bár az utóbbi 
három esetében a hátrányok kevésbé meghatározók. 

- További három település (Székesfehérvár, Mosonmagyaróvár és Kóny) 
kifejezetten Magyarország fejlett területeinek részét képezik (Közép- és 
Nyugat Dunántúl). 

 
b) 1 év költségvetésének vizsgálata 

• 2004-es költségvetési év – mert az már biztosan lezárt volt a kutatás idején 
• Nagy beruházások kihagyása, csak az általános költségvetés vizsgálata 

 
c) Meghatározott területek vizsgálata 

• Amelyek relevánsak a nemek esélyegyenlısége szempontjából (pl. oktatás, 
tömegközlekedés) 

• Konkrét összegek megjelenítése és elemzése (kiknek szól, milyen hatása van, 
közvetetten hogyan befolyásolja a nemek közötti esélyegyenlıséget) 

 
d) A költségvetési folyamat elemzése (költségvetés kidolgozásának vizsgálata) 

• Kik vesznek részt benne (képviselı-testület, önkormányzati bizottságok és a 
polgármesteri hivatalok adminisztratív dolgozóinak összetétele) 

• Van-e eltérés, ha több nı vesz részt a kidolgozásban? 
 
e) Gyakorlati kérdések: 

• Hogyan határozzuk meg, hogy mit szeretnénk? (fıként külföldi tudástıke 
felhasználása, területe átvétele) 

• Hogyan magyarázzuk el, hogy mit szeretnénk? (sajátos tartalmú megkeresések az 
önkormányzatok felé) 

• Mely önkormányzatok hozzáférhetıek? Mennyiben gyızhetı le az önkormányzatok 
ellenırzéssel szembeni félelme? (kapcsolati tıke nagy szerepe!!!) 

• Hozzáférhetıek-e a költségvetések?  
 
III. A kérdıív 
 

• Arra fókuszáltunk, hogy az egyes helyi önkormányzatok valóban kiaknázzák-e a 
lehetıségeiket, bevezetnek-e új támogatási formákat, illetve növelik-e a törvény által 
meghatározott támogatás mértékét annak érdekében, hogy elısegítsék a nemek közötti 
esélyegyenlıséggel kapcsolatos törekvéseket 

• Ezek a kérdések csak a települési költségvetések részletes elemzésével voltak 
megválaszolhatók 

 
1. Vannak-e az önkormányzaton belül általános törekvések a nıi jog- és 

esélyegyenlıség megvalósítása érdekében? 
a) Ha igen, megjelennek-e ilyen törekvések a költségvetés elıkészítése során? 
b) Ha igen, meg tudnak-e jelenni a törekvések a végleges költségvetésben? 



c) Milyen a költségvetési bizottság nemi összetétele? Van-e kvóta a nemi összetétel 
tekintetében? 

d) Van-e a képviselıket jelölı szervezeteknek nemi kvótájuk? 
 
2. Az önkormányzati bizottságok 

a) Van-e olyan bizottság, amely foglalkozik a nıi esélyegyenlıséggel? Amennyiben 
igen, ık mennyiben képesek befolyásolni a költségvetés kialakítását? 

 
3. Szociális ellátás 

a) Vannak-e a szociális törvény által kötelezıen elıírt ellátásokon kívül másfajta 
ellátások? 

b) Nyújt-e az önkormányzat többlettámogatást a kötelezıen elıírt ellátások keretében 
(pl. magasabb pénzbeli támogatás)? 

c) Van-e kifejezetten a nıknek nyújtott szociális támogatás (pl. szülési segély stb.)? 
d) Van-e olyan ellátás, amely közvetetten a nık javát szolgálja (pl. gyermekek 

különleges támogatása)? 
e) Van-e a településen bölcsıde, illetve óvodáskor alatti gyermekek számára nyújtott 

felügyelet? 
 
4. Oktatás, kultúra 

a) Van-e a 6-14 éves gyermekek számára külön szervezett szabadidıs tevékenység 
(mővelıdési ház, gyermekház stb.)? 

b) Van-e a településen mővelıdési, kulturális intézmény? 
c) Hogyan alakul ezekben az intézményekben a foglalkoztatás? (Leépítés vagy 

munkahelyteremtés a jellemzı?) 
 
5. Sport 

a) Milyen mértékben támogatja az önkormányzat a férfi, illetve nıi sportcsapatokat, 
férfi, illetve nıi sportokat? 

 
6. Egyéb 

a) Vannak-e olyan civil szervezetek, kezdeményezések a településen, amelyek a nıi 
esélyegyenlıséget szorgalmazzák? 

 
IV. Eredmények 
 
PÉCS 
 
• Mind lakosságszámát, mind területi szerepét tekintve Pécs meghatározó szerepet játszik a 

régióban, mint a Dunántúl legnagyobb városa 
• A testület összetétele a szokásos: 40 képviselı közül mindössze 6 nı volt 
• A bizottságokban, amelyek a GB szempontjából relevánsak lehetnek, csekély a nıi 

részvétel, 2 nı aktív a költségvetési bizottságban 
• Örvendetes, hogy a nık fontos szerepet töltenek be a polgármesteri hivatal munkájában, 

nem pusztán beosztottként, hanem vezetıként is gyakran szerepelnek 
o A 10 fıosztályból 7-et nı vezet  
o Majdnem minden irodai egységben nıi többség mutatkozik 
o A szociális ellátás és a közszolgáltatás területén a nıi alkalmazottak aránya 90%, 

egyéb területeken is kb. 50 % 
• Pécs költségvetése 36.872.696.000 HUF (147.490.784 EUR) 



• Nincs közvetlen gender-orientált kiadás, tehát az elemzés csak a közvetett tényezıkre és 
tételekre hagyatkozhatott (oktatás, kultúra, szociális ellátások stb.)  

• A szociális ellátások tekintetében kiemelendı, hogy 
o Pécsnek több (összesen 9) szociális intézménye és központja van, ebbıl 2 

kifejezetten a gyermekek, további 2 az idısek számára 
o 10 bölcsıde nyújt ellátást a 3 év alatti gyermekek részére – ez segíti a nık újbóli 

munkába állását 
o A szociális ellátások kb. a teljes költségvetés 8%-át tették ki 2005-ben 
o A költségvetésben nincs meghatározva a törvényben elıírtnál magasabb összegő 

szociális támogatás (ám ez 2005 óta változott: magasabb összegő gyermekvédelmi 
támogatást állapítottak meg) 

• Az oktatás terén Pécs központi szerepet játszik a régióban, mivel: 
o Pécsi Tudományegyetem, számos neves középiskola található itt 
o 13 óvoda, 18 általános iskola és 16 középiskola mőködik 
o Apáczai Csere János Nevelési Központ – integrált óvoda, általános- és középiskola 
o Az oktatásra fordított összeg a költségvetés kb. 30%-a, ebbıl a Nevelési Központ 

4%-ot kap 
• A kulturális élet tekintetében a városi könyvtár, a színházak (Nemzeti Színház, horvát 

színház, bábszínház), a Pécsi Galéria, a Kulturális Központ, a Pécsi Filharmonikus 
Zenekar és az Ifjúsági Központ jöhet számításba. Ezek költségvetése a teljes kiadások kb. 
4%-a 

• A sportra fordított pénz 5 fontos csapat támogatását jelenti, focicsapat, férfi és nıi 
kosárlabdacsapat, férfi kézilabdacsapat és férfi vízilabdacsapat. A kiadások kb. a 
költségvetés 1%-át teszik ki 

• A város foglalkoztatási struktúrájában jelentıs szerepet tölt be a kultúra, az oktatás, a 
közigazgatás, valamint az egészségügyi és szociális ellátás. Ezeken a területeken magas a 
nıi foglalkoztatottak száma. Az oktatási és kulturális intézmények száma már olyan 
magas, hogy nem képesek rentábilisan mőködni, ezért leépítésük várható a közeljövıben, 
ami 10%-os foglalkoztatás-csökkenést fog jelenteni – ez elsısorban a nıket érinti majd. 

• A civil szervezetek közül 4 olyan mőködik, amely kifejezetten a nık helyzetével, 
támogatásával foglalkozik, ám egyik sincs közvetlen kapcsolatban az önkormányzattal, 
vagyis nem gyakorol hatást a költségvetési tervezésre 

 
MEZİD 
 
• Mezıd Baranya megyében található kistelepülés, csupán 166 lakossal, amely szám 

folyamatosan csökken, mivel a településnek nincs gazdasági ereje, nem jelent perspektívát 
a fiatalok számára 

• Mezıd képviselı-testülete mindössze 5 fıt számlál, amelybıl 2 fı nı, így a nemi 
összetétel majdnem fele-fele arányú. A képviselı testület összetételének ugyan nincs 
kvótája, de a település törekszik arra, hogy mindig legyenek nıi képviselık a testületben, 
akik rendszerint felkarolják a szociális és kulturális ügyek vitelét. 

• A polgármester szerint a település leginkább családorientált, nem kifejezetten a nıkre 
fókuszál,. A nık csak annyiban kapnak szerepet, amennyiben a tradicionális családmodell 
alapján ık a családok hagyományos összetartói 

• Nincs GB, ami annak is betudható, hogy mezıd épphogy „megél” a költségvetésébıl, az 
állami támogatásokból és saját bevételeibıl. Nincs lehetısége külön támogatást nyújtani 
lakóinak. 

• 2005-ben a teljes bevétel 20.463.000 HUF (81.852 EUR) 



• A település csak a törvényben elıírt támogatásokat és ellátásokat biztosítja, általában más 
településekkel összefogva 

• Nincs sem bölcsıde, sem óvoda, ezt közösen oldják meg más településsel, oda járnak a 
gyerekek 

• A sport és kultúra a focicsapatra és a közösségi házra korlátozódik 
• A szociális ellátást személyes segítségnyújtással oldják meg, mindössze 3 idıs van, aki 

segítségre szorul 
• A település megpróbálja a minimális életszínvonal biztosítását, támogatások akkor 

elképzelhetık, ha valaki különösen rászorul (pl. gyermek születésekor, beiskolázáskor) 
• Néhány kulturális program van, amelyet a falu támogat, ilyen a közös kirándulás közeli 

településekre 
 
 
 
Az alábbi táblázat a kérdıívre adott válaszokat foglalja össze 3 település 
vonatkozásában. 
 



KÉRDÉSEK MEZİD KOMLÓ PÉCS 
Önkormányzat 
Vannak-e az önkormányzaton belül általános 
törekvések a nıi jog- és esélyegyenlıség 
megvalósítása érdekében? 

Nincs Igen, esélyegyenlıségi program, 
de csak úgy általában. 

Nincs 

Ha igen, megjelennek-e ilyen törekvések a 
költségvetés elıkészítése során? 

- - - 

Ha igen, meg tudnak-e jelenni a törekvések a 
végleges költségvetésben? 

- - - 

Milyen a költségvetési bizottság nemi összetétele? 
Van-e kvóta a nemi összetétel tekintetében? 

Nincs Pénzügyi: 1 nı + 3 férfi (1+1) 
Szociális: 1 + 4 (1 + 3) 
Oktatási: 2 + 1 (2 férfi) 
Nincs kvóta 

Költségvetési: 2 + 2 
Pénzügyi: 1 + 3 
Oktatási: 1 + 3  
Kultuális: 2 + 2 
Nincs kvóta 

Van-e a képviselıket jelölı szervezeteknek nemi 
kvótájuk? 
 

Nem - Nem 

Bizottságok 
Van-e olyan bizottság, amely foglalkozik a nıi 
esélyegyenlıséggel? Amennyiben igen, ık 
mennyiben képesek befolyásolni a költségvetés 
kialakítását? 

Nincs - Nincs 

Szociális ellátások 
Vannak-e a szociális törvény által kötelezıen elıírt 
ellátásokon kívül másfajta ellátások? 

Igen, anyasági támogatás - Nincs 

Nyújt-e az önkormányzat többlettámogatást a 
kötelezıen elıírt ellátások keretében (pl. magasabb 
pénzbeli támogatás)? 

Igen, idıseknek nyújtott extra 
támogatás 
Egészségügyi ellátottak körének 
kiterjesztése 
Munkanélküliek ellátásának 
kiterjesztése 

- Igen, de csak 2007-ben volt 
gyermekgondozási támogatás és 
extra gyermekvédelmi 
támogatás 

Van-e kifejezetten a nıknek nyújtott szociális 
támogatás (pl. szülési segély stb.)? 

Anyasági támogatás - Nincs 

Van-e olyan ellátás, amely közvetetten a nık javát 
szolgálja (pl. gyermekek különleges támogatása)? 

Igen, leginkább a gyermekek 
támogatása formájában: 
Nyaralási támogatás 

- Igen, extra gyermekvédelmi 
támogatás, magasabb összegben 



Beiratkozási támogatás 
Érettségi támogatás 
 
Ingyenes internet-használat 

Van-e a településen bölcsıde, illetve óvodáskor alatti 
gyermekek számára nyújtott felügyelet? 

Nem Igen, egy bölcsıde Igen, 10 db. bölcsıde 

Oktatás, kultúra 
Vannak-e kifejezetten nıknek szóló kulturális 
programok 

Nınapi programok 
Családi nap 

- - 

Van-e a 6-14 éves gyermekek számára külön 
szervezett szabadidıs tevékenység (mővelıdési ház, 
gyermekház stb.)? 

Ifjúsági klub 
E-Magyarország 
Gyermeknapi programok 
Mikulás ünnepség 

Zeneiskola 
Könyvtár 
Közösségi ház 

Zeneiskola 
Ifjúsági ház 
Bábszínház 
Sportlétesítmények 
Nevelési központ 

Sport 
Milyen mértékben támogatja az önkormányzat a férfi, 
illetve nıi sportcsapatokat, férfi, illetve nıi 
sportokat? 
 

Férfi focicsapatot  1 férfi + 4 nıi csapatot, részben 
fix összeggel, részben 
eredmények alapján 

Egyéb 
Vannak-e olyan civil szervezetek, kezdeményezések 
a településen, amelyek a nıi esélyegyenlıséget 
szorgalmazzák? 

Nincs Nincs Igen 

Képes-e a civil szféra hatást gyakorolni a 
költségvetés tervezésének folyamatát? 

Nem Nem Közvetlenül nem 
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B) KOMLÓ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELEMZÉSE 
 
• A komlói elemzés a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által indított Nık és férfiak 

egyenlı mértékő gazdasági függetlensége megteremtése munkacsoport GB 
alcsoportjának 2008-ban végzett tevékenysége során valósult meg. 

• Az elemzés hozzáférhetı: 
http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16282&articleID=40610&ctag=articlelist&iid=
1  
 
Általános jellemzés: 
 
• A város Baranya megye második legnagyobb városa. Komlót a bányászat tette várossá és 

éltette a bányaüzemek egymást követı bezárásáig. 
• Több mint 100 év után, 2000-ben a mélymőveléső bányászat megszőnésével, az utolsó 

csille felszínre hozatalával a város gazdasági életében visszavonhatatlanul új korszak 
kezdıdött.  

• Jelenleg a város gazdaságát 1000-nél több kis- és középvállalkozás, ezen belül fıleg 
könnyőipari, gépalkatrészgyártó, ipari- és mezıgazdasági gép- és berendezésgyártó, 
gépjármőalkatrész-gyártó ipari üzem és szolgáltató jellemzi. 

• A város az egészségügy, a közoktatás, a közmővelıdés és a szociális szférában minden 
igényt kielégítı intézményhálózatot mőködtet, amely a környezı kistelepülések 
lakosságát is kiszolgálja. 

• A város kulturális életének színterei a József Attila Könyvtár, a Színház- és 
Hangversenyterem és a Közösségek Háza, ahol szakkörök, klubok, énekkarok, kulturális, 
mővészeti és színjátszó csoportok mőködnek. 

• A teljes költségvetés: 818.727.000 HUF (3.274.908 EUR1)  
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1) népesség kor és nemek szerint1 

 Összesen 0–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85- 

Σ 27 081 1 135 1 466 1 707 1 955 2 012 1 972 1 771 1 752 2 108 2 270 1 855 1 626 1 610 1 497 1 155 730 300 160 

Nıi 
lakosok 14 181 525 707 838 977 996 957 881 921 1 056 1 184 996 911 894 856 713 473 190 106 

Férfi 
lakosok 12 900 610 759 869 978 1 016 1 015 890 831 1 052 1 086 859 715 716 641 442 257 110 54 

Komlón a nıi lakosok száma magasabb a férfi lakosokénál. Ez visszavezethetı a nık átlagosan magasabb várható élettartamára is. Míg 35 éves 
korig a férfi lakosok többsége jellemzı, addig – különösen az idısebb korosztály tekintetében – az arány a nıi lakosok javára tolódik el.  
 
2) A népesség iskolai végzettség és nemek szerint2 

10–X éves 15–X éves 18–X éves 25–X éves 10–X éves 15–X éves 18–X éves 25–X éves 

Σ férfi nı Σ férfi nı Σ férfi nı Σ férfi nı 

Σ férfi nı Σ férfi nı Σ férfi nı Σ férfi nı 

általános 
iskola elsı 
évfolyamát 
sem végezte 

el 

legalább általános 
iskola 8. évfolyam 

legalább 
középiskolai 
érettségivel 

egyetem, 
fıiskola stb. 
oklevéllel 

általános iskola 
elsı évfolyamát 
sem végezte el 

legalább általános iskola 
8. évfolyam 

legalább 
középiskolai 
érettségivel 

egyetem, fıiskola 
stb. oklevéllel 

a megfelelı korúak százalékában (%) 

158 43 115 20 644 9 997 10 647 6 443 2 759 3 684 1 223 558 665 0,6 0,4 0,9 90,7 93,8 87,9 29,8 27,4 31,9 6,5 6,4 6,6 

Komlón valamivel magasabb a nık végzettsége, ez különösen az érettségi tekintetében látszik jól. Ez igazolja a bevezetıben említett 
jellegzetességet, amely szerint a nık rendszerint magasabb végzettséggel rendelkeznek.  
 

                                                 
1 Forrás: http://www.nepszamlalas.hu  (2008. 05. 15.) 
2 Forrás: http://www.nepszamlalas.hu  (2008. 05. 15.) 
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3) A népesség gazdasági aktivitás és nemek szerint3 
 

Σ Férfi Foglalkoztatott Munkanélküli Inaktív keresı Eltartott Nı Foglalkoztatott Munkanélküli Inaktív keresı Eltartott 

27 081 12 900 4 050 860 4 492 3 498 14 181 4 241 550 5 625 3 765 

 
 

                                                 
3 Forrás: http://www.nepszamlalas.hu  (2008. 05. 15.) 
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1. Adatok az egyes vizsgált területek szerint 
 
a) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal összetétele – a nık döntéshozatalban 

betöltött szerepe 
 
- Az önkormányzati kulcspozíciókat férfiak töltik be: a polgármester, a 2 alpolgármester, a 

jegyzı és az aljegyzı mind férfi. 
 
- Nık száma és szerepe a képviselı-testületben: 

� 25 fıbıl 4 nı (a nık száma soha nem érte el a képviselı testület tagjainak ¼-ét) 
� A képviselı-testület üléseinek jegyzıkönyveibıl kiderül, hogy a nıi képviselık 

aktivitása gyakran háttérbe szorul a férfi képviselıkhöz képest, holott nagyobb 
együttmőködı készség és szakmai felkészültség jellemzi ıket. 

� Képviselınık hozzászólásainak típusai: lényegre törık, operatívak, koncentráltak, 
tartózkodnak a politikai vitáktól; az ülésekre felkészülnek, racionálisan szavaznak, 
a hivatali dolgozókkal hatékonyan mőködnek együtt. Képviselınık egyéb 
tevékenysége: gyermekkórus, teleház, videókuckó. 

 
- Nık száma és szerepe a bizottságokban: 

� A képviselı-testület 6 bizottságából 2-ben egyáltalán nem vesznek részt sem nıi 
képviselık, sem nıi kültagok. Egy képviselı több bizottságnak is tagja. Egyik 
képviselını egyben részönkormányzati elnök, másik a megyei önkormányzatnak 
is tagja. 

� Valamennyi bizottságban többségben vannak a férfi képviselık és kültagok 
� Két képviselını bizottsági elnök (ügyrendi bizottság – ügyvédnı, szociális 

bizottság), két képviselını bizottsági tag (közoktatási bizottság – pedagógus, 
nemzetközi hírő gyermekkórus vezetıje, gazdasági-pénzügyi bizottság).  

 
- Hivatali dolgozók nemi megoszlása 

� A polgármesteri hivatal dolgozóinak kb. 80%-a nı. Összesen 17 férfi 
foglalkoztatott van, beleértve ebbe a jegyzıt és az aljegyzıt is. A 3 fizikai 
alkalmazott (sofır, hivatali kézbesítı, karbantartó) mindegyike férfi. 

 
- Nıi vezetık az önkormányzatnál 

� A Hivatal 8 irodája közül 3-ban van férfi irodavezetı, a többit nık vezetik. Fontos 
azonban megjegyezni, hogy amennyiben férfi dolgozik az irodában, illetve jön 
újonnan az irodába, az valószínőleg vezetı pozícióban van, vagy hamarosan abba 
kerül. A 3 férfi által vezetett iroda a pénzügyi, a városüzemeltetési és az adóügyi, 
vagyis az önkormányzat mőködése szempontjából lényeges pozíciókat férfiak 
foglalják el. Közelebbrıl a Pénzügyi Irodán 1 férfi, a Városüzemeltetési Irodán 3 
férfi, a Hatósági Irodán 4 férfi, a Titkársági Irodán 1 férfi, az Adóirodán 1 férfi, a 
Szociális Irodán 1 férfi alkalmazott van, az Okmányirodán nincs férfi alkalmazott. 

 
A továbbiakban Komló Város 2007. évi költségvetésének [Komló Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 6/2007. (II. 26.) rendelete] elemzésével vizsgáljuk, mennyiben 
érvényesülhetnek GENDER-szempontok a költségvetés összeállítása során. Megjegyzést 
érdemel, hogy a bányászat megszőnésével Komló gazdasági helyzete radikális változáson 
ment át. (A munkanélküliségi és az inaktivitási ráta nıtt, a versenyképesség csökkent, a 
gazdasági szerkezet átalakításra szorult.) 
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A képviselı-testület a város 2007. évi költségvetésének fı elıirányzatát az alábbi 
összegekben határozta meg: 
- bevétel fıösszege: 6.909.463 eFt 
- kiadás fıösszege: 7.895.303 eFt 
- hitelfelvétel (hiány): 985.840 eFt 
Az analízishez olyan potenciális költségvetési kiadás-típusokat választott ki 
munkacsoportunk, amelyek közvetetten hatással lehetnek, vagy eltérı hatást gyakorolhatnak a 
nıkre, illetve a férfiakra. A komlói költségvetésben  „A” kategóriás gender-relavanciájú 
kiadás nem szerepel, az oktatás, a kultúra, a szociális és az egészségügyi ráfordítások 
tekintetében azonban közepes vagy kis mértékő, eshetıleges relevanciával számoltunk (B, C 
kategória). Elıfeltevésünk az volt, hogy a bölcsıdei gondozás, óvodai nevelés, bizonyos 
gyermekvédelmi és szociális ellátások eltérı hatást gyakorolhatnak a nıi és a férfi szerepekre, 
társadalmi munkamegosztásban való részvételükre. A kultúra, a sport és a közlekedés 
önkormányzati támogatása szintén tartalmazhat potenciális gender-relevanciájú 
információkat.  
A költségvetés tanulmányozása alapján elızetesen leszögezhetı, hogy a tervezés során 
kifejezetten, tudatosan nem jönnek figyelembe gender-releváns szempontok, az általános 
(formális) egyenjogúsági klauzula érvényesül. A költségvetési döntés meghozatalában a nıi 
résztvevık alulreprezentáltak, a kiadások között kifejezetten gender-orientált tételek nem 
szerepelnek. 
 
b) Kifejezetten nıket célzó kiadások  
 
- Vannak-e a képviselı-testületnek és a hatóságoknak nıkre és férfiakra speciálisan célzott 

kiadásai azért, hogy a sajátos érdekeiket kielégítsék (pl. nıi egészségügyi programok, 
férfiaknak szóló tanácsadás a házasságon belüli erıszakról, kisgyermekes anyáknak szóló 
speciális programok; stb.)? 

� Nincsenek ilyenek. A családsegítést kistérségi társulás látja el, amelynek 
mőködtetéséhez az önkormányzat hozzájárul, azonban külön programokat nem 
szervez, kifejezetten férfiakra, vagy kifejezetten nıkre vonatkoztatott kiadást nem 
irányoz elı, nem végez gender-alapú pályázati tevékenységet. 

 
- Vannak-e egyenlı foglalkoztatási esélyekkel összefüggı költségek a közszektorban? Ha 

igen, ezek kifejezetten a nıi-férfi esélyegyenlıséget célozzák-e? 
� Az egyenlı esélyek megteremtését a város leginkább a mozgáskorlátozottak 

vonatkozásában szorgalmazta. A legtöbb önkormányzati vagy önkormányzati 
támogatással mőködı intézményben megtörtént az akadálymentesítés. A nık és 
férfiak esélyegyenlısége tekintetében azonban nincs kifejezett költségvetési 
támogatás vagy program.  

 
c) Oktatás, kultúra (1. sz. táblázat) 
 
Az oktatási és a kulturális szférában felmerülı önkormányzati kiadások gender-relevanciája 
közepes (B kategória) vagy csekély (C kategória). A bölcsıdei ellátás relevanciája 
közepesnek elıfeltételezhetı, mivel ez a nık munkavállalását, foglalkoztatásba való 
visszahelyezkedését segíti elı. A 0-4 év közötti korcsoportban 1135 komlói lakos található, a 
bölcsıdét kb. 40 kisgyermek veszi csak igénybe. A költségvetési ráfordítás 41.191 eFt, ez a 
összes költségvetési kiadások mintegy 0,5 %-a. (Arra nézve nincs önkormányzat-
vonatkoztatott adat, hogy a gyermekgondozási juttatásokat – GYED, GYES – milyen 
arányban igénylik anyák, apák, esetleg nagyszülık. Vélelmezhetı, hogy az országos átlagnak 
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megfelelıen, ezeket túlnyomórészt az anyák igénylik. Arról sincs statisztikai kimutatás, hogy 
mennyien élnek a támogatások mellett lehetséges részfoglalkozású munkaviszony 
létesítésének lehetıségével.) Azonban a bölcsıdére elıirányzott költségvetési tétel vélhetıen 
nem gyakorol jelentıs hatást a kisgyermekes anyák foglalkoztatására. Arra vonatkozóan sincs 
adat, hogy a szolgáltatást igénybe vevık között mennyi a gyermeküket egyedül nevelı szülık 
aránya. Jelentısebb költségvetési kiadási tételt jelent az óvodák és az általános iskolák 
mőködtetése, mint kötelezıen ellátandó települési önkormányzati feladat (hozzávetılegesen 
az összkiadások 15 %-a), amelyet kiegészít nyári napközitábor-támogatás is. E kiadásoknál a 
kötelezı jelleg dominál, de áttételes hatásuk – különösen a 3-6 éves gyermeket nevelı 
családokra – hogy mindkét szülı aktivitását lehetıvé teszik. Az alapadatokból kitőnıen 
azonban meglehetısen magas az inaktív keresık, az eltartottak, a munkanélküliek száma a 
foglalkoztatottakéhoz képest, így a nevelésre, oktatásra fordított önkormányzati kiadások 
valószínőleg nem gyakorolnak különösebb hatást egyik nemhez tartozók esetében sem a 
foglalkoztatottság növelésére, leszámítva azt, hogy az oktatási, nevelési és kulturális 
intézményekben 75 %-100% közötti a nıi foglalkoztatottak aránya (a könyvtár és a színház 
kivételével, ahol 70%, illetve 50%-os az arány). 
 
Kollégium a városi önkormányzat fenntartásában nem mőködik, csak a Baranya Megye 
Önkormányzata Nagy László Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
intézményben, ez a étel tehát az önkormányzati költségvetésnek nem része. 
 
A város kulturális életének színterei a József Attila Könyvtár, a Színház- és 
Hangversenyterem és a Közösségek Háza, ahol szakkörök, klubok, énekkarok, kulturális, 
mővészeti és színjátszó csoportok mőködnek. A város rendezvényei közül a legjelentısebbek 
az 1972 óta kétévente megrendezésre kerülı Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál és a szeptember elsı hétvégéjén kerül megrendezésre a Bányásznapok 
hagyományait is megırzı Komlói Napok rendezvénysorozat. Míg a Könyvtárnál kimutatható 
a beiratkozottak számából és konkrét adataiból a nemek megoszlása, addig a Közösségek 
Háza, a Színház és az egyéb rendezvények vonatkozásában – pl. az eladott jegyek számából – 
semmilyen következetés sem vonható le az igénybevevık nemi megoszlásáról (a szakkörök 
tagjairól sem készülnek nyilvántartások). Megállapítható, hogy a könyvtári szolgáltatást 
inkább nık veszik igénybe (72%).  
 
Nem fizetett munkaerı egyik önkormányzati intézményben sincs. A tendenciákról ld. 
bıvebben az önkormányzati adatokat bemutató táblázatok elıtti általános megjegyzést (20. 
oldal). A civil kezdeményezéseket az önkormányzat támogatja. (A testület összesen 3.240 eFt 
támogatási igényt hagyott jóvá, az összes igény 7.802 eFt volt. Nincs adat arról, hogy a 
megítélt támogatás hogyan oszlott meg az igénylı társadalmi szervezetek között. A nıi 
civilszervezetek igényei a következıképpen alakultak 2007-ben: Komlói Belvárosi Nıklub 
250 eFt, Nık a hétköznapokban Egyesület 250 eFt.)  
 
d) Szociális szféra (szociális ellátások, gyermekvédelem) (2-3. sz. táblázat) 
 
A szociális ellátásokkal kapcsolatos tételekre nézve fontos háttér-információ, hogy Komló 
fizikaimunkás-város (bányászváros volt), ahol arányaiban kevés a fiatal munkavállaló, sok 
idıs, inaktív szülı marad egyedül (mivel a generációk együttélése a múlté), a lakosság 
egészségügyi állapota rossz, a rokkantnyugdíjasok száma magas. 
 
A szociális ellátások fedezetét részben központi normatíva, részben önkormányzati 
hozzájárulás teremti meg. A nıi foglalkoztatottság ebben a szférában magas (legalább 80, az 



 14 

esetek többségében azonban 100%), így ebbıl a szempontból a gender-relevancia „A” 
kategóriásnak ítélhetı. 
 
A pénzbeli ellátások igénybevevıirıl nincs gender-szempontú adat. Annyi megállapítható, 
hogy a késedelemmel hatósághoz fordulók közt 80-20%-os arány állapítható meg a nık 
javára. A foglalkoztatottság tekintetében a szociális iroda létszáma jelentett kiindulópontot (9 
nı, 1 férfi).  
 
A szociális alapellátások közül a családsegítést kistérségi társulás látja el, amelyhez Komló 
lakosságszám-arányosan kiegészítı támogatást ad. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
magáncég bevonásával történik. Egyes alapszolgáltatásokhoz az igénybevevık is 
hozzájárulnak.  
Megállapítható, hogy Komlón a szociális alapszolgáltatásokat inkább nık, míg a szakosított 
ellátásokat túlnyomó részben férfiak veszik igénybe. A településen létezı ellátási formák 
gender-relevanciája magas, az összes ráfordítást tekintve gender-hatékony költségvetési 
tételnek tekinthetı.  
 
A szakosított ellátási formák esetében fontos megjegyezni, hogy a szolgáltatásokat bevételt 
nem eredményezı tevékenységek szolgálják, így érzékeny probléma. A szakosított ellátási 
formákat szolgáló intézmények korábban önkormányzati tulajdonban voltak, azonban 
2003/04-ben két szociális otthon magáncég használatába került, feladat-ellátási megállapodás 
alapján. A rezsiköltség a céget terheli, a felújítás költsége az önkormányzatot. A cég 
közvetlenül igényli a normatívát, az önkormányzat bizonyos pénzeszközöket átad. A 
harmadik szociális otthon a Baranya Megyei Önkormányzattal közös intézmény, amely emelt 
szintő ellátással indult, de a csekély kihasználtság miatt alapellátást is biztosít („albérlık 
háza”). Az igénybevevıket részben a település, részben a megye jelöli. Létezı tétel a szociális 
kölcsön is, amelyhez nincs központi támogatás. 
 
A gyermekvédelmi ellátások általános jellemzıje, hogy a pénzbeli ellátást nyújtja az 
önkormányzat, ami pedig infrastruktúrát (épület, személyzet, dologi költség) igényel, 
lehetıleg társulásban oldja meg. Ez alapján társulás biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást, a 
gyermekjóléti központ mőködtetését, és részben a gyermekek napközbeni ellátását is. A 
családsegítı szolgálat gondoskodik a házi gyermekfelügyeletrıl és a gyermekek átmeneti 
gondozásáról. A településen egy bölcsıde mőködik, amelynek adatait fent már vizsgáltuk.  
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás jogszabály-változás miatt megszőnt, mint helyi 
önkormányzati feladat, ezért csak rendkívüli gyermekvédelmi támogatási elıirányzat van. A 
pénzbeli ellátás tekintetében a foglalkoztatottak számánál a gyámhivatal és gyámhatóság 
(Komlón összevont szerv) együttes létszáma vehetı figyelembe. Az ellátást igénybe vevıkre 
vonatkozóan adat nincs, de a kérelmeket általában nık nyújtják be a hatósághoz. A 
hagyományos nemi szerepeket az ellátási forma feltételezhetıen nem módosítja. 
A gyermekjóléti alapellátások közül az önkormányzat csak a gyermekjóléti szolgáltatáshoz és 
a gyermekek napközbeni ellátásához járul hozzá. Az igénybevevıi kör kiegyenlített, a kiadás 
gender-relevanciája alacsony (C). A családok átmeneti otthona 2008. február 15. napja óta 
mőködik, kizárólag központi támogatásból (tehát önkormányzati ráfordítás nem merül fel); az 
igénybevevıi kör kiegyenlített. 
A gyermekvédelmi szakellátások közül megyei feladat a gyermekotthon mőködtetése, 
nevelıszülık rendelése, így a város szakellátást nem biztosít. 
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e) Egészségügy (4. sz. táblázat) 
 
Az egészségügyi ellátás tekintetében az utóbbi évek az átszervezés jegyében teltek, amely a 
finanszírozásra és a kiadások tervezésére is jelentıs hatást gyakorolt. Általánosságban 
elırebocsátható, hogy az ellátórendszer reformja miatt az önkormányzatnál nem állnak 
rendelkezésre adatok a GBA kielégítı elvégzéséhez.  
 
A kórház 2007. december 31. napjáig mőködött önkormányzati intézményként. 2008. január 
1. napjától Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. néven 100%-os önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaság. Megjegyzést érdemel, hogy a kórházat pályázati forrásokból folyamatosan 
fejlesztették, az 1990-es évek elején kb. 1 Md Ft állami támogatást is fordítottak rá (új 
mőtıblokk), noha ez már felesleges beruházás volt, mert a bányászati iparág leépítésével az 
igénybevevık köre és az alapul szolgáló kockázati tényezık (pl. bányakatasztrófa) is 
jelentısen szőkültek. Tény, hogy a kórház nem volt kihasznált, a komlói lakosoknak viszont 
nagyobb megterhelés (és kockázat) a pécsi kórházak, klinikák igénybevétele. Témánk 
szempontjából releváns lehet, hogy 2007-ben Komlón megszőnt a születési anyakönyvezés, 
ugyanis a 65% kihasználtsággal mőködı szülészetet megszüntették. Évi kb. 180 gyermek 
születik, tipikusan a pécsi vagy a kaposvári szülészeti osztályokon. A kórház szolgáltatásait 
2007. évben összesen 186.125 személy vette igénybe, ebbıl 115.850 fı nıi beteg és 70.279 fı 
férfi. Az átlagkeresetre vonatkozó adatot csak intézményi szinten (nem szakcsoportonként 
bontva közölték). A kórházra fordított kiadások gender-relevanciája csekélynek tekinthetı. 
 
A védınıi szolgálat gender-relevanciája a foglalkoztatottak és az igénybevevık 
szempontjából is magas (A kategória). 
A mentés országos szervezéső, nem helyi önkormányzati feladat. 
A fogorvosi szolgálat (és a patika-üzletág) privatizált, a tíznél több ellátási megállapodás 
mellett mindössze egy önkormányzati fogszakorvos tevékenykedik átmenetileg. A fogorvosi 
szolgálatot ellátó 1 fı közalkalmazott végkielégítést kap, átlagfizetése már nincs (a jövıben 
csak területi ellátási kötelezettséget vállaló magán házi fogorvosok mőködnek a városban). 
 
f) Sport 
 
A sporttámogatással összefüggésben gender-releváns táblázatos kimutatás nem készíthetı az 
önkormányzati kiadásokról. Kifejezetten „nıi sport” Komlón nincs. Az aerobic is mindenki 
számára meghirdetett lehetıség, de inkább (csak) nık veszik igénybe. A gyermekeknek az 
általános iskola szervez sportrendezvényeket. Mőködik a Komlói Bányász Sportkör 
(labdarúgó, kosárlabda, asztalitenisz szakosztállyal, korábban volt atlétika és torna is). Ezt a 
KBSK 2000 Kft. mőködteti, amely sportszervezési tevékenységet végez. A Sportcentrumot 
(sportpálya és uszoda) az önkormányzat átadta a Főtıerımő Zrt.-nek (100% önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaság) a melegvíz árának megtakarítása érdekében. 
A sporthoz az önkormányzat támogatást nyújt (89.500 eFt a testület által jóváhagyott igény 
2007-ben). A költségvetésben azonban nem jelenik meg kifejezetten nıi vagy kifejezetten 
férfi sportra fordított támogatás. 
 
g) Közlekedés 
 
A közlekedéssel kapcsolatban felmerülı önkormányzati kiadásokról szintén nem készíthetı 
táblázatos kimutatás. Arról sincs információ, hogy inkább férfiak, vagy inkább nık veszik-e 
igénybe a tömegközlekedést, így a GBA adathiány miatt nem végezhetı el. 
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Az önkormányzat a Pannon Volán Zrt-vel közszolgálati megállapodást kötött, támogatja az 
autóbusz-vásárlást (földrajzi adottságok miatt gyors amortizáció), az állam pedig a tanuló- és 
a nyugdíjas bérletet támogatja. 
A városban mőködik iskolabusz (az óvoda- és iskola-összevonások, illetve a szabad 
iskolaválasztás miatt ez szükséges; jól kihasznált szolgáltatás), a szülıknek segítséget jelent a 
közlekedés-szervezés (pl. késıbbi iskolakezdés, hogy a gyermekek ne a csúcsforgalom idején 
utazzanak). A korösszetétel azonban megváltozott, jelenleg kevesebb a gyermek, mint a 
rendszerváltás elıtt volt. (Az 1980-as években még sok fiatal munkavállaló telepedett 
Komlóra, és nagyszülıi háttértámogatás hiányában nagy volt az igény a napközis és 
közlekedési szolgáltatásokra: pl. mőködtek a kizárólag gyermekeket szállító járatok – ún. 
„pomponos buszok”. Ez a szolgáltatás a szülıket tehermentesítette, mivel az óvodásokat és a 
tanulókat pedagógusok kísérték.) 
A közlekedéssel kapcsolatban felmerülı önkormányzati költségek tervezése során a gender-
szempontok nem merülnek fel. 
 
Általános megjegyzés, hogy a táblázatokban esetenként adathiány mutatkozik, ennek oka, 
hogy a kérdés a vizsgált településen nem releváns.  

- Pl. „nem fizetett nıi munkaerı” (alapítványi, jótékonysági tevékenység) – 
megkockáztatható – országosan sem jellemzı, Komlón az utóbbi 30 évben egyetlen 
estet tartanak számon, amikor nıi munkaerı az önkormányzati hivatal tevékenységét 
segítı feladatokat végzett, díjazás nélkül. [Megjegyzést érdemel, hogy a 
rendszerváltás elıtt a helyi közügyek körébe vonható „társadalmi munkát” informális 
civil közösségek nagy aktivitással végeztek, a tanács és a vállalatok által szervezett 
„hivatalos” társadalmi munkán túlmenıen. Jellemzıen nıi kezdeményezés volt a 
fiatalkori devianciák megelızése érdekében megszervezett „Fiatalok klubja”; a 
köztisztaság fenntartását szolgálta az óvodába, általános iskolába vezetı útvonalak 
szülık általi gondozása; férfi közremőködéssel valósult meg a közterület-gondozás 
keretében focipálya létesítése, amelyet a Tanács utóbb támogatott. A rendszerváltás 
óta az ilyen típusú önkéntes, önszervezıdı közösségi tevékenységek nem jellemzıek.] 

- Egyes tételek azért nem jelennek meg a települési önkormányzat költségvetésében, 
mert az alapul szolgáló feladatokat vagy a megyei önkormányzat, vagy kistérségi 
társulás, vagy magántulajdonú vállalkozás látja el. 

- Egyes szolgáltatások esetében nem készül statisztika az igénybevevıkrıl. 
Az önkormányzati hozzájárulás jellemzıi: 

- a kötelezıen ellátandó feladatokat a normatív támogatás fedezi, az önkormányzat 
azokon a területeken nyújt kiegészítést saját bevételeibıl, amelyek nem „köteles” 
feladatok (pl. méltányosságot biztosít a jogszabály) 
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1. sz. táblázat OKTATÁS, KULTÚRA 
 
Költségvetési tétel Költségvetési 

ráfordítás 
(ezer Ft) 

Foglalkoztatott 
nık száma 

(fı) 

Foglalkoztatott 
nık aránya 

(%) 

Nıi igénybe 
vevık száma 

(fı) 

Nıi igénybe 
vevık 
aránya 

(%) 

Átlagfizetés Nem fizetett 
nıi munkaerı 

Oktatás, kisgyermekgondozás 
Bölcsıdék 41.191 14 100 21 51 111.046 - 
Óvodák 442.283 107 95,6 147 44,6 147.427 - 
Általános iskolák 840.690 180 87 934 47,6 165.499 - 
Zeneiskola 80.018 16 78 344 61,4 158.461 - 
Kollégiumok - - - - - - - 
Kultúra 
Közösségek Háza 48.956 7 79 - - 129.028 - 
Könyvtár 34.485 7 70 1.423 72 138.946 - 
Színház 24.483 3 50 - - 117.544 - 
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2. sz. táblázat SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 
 
Költségvetési tétel Költségvetési 

ráfordítás 
(ezer Ft) 

Támogatás 
nyújtója 

Nıi 
foglalkoztatottak 

száma 
(fı) 

Nıi 
foglalkoztatottak 

aránya 
(%) 

Igénybe vevık 
száma 

(fı) 

Igénybe vevı 
nık aránya 

(%) 

Igénybe vevı 
férfiak aránya 

(%) 

Pénzbeli ellátások 
Rendszeres szociális 
segély 

207.852 Kp.+önk. 9 90 - - - 

Ápolási díj 32.037 Kp.+önk. 9 90 - - - 
Szociális szolgáltatások 
1. Alapszolgáltatások 
Étkeztetés 450.000 Kp. 3 100 9 66 33 
Házi segítségnyújtás 29.965 Kp.+s. 17 100 79 82 18 
Családsegítés 39.584 Kp.+s.+önk. 32 84 1.152 61 19 
Jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás 

2.337 Kp.+s. 4 100 63 88 12 

Közösségi ellátások - - - - - - - 
Támogató 
szolgáltatás 

- - - - - - - 

Nappali ellátás   6 100 63 53 47 
2. Szakosított ellátási formák 
Ápolást, gondozást 
nyújtó intézmények 

19.385 Kp.+s.+önk. 6 100 42 14 86 

Rehabilitációs 
intézmények 

- - - - - - - 

Átmeneti 
elhelyezést nyújtó 
intézmények 

6.564 Kp.+s.+önk. 0 0 26 0 100 

Lakóotthonok - - - - - - - 
Ápolást, gondozást 
nyújtó intézmények 

- - - - - - - 

Adósságkezelési 
szolgáltatás 

31.100 Önk. 9 90 - - - 

 
A támogatás összegénél feltüntetett rövidítések: kp. = központi költségvetés, s. = saját bevétel, önk. = önkormányzati támogatás. 
 



 19 

3. sz. táblázat GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 
 

Költségvetési tétel Költségvetési 
ráfordítás 
(ezer Ft) 

Támogatás 
nyújtója 

Nıi foglalkoztatottak 
száma 

(fı) 

Nıi foglalkoztatottak 
aránya 

(%) 

Igénybe vevık 
száma 

(fı) 

Igénybe vevı nık 
aránya 

(%) 

Igénybe vevı 
férfiak aránya 

(%) 
Pénzbeli ellátások 
Rendszeres 
gyermekvédelmi 
támogatás 

- - - - - - - 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
támogatás 

30.000 Kp. 5 100 - - - 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
Gyermekjóléti alapellátások 
Gyermekjóléti 
szolgáltatás 

17.356 Kp.+önk. 18 81 653 52 47 

Gyermekjóléti központ - - - - - - - 
Gyermekek napközbeni 
ellátása 

16.860 Kp.+önk. 14 100 53 54 46 

Bölcsıde - - - - - - - 
Családi napközi - - - - - - - 
Házi gyermekfelügyelet - - - - - - - 
Gyermekek átmeneti 
gondozása 

- - - - - - - 

Helyettes szülı - - - - - - - 
Gyermekek átmeneti 
otthona 

- - - - - - - 

Családok átmeneti 
otthona 

28.700 Kp. 7 100 41 46.3 53.7 

Gyermekvédelmi szakellátások 
Otthont nyújtó ellátások - - - - - -  
Utógondozói ellátás - - - - - - - 
Nevelıszülık - - - - - - - 
Gyermekotthon - - - - - - - 
Gyermekvédelmi 
szakszolgáltatás 

- - - - - - - 

 
A támogatás összegénél feltüntetett rövidítések: kp. = központi költségvetés, s. = saját bevétel, önk. = önkormányzati támogatás. 
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4. számú táblázat EGÉSZSÉGÜGY 
 
Költségvetési tétel Költségvetési 

ráfordítás 
(ezer Ft) 

Foglalkoztatott 
nık száma 

(fı) 

Foglalkoztatott 
nık aránya 

(%) 

Nıi igénybe 
vevık száma 

(fı) 

Nıi igénybe 
vevık aránya 

(%) 

Átlagfizetés Nem fizetett 
nıi munkaerı 

Kórház összesen  178  115.850 - 153.919 - 
Orvosok - 10 45 - - - - 
Nıvérek - 115 94 - - - - 
Technikai 
személyzet 

- 20 60 - - - - 

Védınıi szolgálat 48.145 14 100 változó 100 176.700 - 
Mentıszolgálat - - - - - - - 
Iskolai 
egészségügyi 
ellátás 

13.952 3 100 változó - 201.000 - 

Fogorvosi 
szolgálat 

635 1 100 - - x  
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C) FİBB (SZUBJEKTÍV) KÖVETKEZTETÉSEK: 
 
- A GB nem ismert Magyarországon – bár egyre inkább bekerül a köztudatba, ez elsısorban 

a tudományos kutatók tudatát jelenti. 
- Az adatok az elıbbiek miatt sok esetben nem állnak rendelkezésre, mert nem is győjtik 

ıket ilyen (férfi-nı) megosztásban 
- A nık helyzete még mindig azt jelenti, hogy a férfiakéval azonos helyzetbe hozzuk ıket – 

nem ismert az az új megfogalmazás, miszerint mindenkinek a saját igényei szerint kell 
megadni azt, amire szüksége van 

- Sokszor a pénzhiányt jelölik meg indokként 
- Kérdéses, hogy felülrıl vagy alulról kell megindítani a GB-t 

o Ha felülrıl, akkor azt lehet, hogy oktrojáltnak veszik az önkormányzatok 
o Alulról azonban nem igazán lehet rá számítani, nem olyan a hozzáállás az 

önkormányzatok részérıl 


