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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „Egyes
foglalkoztatási pályázatokra vonatkozó képesítési feltételek előírásáról” címmel a mellékelt
határozati javaslatot kívánom benyújtani.

...../2017. (.....) OGY határozat
Egyes foglalkoztatási pályázatokra vonatkozó képesítési feltételek előírásáról
Az Országgyűlés felismerte azt, hogy a munkaerőpiacon diszkriminációval küzdő rétegek
képzésének és a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, köznevelési szolgáltatásokat végző
intézményekben való foglalkoztatásra történő felkészítésének, továbbá e munkakörükben történő
elhelyezkedésüknek az elősegítése indokolt. E feladatkörben különösen a Nő az esély program
hatékony megvalósulásának támogatása szükséges, ezért a következő határozatot hozza:
1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy terjesszen elő olyan javaslatot, amely
a) a vonatkozó pályázatban és más, kapcsolódó pályázati lehetőségek esetére megjelölt pályázati
feltételek (életkor és iskolai végzettség) között kötelezően írja elő a büntetlen előélet igazolását a
pályázatokra jelentkező nők tekintetében,
b) a pályázati felhívásra a gyermekek megfelelő (különös tekintettel a nevelési-oktatási
intézmények látogatásának lehetővé tételére) nevelését családjukban biztosító, szülői felügyeleti
jogukat gyakorló jelentkezőket előnyben részesíti, és kizárja azokat a szülőket, akiknek a gyermekét
- a szülőknek felróható okból - védelembe, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vették,
c) a programokkal kapcsolatos felvételi eljárás során az általános iskolában oktatott és elsajátítandó
készségek (különösen az írni és olvasni tudás) ellenőrzését írja elő,
d) olyan munkaerőpiaci-elhelyezkedési lehetőségek megteremtését támogatják, amelyek az etnikai
különbségtételtől mentesek, így azokra magyarországi nemzetiséghez tartozásától függetlenül bárki
jelentkezhet.
2. Az 1. pontban foglalt pályázatok megvalósítása során fontos érvényesítendő szempont, hogy a
pályázattal érintett szakma színvonalának megőrzése érdekében a támogatandó képzés minősége és
ideje a jelenleg elérhető tanfolyami szintekhez képest nem csökkenthető.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás
Magyarországon a rendszerváltás óta a roma lakosság teljesen elvesztette létalapját. Nem csak a
munkaerőpiacról esett ki, hanem ezzel együtt a társadalmon kívülre is került a romák túlnyomó
többsége. Kiszorulásának legfőbb oka e népcsoport iskolai lemaradása, ami messze elmarad a
magyarországi átlagtól. Még ma is nagyon alacsonyak a roma nők továbbtanulási mutatói, és
inkább a köreikben hagyományosnak mondható női szerepeket választják az oktatás helyett.
Pedig a nevelési és oktatási, képzési tevékenységükkel jelentősen hozzájárulnának a jövő
generációjának erkölcsi és munkavégző képességének növeléséhez, ami hazánk fejlődésének
záloga is egyben.
A program jó lehetőséget biztosít arra, hogy a roma nők integrációját segítse, mely integrációnak
legfontosabb eszköze a munka. Azonban szükségesnek tartjuk, hogy a pályázatban előírt
minimális feltételek mellett további követelményeket fogalmazzanak meg a munkaviszonyt
vállaló nők vonatkozásában.
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