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1 Bevezetés 

Az Európai Unió „A 2020–2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia” című doku-

mentumában1 megfogalmazta a nemek közötti egyenlőség megteremtésére vonatkozó alapelveit: 

"A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó uniós stratégia azon elkötelezett erőfeszítések egyike, ame-

lyeket az Európai Bizottság egy egyenlőségközpontú Unió megteremtése érdekében tesz. A stratégiá-

ban megfogalmazott szakpolitikai célkitűzések és intézkedések azt szolgálják, hogy Európa 2025-ig 

jelentős előrelépést tegyen a nemek közötti egyenlőség megvalósulása felé. A cél egy olyan európai 

társadalom, ahol nők és férfiak, lányok és fiúk – sokféleségük ellenére – valamennyien szabadon vá-

laszthatják meg életútjukat, egyenlő esélyt kapnak a boldoguláshoz, és az európai társadalom egyen-

értékű résztvevői és akár vezetői is lehetnek. 

A stratégia elsődleges célja, hogy megszűnjön a nemi alapú erőszak, visszaszoruljanak a nemi sztere-

otípiák, eltűnjön a nők és férfiak közötti munkaerőpiaci szakadék, a különböző gazdasági ágazatokban 

mindkét nem azonos arányban képviseltesse magát, egyenlőséget élvezzen a bérek és a nyugdíjak 

terén, a gondozási feladatok mindkét nem képviselőire egyenlő mértékben háruljanak, és a döntésho-

zói, illetve szakmai pályák nemtől függetlenül nyitva álljanak mindenki előtt.”  

Mina Stareva 2021. november 23-i, a Gender Equality Plan Trainingen elhangzott előadásában felvá-

zolta, hogy a magyarországi felsőoktatási intézmények számos mutatószámban elmaradnak az EU-s 

átlagtól.  

 

Az Óbudai Egyetem (ÓE) döntött egy Nemi Esélyegyenlőségi Stratégiai Terv (Gender Equality Plan – 

a továbbiakban GEP) elkészítéséről, amelyben elkötelezi magát az Európai Unió nemi esélyegyenlőségi 

stratégiájának az intézményrendszerébe történő bevezetése mellett. 

A GEP egy olyan dokumentum, amelyet az ÓE vezetésének kezdeményezésére a készült és az ÓE 

Szenátusa fogadott el. A cél egy munkaterv elkészítése volt, amely a nemek közötti egyenlőséget mint 

az EU egyik alapvető értékét és alapvető jogot az ÓE Intézményfejlesztési Tervével2 összhangban az 

Egyetem stratégiájává teszi. 

A GEP olyan kötelezettségvállalások és cselekvések összessége, amelyek célja a nemek közötti egyen-

lőség előmozdítása szervezeti és kulturális változások révén. A GEP támogatja a nemi egyenlőséget 

biztosító intézményi struktúra fejlesztését, a nemi szempontból kiegyensúlyozott döntéshozó és képvi-

seleti szervek kiépítését, a nemek közötti egyenlőség biztosítását a munkaerő-felvételben és a szakmai 

előmenetelben, a magánélet, a család és a munka feltételeit kiegyensúlyozó foglalkoztatási viszonyok 

megvalósítását, az erőszaktól és sztereotípiáktól mentes szervezeti kultúra és képzési programok lét-

rehozását, valamint a nemi dimenziónak a kutatásba és az innovációs tartalmakba való integrálását. 

                                                      
1 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-

strategy_hu#a-20202025-kztti-idszakra-szl-nemi-eslyegyenlsgi-stratgia 
2 https://uni-obuda.hu/szabalyzatok/1-alapdokumentumok/9-az-obudai-egyetem-intezmenyfejlesztesi-

terve/ 

PhD fokozattal rendelkező nők aránya 48,1% 46,2%

Felsőfokú végzettséggel rendelkező nők aránya ICT területen 22,4% 10,6%

Kutató állásban dolgozó nők aránya 26,2% 21,6%

Felsőoktatási intézményt vezető nők aránya 23,6% 17,2%

Vezető állású nők aránya 24,5% 24,1%

Vezetői testületekben  dolgozó nők aránya 31,1% 29,3%
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2 A GEP elkészítésének alapelvei 

A minőségi felsőoktatás és a kiválóságra törekvés szerepel az Óbudai Egyetem rektorának programjá-

ban. A kutatások szerint a nemek közötti egyenlőség dimenziójának bevezetése az oktatás, a kutatás 

és az innováció területén javítja a munkahelyi hangulatot, elősegíti az általános minőséget, a különböző 

nézőpontok érvényesülését a kutatásban. Ez részben a nemek közötti elfogultság kezelését, valamint 

a bizonyítékokon alapuló és átfogóbb kutatások felépítését eredményezi, és hozzájárul a multidiszcipli-

naritáshoz is. Mivel a tudomány és az innováció kiemelt társadalmi elvárás, gyakran a társadalom cso-

portjaival közösen kerül létrehozásra, a résztvevők és felhasználók sokféleségének tükrözése a kutatás 

korai szakaszától elengedhetetlen. 

A felsőoktatási intézmények egyik jelentős kihívása az oktatói és kutatói utánpótlás biztosítása. A jól 

képzett, minősített kutatók és oktatók képzése költséges és hosszú folyamat. Az egyetemek és kutató 

intézetek erős versenyben vannak a tehetségek megszerzéséért és megtartásáért. Ezen a területen a 

női nem jelentős potenciált jelent még akkor is, ha egyes tudományágakban a nők alulreprezentáltak. 

Statisztikai adatok bizonyítják, hogy a nők sokkal lassabban haladnak a karrierjük építésében és na-

gyobb számban hagyják el tudományos pályát, mint a férfiak. 

A STEM területen fejlesztést igényel a hallgatói utánpótlás biztosítása is. Az oktatói és kutatói pálya 

ezeken a területeken kevésbé vonzó jelenleg a női nem számára. A női hallgatók vonzása és megtar-

tása a tudásalapú gazdaságban csak akkor érhető el, ha a nemek közötti elfogultságok és egyenlőtlen-

ségek teljes spektruma feltárásra és felszámolásra kerül. Mindez megköveteli a tehetséges hallgatók 

megtartását, és lehetőséget kell adni számukra személyes és szakmai céljaik és potenciáljuk elérésére. 

A GEP mind célkitűzéseiben, intézkedéseiben, mind pedig megvalósítása során az igazságosság és a 

méltányosság elveit követi. A GEP keretében kialakított eljárások és programok az igazságos viszonyu-

lás elvén működnek, a konkrét személyeket, a konkrét helyzeteket komplexen mérlegelve járnak el. A 

GEP célkitűzéseinek kialakítása és végrehajtása során nem tisztán csak az előírásokat követik, hanem 

az egész helyzetet tágabb nézőpontból vizsgálja, és minden releváns tényezőt figyelembe véve hozzá-

járul az igazságosabb döntéshozatalhoz, a pontosabb véleményalkotáshoz. 

A GEP monitorozása az egyetemi polgárok csoportjaival és az egyetemi vezetéssel történő konszen-

zuális együttműködés formájában a Nemi Esélyegyenlőségi Munkacsoporton keresztül történik. Az 

együttműködés elve megvalósulásának előfeltétele a résztvevők információkhoz való hozzáférése, az 

adatok és a tapasztalatok közös értelmezése, a tudás és tapasztalat gyarapítása, a szemléletmód és 

az attitűdök változását segítő tréningek, szemináriumok szervezése. Az együttműködés lényegi eleme 

a résztvevők egymással szembeni bizalma és a jószándék előfeltevése. Az együttműködés elve jogokat 

és kötelezettségeket, valamint a felek egymás iránti felelősségét is tartalmazza. 

A GEP létrehozása, megvalósítása és megvalósulásának ellenőrzése során a megbízhatóság és kiszá-

míthatóság elve érvényesül. A GEP-ben szereplő adatok, valamint minden további kutatási adat hiteles 

és mértékadó, a társadalomtudományi kutatás módszertani szabályait követve jön létre. A GEP meg-

valósulása során fokozottan érvényesül a résztvevők biztonsága, a személyi adatok védelme. A GEP 

hitelessége különösen érvényesül a szenátusi, rektori és dékáni intézkedésekben, az egyetemi és kari 

szabályzatokban, amelyek folyamatosan összhangja biztosított a nemi egyenlőség alapelvével. 
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3 A GEP elkészítésének módszertana 

A GEP elkészítéséhez az Európai Bizottság egy Útmutatót (Horizon Europe Guidance on Gender Equ-

ality Plans 3) készített, amely támogatja a szervezeteket abban, hogy teljesítsék a Horizont Európa Ku-

tatási és Innovációs Keretprogram (Horizon Europe) 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó, nemek 

közötti egyenlőségi terv alkalmassági kritériumát. Ez az Útmutató bemutatja az Európai Bizottság által 

meghatározott alkalmassági feltétel összetevőit, elmagyarázza, mit jelentenek ezek a követelmények a 

gyakorlatban a GEP kidolgozása és végrehajtása során, vagy a meglévő tervek vagy politikák egyen-

értékűségének felülvizsgálata során, és konkrét gyakorlati példákat ad a meglévő anyagokra építve, 

bevált gyakorlatok és különféle források, amelyek nemzeti és intézményi szinten támogatják a nemek 

közötti egyenlőséget a kutatás és innováció (K+I) területén. 

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének (European Institute for Gender Equality - EIGE) hon-

lapja4 gyakorlati útmutatóval, adatbázissal, forrásgyűjteménnyel, tanácsadással szolgál a GEP elkészí-

téséhez, valamint az eredmények nyomkövetéséhez. Az EIGE 2010-ben jött létre azzal a céllal, hogy 

erősítse és előmozdítsa a nemek közötti egyenlőséget az EU-ban. 

A GEP elkészítését módszertanilag támogatta az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

(NKFIH) által szervezett webinárium, és az általuk rendelkezésre bocsátott forrásanyagok. Jó gyakor-

latként rendelkezésre álltak hazai és külföldi egyetemek által kidolgozott GEP-ek. 

A GEP elkészítésének és monitorozásának folyamata: 

 

A GEP egy hivatalos stratégiai dokumentum és cselekvési terv, amelyet a nemek közötti egyenlőség 

iránti elkötelezettségét igazolva az Óbudai Egyetem felsővezetése és Szenátusa hivatalosan elfogad, 

az Egyetem Rektora aláírásával ellát, és az Egyetem honlapján publikálásra kerül. 

A megvalósításának és a megvalósulás monitorozásaként a GEP jelenlegi dokumentuma visszavonásig 

érvényes, felülvizsgálata során pedig az adatok frissítésén kívül a GEP hatásainak elemzését, munka-

tervének aktualizálását jelenti. A monitorozás eredménye az Egyetem honlapján kerül publikálásra. Ez 

a folyamat is az Egyetem döntési szerveinek transzparens bevonásával történik, lehetőséget nyújtva 

ezáltal, hogy rajtuk keresztül minden egyetemi polgár aktívan véleményezhesse. A részvétel fontos 

                                                      
3 https://op.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/ffcb06c3-200a-11ec-bd8e-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-232129669 
4 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear 

Adatgyűjtés, 
problémák 
feltárása

Célok, 
intézkedések és 

felelősök 
meghatározása

Cselekvési terv 
megvalósítása

Hatások mérése

Értékelés, új 
javaslatok

https://eige.europa.eu/
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alapeleme az intézmény demokratikus működésének, amely biztosítja a különböző nézetek és szem-

pontok érvényesülését. 

A GEP-hez a helyzetelemzést a nemekre lebontott adat gyűjtése jelenti az Egyetem érintett munkavál-

lalóiról és hallgatóiról. A kiválasztott, legrelevánsabb mutatókról igény szerint, de legalább 3 évente 

jelentés készül, amely tartalmazza a GEP további céljait és az előrehaladás folyamatos értékelését. 

A GEP a céljai elérése érdekében tartalmazza a disszeminációs, képzési és érzékenyítési tevékenysé-

geket is. Ezeknek a tevékenységeknek az Egyetem összes szervezeti egységére ki kell terjedniük. 

Az Egyetem a GEP elkészítéséhez, monitorozásához, a munkaterv végrehajtásához, az esetleges szer-

vezeti változások bevezetéséhez szükséges mértékben erőforrásokat allokál, és biztosítja a megfelelő 

szakértelemmel kell rendelkező szakemberek bevonását a szakmai munkába. 
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4 A GEP megvalósításában résztvevők feladatai és felelős-

ségi köre 

Az ÓE a GEP munkatervét az összes szervezeti egység bevonásával, azok vezetőinek felelőssége 

mellett valósítja meg. Kiemelt feladatok a GEP végrehajtása során: 

Személy vagy szervezet Feladat és felelősségi kör 

Rektor A GEP elkészítésének elrendelése és ellenjegyzése, a Nemi Esély-
egyenlőségi Munkacsoport tagjainak kijelölése és felkérése. 

Egyetemi Tanács A GEP létrehozását és felülvizsgálatát ellenőrző fő szerv. 

Szenátus  A GEP elfogadása. 

Általános rektor-helyettes A Nemi  Esélyegyenlőségi Munkacsopor munkájának felügyelete 
és operatív irányítása. 

Oktatási rektor-helyettes A GEP ajánlásainak bevezetése az oktatásba, oktatási anyagok ki-
dolgozásának, az érzékenyítő tréningek és továbbképzések szer-
vezésének irányítása. 

Gazdasági főigazgató A GEP elkészítéséhez és a munkaterv végrehajtásához szükséges 
finanszírozás biztosítása, a tárgyévi költségvetésben biztosított for-
rás erejéig.  

Nemi Esélyegyenlőségi Mun-
kacsoport 

A GEP szövegének elkészítése. Adatok gyűjtése, elemzése és fel-
dolgozása, helyzetelemzés és a diagnózis felállítása, mutatók meg-
határozása, ajánlások kidolgozása, a munkaterv összeállítása, ok-
tatási anyagok elkészítése és elkészíttetése, képzések szerve-
zése. Az egyetemi közösség visszajelzéseinek fogadása, feldolgo-
zása. Javaslattétel az információk terjesztésére. A GEP által meg-
határozott munkaterv végrehajtásához biztosított költségvetési for-
rás felhasználására tett javaslat elkészítése. 

Rektori Hivatal, PR- és Sajtó-
csoport 

A GEP publikálása. 

Oktatási Főigazgatóság Érzékenyítő tréningek és továbbképzések szervezése. 

  

A Nemi Esélyegyenlőségi Munkacsoport összetétele: 

 oktatók és kutatók képviselője (1 fő) 

 nemoktatók képviselője (1 fő) 

 Rektori Hivatal és Rektori Kabinet képviselője (2 fő) 

 Hallgatói Önkormányzat képviselője (1 fő) 

 Doktorandusz Önkormányzat képviselője (1 fő) 

A Nemi Esélyegyenlőségi Munkacsoport számára az ÓE MS Teams rendszerében egy GEP munka-

csoportot hoztunk létre, amelyben a dokumentumok és az adatok megosztásra kerültek a csoport tagjai 

számára. Ugyancsak lehetőség van a megbeszélések online lebonyolítására. 
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5 Helyzetelemzés, célkitűzések és munkaterv 

Az adatgyűjtés forrásrendszerei az Oktatási Hivatal közhiteles adatbázisai5, valamint az ÓE Gazdasági 

Főigazgatóság hivatalos adatbázisai és nyilvántartásai voltak. Az adatgyűjtés és a mutatószámok ki-

választása az EIGE GEAR Tool ajánlásai szerint történt. 

Az adatok tárolása, feldolgozása és publikálása anonim módon történik, így betartásra kerültek a 

GDPR szabályai. A helyzetelemzésnél törekedtünk a mennyiségi mutatószámok alkalmazására, de 

egyes esetekben használtunk minőségi mutatókat is. 

 

A nők aránya az oktatók körében az egyes karokon – a KGK és a KVK kivételével – fokoza-

tosan növekvő tendenciát mutat. A KVK esetében a 2018-2019 évek kiemelkedő számai a 

TMPK-val történő összevonás eredménye volt. 

A minősített oktatók aránya a tudományok doktora és a habilitált oktatók esetében alacso-

nyabb, mint a PhD és DLA fokozattal rendelkezők körében. Összességében a minősített oktatók között 

a nők aránya 33%, ami elmarad az országos 46,2%-os átlagtól. 

 

                                                      
5 https://www.felvi.hu/hivataliugyek/FIR/fir3-osap/ 

AMK BGK EKIK KGK KVK NIK RKK TMPK YBL

2017 37% 38% 0% 51% 18% 34% 50% 64%

2018 17% 29% 0% 47% 16% 26% 34% 43%

2019 19% 29% 33% 52% 24% 30% 49%

2020 29% 29% 38% 49% 24% 30% 54% 29%

2021 32% 32% 33% 43% 15% 34% 62% 31%
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Nők arányának trendje az oktatók vonatkozásában 
szervezeti egységek szerint

tudomány(ok)
doktora (MTA

doktora)

habilitált
oktató

tudomány(ok)
kandidátusa

doktori
fokozat PhD

doktori
fokozat DLA

Összesen

férfi 9 34 9 107 5 164

nő 2 11 2 62 3 80
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Nemek aránya a minősített oktatók körében 2021

A nemek közötti egyenlőség előmozdítása a munkaerő-felvételben és a szak-

mai előmenetelben 1 
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Ha az oktatók beosztás szerinti nemi megoszlását vizsgáljuk, szembetűnő, hogy az oktatói 

utánpótlást jelentő tanársegédek között a nők aránya alacsony. A tudományos karrierben tör-

ténő lassabb előrehaladás miatt az egyetemi tanárok körében női kutatók és oktatók száma 

ugyancsak lényegesen elmarad a férfiaktól. 

A nemoktató dolgozók esetében a különböző szervezeti egységekben nincs jelentős változás a nők és 

a férfiak arányában. 

 

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi férfi férfi férfi nő

tanársegéd adjunktus
egyetemi
docens

egyetemi tanár
főiskolai
docens

főiskolai
tanár

más
oktató

mesteroktató

OE-YBL 4 4 2 1 10 5 5 7 11 5

OE-RKK 4 5 6 4 3

OE-NIK 10 3 7 7 19 3 9 4

OE-KVK 12 2 11 1 15 3 1 2

OE-KGK 3 3 6 7 5 11 2 1 1 2 1

OE-BGK 6 4 4 6 19 10 9 1 1

OE-AMK 2 1 6 9 6 3

OE 1 2 1 2 1 1 1
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Oktatók száma beosztás, nemek és szervezeti egység szerint 
2021/2022. 1. félév 

AMK BGK EKIK KGK KVK NIK RKK TMPK YBL
OKTATÁST

SEGÍTŐ

2017 81% 59% 20% 91% 45% 35% 72% 100% 45%

2018 83% 56% 60% 82% 48% 32% 87% 100% 56%

2019 79% 46% 50% 87% 50% 38% 77% 59%

2020 89% 52% 40% 100% 55% 40% 77% 78% 60%

2021 87% 58% 35% 92% 52% 30% 82% 86% 58%
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Nők arányának trendje a nemoktató dolgozók vonatkozásában
szervezeti egységek szerint
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Érdemes vizsgálni a nemoktató munkakörökben dolgozók esetében a végzettséget. Az egye-

temi végzettség kivételével minden végzettség esetében a nők aránya lényegesen magasabb. 

Külön figyelmet érdemelnek a megváltozott munkaképességű munkavállalók. 

 

 

 

 

 

A nyugdíjkorhatár egységesen 65 évre történő emelése érintette a nők és férfiak arányát. Lát-

szik, hogy a védett korúak között több nő van, mint férfi. Az utóbbi években növekedett a „NŐK 

40”-el nyugdíjba vonulók száma. A modellváltás miatt már nem vonatkozik a Kjt. az alkalma-

zottakra, ezért várhatóan növekedni fog a nyugdíj mellett tovább dolgozók aránya. 

 

nő 35 59% nő 145 57% nő 25 86% nő 74 61% nő 52 40%

férfi 24 41% férfi 110 43% férfi 4 14% férfi 47 39% férfi 78 60%

Végzettségek 2021. évben a nem oktatói munkakörökben

8 általános
középfokú 

végzettség

akkreditált felsőfokú 

szakképesítés
főiskola egyetem

2017 2018 2019 2020 2021

nő 2 4 4 7 7

férfi 1 1 2 2 2

Megváltozott munkaképességű munkavállalók [fő]

2017 2018 2019 2020 2021

nő 15 12 12 12 10

férfi 13 7 7 7 7

Védett korúak [fő]

2017 2018 2019 2020 2021

fő 0 4 4 6 6

NŐK 40-el nyugdíjba vonulók

2021.08 hó 2021.09.hó 2021.10.hó 2021.11.hó 2021.12.hó

nő 1 0 0 1 0

férfi 0 1 0 0 0

Modellváltás óta nyugdíjba vonulók

felsőoktatási
szakképzés

alapképzés
(BA/BSc/BProf)

mesterképzés
(MA/MSc)

doktori képzés
(PhD/DLA)

szakirányú
továbbképzés

Összesen

férfi 368 7323 769 119 534 9113

nő 219 1777 260 61 242 2559
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Hallgatók  nemek és képzési szintek szerinti megoszlása 
2021/2022. 1. félév
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A hallgató utánpótlás biztosítása a munkaerőpiaci igények kielégítése mellett az Egyetem ok-

tatói utánpótlását is jelenti. A hallgatók nemek szerinti statisztikája szerint az alapképzésben 

a legalacsonyabb a hallgató nők aránya, míg a mesterképzésben és a doktori képzésben ez 

az arány emelkedik. 

Összességében a hallgató nők aránya 2021/2022. tanév 1. félévében 22% volt. A 2021. évben oklevelet 

szerzett hallgatók 27%-a volt nő. 

 

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő

felsőoktatási
szakképzés

alapképzés
(BA/BSc/BProf)

mesterképzés
(MA/MSc)

doktori képzés
(PhD/DLA)

szakirányú
továbbképzés

OE-YBL 489 333 56 80 38 11

OE-RKK 166 29 223 340 8 14

OE-NIK 1805 213 130 21 55 19

OE-KVK 1570 106 236 19 99 46

OE-KGK 145 183 1074 574 108 95

OE-BGK 1562 123 213 30 261 142

OE-AMK 57 7 592 86 17 1 81 24

OE 8 2 1 119 61
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Hallgatók száma képzési szintek, nemek 
és szervezeti egység szerint 2021/2022. 1. félév

felsőoktatási
szakképzés

alapképzés
(BA/BSc/BProf)

mesterképzés
(MA/MSc)

doktori képzés
(PhD/DLA)

szakirányú
továbbképzés

Összesen

férfi 93 1233 220 22 135 1703

nő 61 387 91 4 86 629
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Oklevelet szerzett hallgatók képzési szint és 
nemek szerinti megoszlása 2021. év
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1.1. célkitűzés 

Biztosítani kell, hogy a munkaerő-toborzás minden szakaszában a nemek közötti sajátosságok figye-

lembevételével történjen 

Feladatok Felelős személyek és szer-
vezeti egységek 

Az álláspályázatok megfogalmazása oly módon, hogy az az egyetem esély-
egyenlőség iránti elkötelezettségét mutassa a toborzási és foglalkoztatási fo-
lyamatban. 

Szervezeti egységek vezetői 
Rektori Hivatal, HR Iroda 

HR szakemberek továbbképzése, az nemi elfogulatlanság oktatása, a tobor-
zási módszerek és a hirdetésekben használt nyelvezet fejlesztése. 

Rektori Hivatal, HR Iroda 

Törekvés a női jelöltek számának növelésére azokon a területeken, ahol a nők 
alulreprezentáltak. 

Rektori Hivatal, HR Iroda 

 

 

 

 

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő

felsőoktatási
szakképzés

alapképzés
(BA/BSc/BProf)

mesterképzés
(MA/MSc)

doktori képzés
(PhD/DLA)

szakirányú
továbbképzés

OE-YBL 91 64 24 34 11 7

OE-RKK 56 7 55 119 3 6

OE-NIK 181 17 28 8 9

OE-KVK 344 22 79 7 22 11

OE-KGK 17 51 143 119 32 24

OE-BGK 312 25 52 11 76 56

OE-AMK 20 3 89 15 2 14 9

OE 6 2 22 4
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Oklevelet szerzett hallgatók száma képzési szintek,
nemek és szervezeti egység szerint 2021. év
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1.2. célkitűzés  

A nők tudományos karrierben való részvételének növelése és ösztönzése 

Feladatok Felelős személyek és szer-
vezeti egységek 

A nők tudományos karrierjének, a tudományos életben történő részvételének 
nyomon követése, pályázatokon, projektekben való részvételének és publiká-
ciós tevékenységének támogatása. 

Szervezeti egységek vezetői 
Rektori Hivatal 

A pályaelhagyás okainak és az előlépési akadályok diagnosztizálása. Gazdasági Főigazgatóság, 
Bér és Munkaügyi Iroda 

A női karrierek jó gyakorlatának terjesztése és a támogatása a karokon, ven-
dégelőadók meghívása. 

Szervezeti egységek vezetői 
Rektori Hivatal, HR Iroda, 
PR- és Sajtócsoport 

Kutatói utánpótlás biztosítása. Pályaválasztási tanácsadás szervezése hallgató 
nők számára. 

Szervezeti egységek vezetői 
Rektori Hivatal, HR Iroda, 
PR- és Sajtócsoport 

Nemzetközi és hazai kampányokban való részvétel, amely elősegíti a sikeres 
karrierépítést. 

Szervezeti egységek vezetői 
Rektori Hivatal, HR Iroda, 
PR- és Sajtócsoport, Nem-
zetközi Oktatási Iroda 

 

 

 

1.3. célkitűzés  

A nők arányának növelése és a lemorzsolódás csökkentése a hallgatók körében különös te-

kintettel a STEM területekre.  

Feladatok Felelős személyek és szer-
vezeti egységek 

Hallgatói utánpótlás biztosítása. Pályaválasztási tanácsadás szervezése nők 
számára. Beiskolázási kampány. 

Szervezeti egységek vezetői 
Rektori Hivatal, PR- és Sajtó-
csoport 

A lemorzsolódási okok diagnosztizálása. Oktatási rektorhelyettes, Karok 
oktatási dékánhelyettesei 

Nemzetközi és hazai kampányokban való részvétel, amely elősegíti a sikeres 
karriert  

Szervezeti egységek vezetői 
Rektori Hivatal, PR- és Sajtó-
csoport, Nemzetközi Oktatási 
Iroda 

STEM területet népszerűsítő rendezvények szervezése (pl: Lányok Napja, 
Shadowing Day, Kutatók éjszakája) 

Szervezeti egységek vezetői 
Rektori Hivatal, PR- és Sajtó-
csoport 
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Tekintettel arra, hogy a foglalkoztatottak között jelentős a kisgyermekes szülők száma, a 

munka és a család összeegyeztetése az élet fontos szempontja a munkakörülmények kiala-

kításakor. A családbarát munkahely kialakítása, a munka és a magánélet egyensúlyának 

megteremtése előnyös mind a munkavállaló, mind a munkáltató számára. Ezért az Óbudai 

Egyetem fontos céljának tekinti, hogy segítse a gyermekes dolgozókat abban, hogy kiteljesedjenek csa-

ládi és munkahelyi kötelezettségek. 

A statisztikákból látszik, hogy a férfi munkavállalók kisebb részt vállalnak a gyermekgondozás munka-

helyet érintő feladataiból. Kevesebb napot töltenek táppénzem és ritkán veszik igénybe a GYES-t. 

A modellváltás miatt az oktatók szabadságon tölthető ideje csökkent ugyan, valamint külön kérdés, hogy 

a munkavállalóknak mindig is gondot okozott az iskolai szünetekben a gyermekek felügyelete, a Covid-

19 járvány alatt azonban az Egyetem jó példával járt elöl a rugalmas munkaszervezés területén. A mun-

kavállalók gyakorlatot szereztek az infokommunikációs technikák alkalmazásában mind a kutatási, mind 

az oktatási tevékenységek területén. Ezek a módszerek jól kombinálhatók. 

Ezt bizonyítja, hogy az Óbudai Egyetem négyszer is sikeresen pályázott egymás után (a pandémia alatt 

is!) a Családbarát munkahely címre, amelynek során a rendezvényeken kívül több Campuson bababa-

rát szobát adtak át. A Covid-19 járvány idején az Óbudai Campuson egészségügyi diagnosztikai labo-

ratórium került kialakításra. 2022-ben pedig saját bölcsőde kialakításra kerül sor. 

 

 

16-19 év 130

12-15 év 152

8-11 év 118

4-7 év 112

0-3 év 74

Gyermekek életkora 2021 évben [fő]

2017 2018 2019 2020 2021

nő 110 75 87 45 52

férfi 3 0 10 5 3

Gyermekkel táppénzen töltött napok száma

2017 2018 2019 2020 2021

nő 15 15 14 17 18

férfi 0 0 0 1 1

2017 2018 2019 2020 2021

nő 2 2 3 5 4

GYED-en, GYES-en lévők [fő]

GYED extra mellett dolgozók [fő]

A munka és a magánélet egyensúlya, a szervezeti kultúra fejlesztése 
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2.1. célkitűzés 

A munkavégzési és hallgatói kötelezettségek hozzáigazítása a gyermekgondozási kötelezettségekhez 

Feladatok Felelős személyek és szer-
vezeti egységek 

Az egyetemi munkahely vonzóvá tétele azáltal, hogy az álláshirdetésekben 
megjelenik, hogy az Egyetem támogatja a munka és a magánélet egyensúlyát. 

Szervezeti egységek vezetői 
Rektori Hivatal, HR Iroda, PR- 
és Sajtócsoport 

Rugalmas munkaidő lehetőségének biztosítása azok számára, akiknek gyer-
mekgondozási feladataik miatt ennek biztosítása indokolt. 

Szervezeti egységek vezetői, 
Rektori Hivatal 

Munkaidő módosítása és értekezletek időpontjának (beleértve a megbeszélé-
seket, képzések stb.) a gyermekgondozó intézmények és iskolák nyitvatartási 
idejéhez igazítása. 

Szervezeti egységek vezetői, 
Rektori Hivatal 

Az éves szabadság iskolai szünidővel való összeegyeztetése. Szervezeti egységek vezetői, 
Rektori Hivatal 

  

2.2. célkitűzés 

Családbarát egyetemi infrastruktúra és szolgáltatások biztosítása 

Feladatok Felelős személyek és szer-
vezeti egységek 

Babagondozási lehetőség bővítése a források függvényében. Szervezeti egységek vezetői, 
Gazdasági Főigazgatóság, 
Munkavállalói Érdekképviselet 

Munkahelyi bölcsőde kialakítása az Egyetemen. Rövid távú gyermekfelügyelet 
biztosítása. 

Szervezeti egységek vezetői, 
Gazdasági Főigazgatóság, 
Munkavállalói Érdekképviselet 

A családbarát munkahely kialakítását szolgáló szempontok figyelembevétele 
az új Campus tervezésénél. 

Rektori Hivatal 

Családbarát munkahely pályázat ismételt benyújtása. Munkavállalói Érdekképviselet 

  

2.3. célkitűzés 

A munkavállalók anyasági/apai szabadság utáni reintegrációjának támogatása 

Feladatok Felelős személyek és szer-
vezeti egységek 

Folyamatos kapcsolattartás a gyermekgondozási szabadságon lévő munka-
vállalókkal. 

Szervezeti egységek 

A munkaerőpiacra visszatérést tervező alkalmazottak szükségleteinek diag-
nosztizálása személyes konzultációkon keresztül. 

Szervezeti egységek vezetői 
Gazdasági Főigazgatóság, Bér 
és Munkaügyi Iroda 
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Annak ellenére, hogy az ÓE a férfi és női munkavállalók számára egyenlő esélyeket biztosít 

a részvételre vezető pozíciókban, bizottságokban és döntéshozó egyetemi-testületekben, a 

nők meglehetősen alacsony létszámban képviseltetik magukat, amint azt a számok mutat-

ják. A női vezetők száma a „második vonalban” jelentősebb.  

3.1. célkitűzés 

A vezetői posztokra jelentkezők számának növelése a nők körében 

Feladatok Felelős személyek és szer-
vezeti egységek 

Vezetőképző tanfolyamok szervezése. Rektori Hivatal 

Biztosítani kell, hogy a férfiak és a nők egyaránt képviselve legyenek a pályáza-
tokat elbíráló bizottságokban. 

Rektori Hivatal, Gazdasági 
Főigazgatóság, Bér és Mun-
kaügyi Iroda 

Jó gyakorlatok bemutatása olyan nőkről, akik vezető pozíciót töltenek be az 
Egyetemen. 

Rektori Hivatal, PR- és Sajtó-
csoport 

A jelentkezőkre és a kiválasztott személyekre vonatkozó adatok gyűjtése, elem-
zése 

Gazdasági Főigazgatóság 
Bér és Munkaügyi Iroda 

3.2. célkitűzés 

A nők képviseleti arányának biztosítása az Egyetem bizottságaiban és vezető testületeiben 

Feladatok Felelős személyek és 
szervezeti egységek 

Vezetőképző tanfolyamok szervezése. Rektori Hivatal 

Toborzási irányelvek kidolgozása, hogy az azonos végzettségű jelöltek esetén az 
alulreprezentált nemi csoport tagját kell előnyben részesíteni. 

Gazdasági Főigazgatóság 
Bér és Munkaügyi Iroda 

Férfi Nő Összesen Nők aránya

Rektor 1 0 1 0%

Rektor-helyettesek 4 0 4 0%

Gazdasági főigazgató 1 0 1 0%

Dékánok 6 1 7 14%

EKIK főigazgató 1 0 1 0%

Dékán-helyettesek 5 8 13 62%

Intézetigazgatók 15 7 22 32%

Szenátus szavazati joggal rendelkező tagjai 17 7 24 29%

Összesen vezetők és vezető  testületi tagok 50 23 73 32%

A nemek közötti egyensúly a vezetésben, a döntéshozatalban és a testületek-

ben  3 
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Az ÓE az Esélyegyenlőségi Szabályzatában6 megfogalmazta, hogy a foglalkoztatás során tiszteletben 

tartja a munkavállalók emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. A munkáltató a saját és a munkaválla-

lók érdekeit figyelembe véve, azokat összeegyeztetve olyan munkafeltételeket, munkakörülményeket, 

munkahelyi légkört alakított ki és tart fenn, amely hozzájárul ezeknek az alapvető értékeknek a megőr-

zéséhez és megerősítéséhez. 

A következő tevékenységek ezt az elkötelezettséget erősítik és működtetik 

4.1. célkitűzés 

Hatékony eljárások biztosítása a nemi alapú erőszak eseteinek megoldásához és a diszkrimináció el-

kerüléséhez. 

Feladatok Felelős személyek és 
szervezeti egységek 

A nemek közötti esélyegyenlőség témában szakértő tanácsadó feladatellátás ki-
alakítása. 

Rektori Hivatal 

Az ÓE honlapján anonim és biztonságos panasztételi eljárás működtetése. Nemi Esélyegyenlőségi 
Munkacsoport 

Az Egyetem vezetésének a nemi alapú erőszakkal és diszkriminációval szembeni 
zéró tolerancia iránti elkötelezettségének kommunikálása és megerősítése. 

Rektori Hivatal, PR- és Saj-
tócsoport 

Az európai projektekben kifejlesztett releváns eszközök egyszerű hozzáférhető 
tétele (GEAR Toolbox, EQUAL-IST Toolkit) 

Nemi Esélyegyenlőségi 
Munkacsoport 

 

  

                                                      
6 https://uni-obuda.hu/wp-content/uploads/2020/06/az-obudai-egyetem-eselyegyenlosegi-szabaly-
zata.pdf 

A nemi alapú erőszak elleni intézkedések, a elfogadó intézményi kultúra támo-

gatása 4 
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A szemléletformálás érdekében folyamatos és hosszú távú beavatkozásra van szükség az oktatási és 

kutatási folyamatokba. Az egyszeri foglalkozások önmagukban ritkán elegendőek ahhoz, hogy a részt-

vevők megkapják a szükséges ismereteket és eszközöket a nemek közötti egyenlőség általános érvé-

nyesítéséhez. Az alábbi tevékenységek célja, hogy támogassa a nemi esélyegyenlőség integrációját a 

kutatásba különösen a STEM-területeken is, és támogassa a kutatókat a gyakorlati megvalósításban. 

5.1. célkitűzés 

Nemi szempontok érvényesítése az oktatási anyagokban és a kutatásban, különös tekintettel a STEM 

területekre 

Feladatok Felelős személyek és 
szervezeti egységek 

A stratégiai kutatási területek azonosítása az egyetemi portfólióban, amely nemi 
szempontok különösen fontosak (pl. robotika, mesterséges intelligencia, mobili-
tás), a kutatókkal folytatott konzultáció szervezése. 

Rektori Hivatal, Pályázati 
Iroda, EKIK 

Az oktatók támogatása abban, hogy a nemi szempontokat beépítsék a tanter-
vekbe a fent említett területek közül képzéssel vagy külső szakértők segítségével. 

Oktatási rektor-helyettes, 
OFIG 

Képzés és előadás arról, hogy milyen gender-inkluzív kutatások folynak a Horizon 
Europe-ban 

Nemi Esélyegyenlőségi 
Munkacsoport 

Webináriumok és beszélgetések szervezése, más egyetemek jógyakorlatainak 
terjesztése. 

Nemi Esélyegyenlőségi 
Munkacsoport 

  

A Horizont Európa jogosultsági feltétele megköveteli, hogy a GEP tartalmazzon figyelemfelkeltő és kép-

zési tevékenységeket a nemek közötti egyenlőségről és a nemi egyenlőség tudattalan elfogultságáról a 

munkavállalók és a döntéshozók számára. Minden alkalmazottnak, vezetőnek és döntéshozónak sze-

repet kell játszania a nőket hátrányos helyzetbe hozó gyakorlatok, kultúrák és a nemi előítéletek azo-

nosításában, valamint a befogadóbb megközelítések megvalósításában. A figyelemfelkeltés és a kép-

zés olyan eszközök és stratégiák, amelyek növelik az emberek érzékenységét a nemek közötti egyen-

lőség iránt, ugyanakkor olyan ismereteket és készségeket nyújtanak, amelyek lehetővé teszik szá-

mukra, hogy részt vegyenek a nemek közötti egyenlőség megvalósításában. 

5.2. célkitűzés 

A gender központú érzékenyítés, tréningek szervezése 

Feladatok Felelős személyek és 
szervezeti egységek 

Tanfolyamok szervezése olyan tanítási és kommunikációs gyakorlatok tudatosí-
tására, amelyek kiküszöbölik a nyílt vagy burkolt nemi megkülönböztetést egy 
adott munkahelyen vagy az oktatásban. 

Oktatási rektor-helyettes, 
OFIG, Gazdasági Főigaz-
gatóság Bér- és Munka-
ügyi Iroda 

A nemek közötti egyenlőségre érzékenyítő tematika beépítése a tananyagokba, a 
PhD-hallgatók számára kínált képzési portfólióba. 

Oktatási rektor-helyettes 

 

A nemi dimenziók integrálása a kutatási és oktatási tartalomba  
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6  A GEP végrehajtásának finanszírozása 

Az Óbudai Egyetem a céljainak finanszírozása érdekében minden évben a költségvetésében a GEP 

céljai megvalósítására pénzeszközt különít el, maximum 3 millió Ft értékben, a Nemi Esélyegyenlőségi 

Munkacsoport éves jelentésének és következő évi akciótervének függvényében. 

 

A GEP-et az Óbudai Egyetem Szenátusa 2022. június 27-i ülésén a …. /2022. sz. határozatával elfo-

gadta. 

 

Budapest, 2022. június 27. 

 Prof. Dr. Kovács Levente 

 rektor 


