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München városa 
 

• A Bajor Szövetségi tartomány fıvárosa, jelentıs gazdasági központ Németországban 
• közel 1.3 millió lakos 
• Az önkormányzatnak 28.000  alkalmazottja van. A nıi munkavállalók aránya 55% 
• Nık aránya a vezetık körében kb. 40% 
• A város önkormányzatának 80 képviselıje van, 34 nı 
• A város elsı embere a fıpolgármester. 
• 12 osztálynak (referatúra/városi minisztérium) van nıi vezetıje 4.  
• 2008. költségvetés: 4.777 millió € 

 
 
Önkormányzati feladatok 
 

• Szociális, gyermek és ifjúsági, oktatási, lakásügyek, zöldterület, várostervezés, 
kultúra, környezetvédelem, egészségügy, rendészet, útépítés és közlekedés rendészet. 

• A városi közmő az energia és vízellátás terén, a közlekedési vállalatok, városi 
kezeléső kórházak, idısek otthonai és a városi lakásépítés önálló vállalatokon 
keresztül, melyek saját vezetéssel rendelkeznek, de a városi önkormányzat 
tulajdonában vannak.  

 
 
Nık esélyegyenlıségi irodája 
 

• 1985 önkormányzati határozat, és  az iroda létrehozása 
• A koncepció az elsı esélyegyenlıségi iroda (Hamburg, 1979.) koncepcióját követi  
• Kezdetben 4 státusz, ma 8 munkatárs 

 6 1/2 státuszon 
• Az iroda közvetlenül a fıpolgármester mellett 
• 1991. – A feladatkör pontosítása, az esélyegyenlıségi iroda koncepciójának és a cél 

önkormányzati kötelezettségének pontosítása egy fıpolgármesteri utasítással 
 
 
Az esélyegyenlıségi iroda feladatai 
 

• A nemek szerinti hátrányos helyzet és megkülönböztetés leépítése München városi 
önkormányzatában és annak segítségével 

• Befelé: a személyzeti munkában a nık támogatásával és nemek közti egyenlıségre 
érzékeny személyzeti politikával 



• Kifelé: nemek szempontjából igazságosabb városi szolgáltatások alakításával és 
elosztásával 

 
 
Eszközök 
 

• A tervezett intézkedések, programok és új önkormányzati eljárások nemek szerint 
differenciáltabb vizsgálata 

• A meglévı eljárások, intézkedések és programok nemek szerint differenciáltabb 
vizsgálata 

• A nık és férfiak egyenlıségét segítı intézkedések és programok kidolgozása, 
kezdeményezése 

• Belsı és külsı szaktanácsadás esélyegyenlıséggel kapcsolatos kérdésekben 
 
 
Eszközök 
 

• Belsı és külsı továbbképzés és közvélemény alakítás 
• Önkormányzati bizottságokban, munkacsoportokban, projektekben való 

közremőködés különbözı témákban (esély arra, hogy a nemek szempontjait aktuális 
kérdésekbe bevigyük és közvetítsük)  

• Hálózat kialakítása nık intézményeivel, szövetségeivel, csoportokkal, 
szakszervezetekkel, egyetemekkel, esélyegyenlıségi (gender) szakértıkkel és sok más 
csoporttal 

• Elérhetıség az állampolgárok, valamint a z önkormányzati alkalmazottak számára 
minden esélyegyenlıségi kérdéssel kapcsolatban (diszkrimináció, tanácsadás és 
tájékoztatás a müncheni nıket érintı  minden kérdésben. A jó szolgáltatási színvonal 
jelentısen segíti az iroda  és a feladat elfogadottságát az önkormányzat és az 
állampolgárok körében.)  

 
 
A kiinduló helyzet 1985. 
 

• Az önkormányzat minden szintjén a vezetı pozíciókban döntıen férfiak 
• Az alkalmazottak nemek egyenlıségével kapcsolatos tudása csekély 
• Nincs sem kipróbált elképzelés sem eljárás az esélyegyenlıséggel kapcsolatos 

feladatok megvalósítására, mivel München a német nagyvárosok között az egyik 
elsıként hozott ilyen irodát létre. 

• Az önkormányzat modernizációs lemaradása – az esélyegyenlıségi politikához 
modern, stratégiai irányítás kell – az esélyegyenlıségi iroda kettıs reformfeladata 

 
 
Rendelkezésre álló adatok 1985. 
 

• A népességi adatok kivételével nem állt nemek szerinti bontásban adat rendelkezésre.  
• Nem értik a nemek szerinti adatgyőjtés jelentıségét; okok: 

– a közigazgatás magától értetıdıen pártatlanul kell, hogy mőködjön 
– ezzel összefüggıen a közigazgatás és a nagyközönség közti távolság 
– Nincs érdeklıdés és megértés a ˝közigazgatás ügyfeleinek˝ eltérı igényei, 

különösen  férfiak és nık, fiatalok vagy idısek, eltérı igényei iránt.  



 
Szervezeti keretfeltételek 
 

• Hangsúly a képzésen és a gyakorlaton: a törvények és a közigazgatási programok 
végrehajtása 

• A stratégiai irányítás csak néhány éve jelent meg a közigazgatási képzés tematikájában 
• A mai napig nem végeznek kritikus elemzést a képzésben arról, milyen hatása van a 

közigazgatás munkájának a feladatok célcsoportjaira 
• A Gender Mainstreaming stratégia végrehajtásához stratégiai irányítási ismeretekre és 

a célcsoport elemzésére van szükség 
• A közigazgatás egészének modernizálására van szükség ahhoz, hogy a közigazgatási 

alkalmazottak nemek szerint differenciált felfogást érvényesítsék a közigazgatási 
munkában 

 
 
Gender Check – az esélyegyenlıségi iroda ellenırzési feladatának végrehajtása 
 

• Kezdet: ellenırizni, hogy a nemek dimenzióját a városi önkormányzathoz beterjesztett 
tervezetekben egyáltalán figyelembe vették-e 

• A Gender Checks eredményeit és a módszertant a döntéshozatalért felelıs 
alkalmazottaknak érthetıen vázolni, sikeres „munkahelyi képzés”.  

• Egy igény-alapú gender továbbképzés koncepciója és továbbfejlesztése a személyzeti 
osztállyal közösen 

• Az esélyegyenlıségi iroda munkatársai átveszik a gender-oktatást; külsı szakértık 
tanácsadásával 

• Egyre több saját gender check kezdeményezés a hivatalokban és a közigazgatási 
szerveknél saját feladataikkal kapcsolatban 

• Több területen a gender check alapján ma már nemek szerint differenciált adatok 
állnak rendelkezésre – jó kiindulópont a férfi-nı szempontú költségvetés készítéshez 

 
 
A férfi-nı szempontú költségvetés-készítés célja 
 

• Férfiak és nık esélyegyenlıségének erısítése 
• Nagyobb átláthatóság a költségvetési források elosztásáról és annak hatásairól nıkre 

és férfiakra 
– a költségvetés egészében 
– ex post a költségvetési kiadásoknál 

az 
–  állampolgárok és 
–  a parlamenti képviselık részére  

 
 
A férfi-nı szempontú költségvetés-készítés célja 
 

• Nagyobb átláthatóság 
Az adók és díjak struktúrájának következményeirıl nemek és egyéb szociális jellemzık 
szerint differenciálva.  
(Önkormányzatok szempontjából kevésbé releváns, mert az adók, még az önkormányzati 
adók alakítására is, csekély befolyással lehetnek) 



• Nagyobb hatékonyság 
a közpénzek felhasználásában az közigazgatásban a parlament megbízásainak és a törvényi 
elıírások végrehajtása során. 
 
 
A férfi-nı szempontú költségvetés-készítés megvalósítása Münchenben 
 
Kezdet: A városi önkormányzat BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/rózsaszín lista 
frakciójának kérvénye (2002. júl. 3.) 
 
Gender Mainstreaming a költségvetés konszolidálásánál 
 
 
Határozattervezet 
 

• A költségvetési osztály javaslata: a férfi-nı szempontú költségvetést 2006-tól fel kell 
venni a termékorientált költségvetési tervezésbe. Nincs konkrét végrehajtási javaslat 

  
• Esélyegyenlıségi iroda követelése: a férfi-nı szempontú költségvetést késlekedés 

nélkül integrálni kell a termékorientált költségvetési tervezésbe és minden tervezési 
szakaszba átlátható módon bevonni a nemek perspektíváját.  

 
 
A költségvetési bizottság 2004.01.27. határozata a GB-beadványról 
 

• A 2005-ös konszolidációs intézkedések jelentése összefoglalja a célcsoportra 
vonatkozó hatásokat. Az osztályoknak megtakarítási javaslataikat nemek szerint 
differenciálit formában kell elkészíteni.  
(A osztályok  megtakarítási javaslatai nem vagy csak kevés adatot tartalmaztak az 
intézkedések nemek szerint differenciált hatásairól, így nem volt lehetıség a 
mennyiségi gender-vizsgálat elvégzésére) 

• Megalakul egy projekt csoport, amely 2004. végére kidolgozza azt a koncepciót, 
amivel a nemek szerinti költségvetés lépésenként integrálható a költségvetési 
tervezésbe. 2005-tıl a koncepciót kiválasztott területeken tesztelik. 

• A mindenkori közigazgatási intézkedések célcsoportjainak elemzésében a különbözı 
koncepciók kialakítását, és a célcsoport elemzés és költségvetési tervezés 
összekapcsolását 2004-tıl speciális továbbképzések keretében biztosítják. 

• A határozat végrehajtása felületes és nem kielégítı 
 
 
Az esélyegyenlıségi iroda munkája a GB elımozdítása érdekében 
 

• 2003. tájékoztató kiadvány: önkormányzati költségvetés tervezés férfiak és nık 
részére, férfi-nı szempontú költségvetés készítés a gyakorlatban 

• 2004. önkormányzati határozat: a GenderAlp EU-projektben való részvétel, Münchner 
feladata projektben: a férfi-nı szempontú költségvetés készítés végrehajtásának alapjai 
a gazdasági fıosztály részterületei számára 

• 2004. közös szeminárium a müncheni Nık akadémiájá-val a férfi-nı szempontú 
költségvetés készítés aktuális helyzetérıl Németországban és Ausztriában 



• 2004. koncepció beterjesztése: a férfi-nı szempontú költségvetés készítés és a városi 
reformok összekapcsolása az Új irányítási modell szerint (UIM)  

• 2005. szeminárium: óvodák és bölcsıdék célcsoport-orientált és nemek szerint 
differenciált tervezése 

• 2005. tanulmány: a városi közigazgatási adatok felhasználása a célcsoport-
orientációban és a férfi-nı szempontú költségvetés készítésben 

 
 

• 2006. Javaslatok a GB alapjaként használható indikátorokra, melyek a fiúkra és 
lányokra, nıkre és férfiakra való hatást mérik a Kertépítési osztály – „Játék és 
mozgásterületek” termékhez 

• 2006. Nyílt tájékoztató rendezvény az önkormányzati pénzügyi osztály és az 
esélyegyenlıségi iroda számára, téma: „A gender alapú költségvetés készítés Bécsben. 
Mit tanulhat München a tapasztalatokból?” 

• 2006/07. A GenderAlp projekt eredményeinek bemutatása, a más terülteken való 
alkalmazási lehetıségek illusztratív bemutatásával – városi önkormányzat, 
közigazgatás, nyilvánosság 

• 2007. A gazdasági osztály támogatásában részesülık képzése a GenderAlp 
eredményei alapján, cél a támogatott intézkedések eredményeinek jobb és nemek 
szerint differenciáltabb jelentése 

• 2003. Jelenleg is tartó meggyızési tevékenység a férfi-nı szempontú költségvetés 
készítésrıl különbözı üléseken, megbeszéléseken, személyes beszélgetéseken, 
rengeteg elıadással és szaktanácsadással a közigazgatás részére 

 
 
Az esélyegyenlıségi iroda koncepciója: 
férfi-nı szempontú költségvetés készítés és az új önkormányzati számviteli rendszer 
összekapcsolása 
 

• Minden német önkormányzat számára kötelezı a költségvetés átállítása a gazdaságban 
használatos kettıs könyvelésre 

• Az irányítás mértéke, a költség és információ hordozója a „termék” 
 (Példa: az esélyegyenlıségi iroda feladata egy „termék”. Eddig a költségvetése csak az 
iroda PR munkájának költségvetését tartalmazta. Minden egyéb költséget a fıhivatal, a 
fıpolgármester központi adminisztrációjának költségvetésébıl fedeztek. 2009-tıl a 
költségvetésben a termékhez rendelik a személyzeti költséget, a teremköltséget, irodaszer és 
anyagköltséget stb., azaz az önkormányzat most elıször kap tájékoztatást az iroda 
költségeirıl.) 

• Az önkormányzati közigazgatási reformban: a városi önkormányzat munkáját 
termékek formájában határozzák meg és termékcsoportok-ban fogják össze 

• Cél: a termékek tényleges költsége és elıre meghatározott eredménye alapján készített 
költségvetés 

 (A legtöbb termék kisebb-nagyobb mértékben termékteljesítménybıl áll, pl. a nyílt 
ifjúsági munkában a különbözı ifjúsági csoportoknak nyújtott termékek. A költségvetés 
irányításához a termékteljesítményeket ésszerően kell összesíteni. A férfi-nı szempontú 
költségvetés készítés szempontjából egyaránt fontos az egyes termékteljesítmény eredménye 
és a a termék összefoglalása.) 

• A Gender Mainstreaming végrehajtásának követelése 
 
 



A nemek szempontjainak integrálása a terméktervezésbe 
 
Nık és férfiak egyenlıségének követelése a közszférában 

• Minden közszférához tartozó, így az önkormányzati területen is kötelezı erejő célként 
való meghatározása (Alkotmány 3.cikk) 

• A férfi-nı szempontjait ezért a terméktervezés, a végrehajtás és értékelés minden 
lépésénél kötelezıen és ellenırizhetıen érvényesíteni kell 

• A termék-controllingnak a Nemek kategóriájának bevonását átláthatóvá kell tennie 
• A gender-elemzést összehasonlítható intézkedéseknél összehasonlítható módon kell 

alakítani – mérıpontok (benchmarking)   
 
 
Terméktervezés: ellenırzı lépések 
 

• (A jó terméktervezés elméleti követelményei ezek, A gyakorlatban a termékfelelısök 
még most tanulják, hogyan kell kidolgozni egy ilyen stratégiai-analitikus eljárás 
eszköztárát. Az esélyegyenlıségi iroda ehhez továbbképzéseket dolgozott ki és 
valósított meg.) 

• Milyen politikai programot (célt) akar a termék, az intézkedés megvalósítani? 
• Ebbıl milyen célokat lehet levezetni, amiket még ebben a költségvetési  évben kell 

megvalósítani?  
 (a célokat eredményorientáltan és mérhetıen kell megfogalmazni) 

• Ki a célcsoport? 
– nemek és szociális jellemzık szerint differenciáltan 
– hányan (igény lefedése)?  
– milyen minıségben?  

• Milyen források állnak rendelkezésre? (anyagi és humán erıforrás) 
• Mennyire gazdaságos? (gazdaságosság mércéje: cél – középérték – eredmény) 
• Milyen hatékonysággal? (cél elérésének mértéke – eredmény) 
• Gender Check minden ellenırzı lépésnél kell 

 
 
A termékek vagy termék szolgáltatások célcsoporthoz juttatásánál jelentkezı problémák 
Személyhez kötött szolgáltatások 
 

• Bizonyos címzett csoport számára adott szolgáltatásoknál 
• Nehezebb két, vagy több ill. közvetlen vagy közvetett címzett csoportnál (pl. 

bölcsıde/óvoda gyermek-szülı) 
• Hozzáférés másoknak problematikus (pl. döntıen anyák a családi tanácsadóban) 
• A célok és indikátorok meghatározásánál figyelembe venni a cél elérését 

 
 
Problémák: 
A közvagyon kapcsán (pl. utak, zöldterület)  
 

• Sok és különbözı (fel)használó eltérı igényekkel, eltérı idıpontokban 
• A különbözı célcsoportok felhasználói összetételének és a használati struktúrájának  

meghatározása 
• Egyértelmő prioritások a felhasználásban 
• A tényleges használat felmérése – pl. fordulónapokon 



• A nemek szerint igazságosabb használat koncepcióját kidolgozni – eredmény: azonnal 
a tényleges használatban 

 
 
Hogyan mérjük a termék eredmény hatását - minıségét? 
 

• Egy intézkedés  céljait, kívánt hatását nemek és további szociális jellemzık szerint 
pontosan és ellenırizhetıen meghatározni 

• Erre építve célcsoport-orientált mérıszámokat és indikátorokat kidolgozni az 
eredmények méréséhez 

• Példa: x városrészben egy gyermekjátszóteret építenek.  
– A játszóteret a meghatározott vonzáskörzetben élı 3-10 éves gyermekek 

legalább 50%-a használja.  
– A felhasználók struktúrája megfelel a vonzáskörzetben élı gyermekek 

szociális struktúrájának, pl. a játszóteret x%-ban rendszeresen bevándorlók 
gyerekei használják. 

– Fiúk és lányok a teljes játszóteret azonos arányban használják.  
 
 
Végrehajtás a költségvetési tervezésnél 
 

• A férfi-nı szempontú költségvetés készítés egy termék esetében a termékelemzés – 
minden egyes esetben/terméknél 

• A politikai irányításhoz termékcsoportonként aggregált adatok szükségesek 
• Az egyes eredmények összesítése – eltérı nehézségi fok, a termék komplexitásától és 

nehézségi fokától függıen 
• Az összeredmény összesítése nehéz, de megoldható 
• Még megoldatlan: egy terméklánc elemzése és osztályokat átfogó keresztirányú 

szemlélet 
 
 
A termékeredmény gender alapú értékelése 
 

• Hogyan állíthatunk össze aggregált, érdemi adatokat a költségvetéshez? Példa: 
– Esélyegyenlıséget segíti vagy nekem szempontjából igazságos a 

juttatás/szolgáltatása elosztása (2 pont)  
– Pozitív hatással van az esélyegyenlıségre (1pont) 
– Esélyegyenlıséget nem segíti (0 pont) 
– Negatív hatással van az esélyegyenlıségre(- 2 pont) 

• A besorolást röviden írásban indokolni kell, hogy a közgyőlés és az állampolgárok is 
ellenırizhessék 

 
 
Az új termékorientált költségvetés bevezetése, városi önkormányzat határozata 
2007.11. 28. 
 
Ez a határozat adott végleges keretet és formát Münchenben a költségvetések 
meghozatalához. A férfi-nı szempontú költségvetés készítés szempontjából a határozat 
következı szakasza fontos: 



„A termékorientált költségvetés eredmény- és hatékonyságorientált koncepciójának és 
eljárásának kidolgozásához szükséges szakmai és technikai ismeretek, a koncepciók központi 
és decentralizált végrehajtásának nyomon követéséhez és a férfi-nı szempontú költségvetés 
készítésre irányuló megfelelı képzési intézkedések kidolgozásához az igazgatóság és a városi 
önkormányzat pénzügyi osztálya három éves idıtartamra egy-egy státuszt biztosít.” 
 
 
Az iroda feladata a controlling/irányítás osztályon  
 

• A termékcélok definíció, mint a differenciált és esélyegyenlıség orientációjú 
célcsoport elemzés alapjának módszertani alapjainak kidolgozása 

• A termékcélok (output és outcome) végrehajtásának mérésére alkalmas módszerek, 
azaz mérıszámok és indikátorok kidolgozása 

• Mérıszámok és indikátorok kidolgozása a termékeredmények hatékonyságorientált 
mérésére 

• A meglévı adatbázisok jobb kihasználása, a mérıszámok és indikátorok 
meghatározásának alapjaként 

 
 
Az iroda feladata a pénzügyi osztályon 
 

• Módszertani alapok kidolgozása a termékek hatásáról és a költségvetés elosztásáról 
szóló információ összekapcsolásához 

• Módszertani alapok kidolgozása a költségvetés célcsoport-orientált elosztásának 
méréséhez a termék hatására vonatkozó mérıszámok és indikátorok alapján 

• A nem személyhez kötött, hanem a köz érdekét szolgáló juttatások elosztási hatásának 
értékelésére használt koncepciók kidolgozása 

• Módszerek kidolgozása a költségvetés célcsoport-orientált elosztásának 
termékcsoportokat árfogó elemzéséhez 

• A szakosztályok módszertani és szakmai segítése, tanácsadás 
 
 
A végrehajtás jelenlegi helyzete Münchenben 
 

• 2008. októbere óta 2 projektállás került betöltésre 
• Kísérleti projekt: a férfi-nı szempontú költségvetés készítés alapjainak 

továbbfejlesztése 2009. április/májusban kezdıdik 
• A stratégiai managementben a termékfelelısök képzése; hangsúly: a célokat 

mérhetıen és eredményorientáltan meghatározni, megfelelı mérıszámokat és 
indikátorokat alkotni, a férfi-nı szempontú költségvetés készítés és a gender 
mainstreaming végrehajtásának módszertani alapját az esélyegyenlıségi iroda 2006 – 
2008 kezdeményezi 

• A termékfelelısök célcsoport-elemzési intenzív képzése megkezdıdött – egyre 
elfogadottabb a célcsoport-elemzés és termékminıség közti összefüggés 

• A a férfi-nı szempontú költségvetés készítés végrehajtásának Gender Check-je a 
költségvetési tervezésben javult, mert jobb információ áll a termékekrıl rendelkezésre 
és a controlling részleg gender-kompetenciája nıtt 

• Egyre többen belátják, hogy a férfi-nı szempontú költségvetés készítés nem újabb 
feladat, hanem szükséges építıeleme az eredmény- és hatékonyság orientált városi 
költségvetési tervezésnek. 



 
Kitekintés 
 

• Lehetıség: A gender budgeting határozattal a gender mainstreaming a 
közigazgatásban kötelezı feladattá vált  

• A A férfi-nı szempontú költségvetés készítés  érthetı követelés, mobilizálja a nıket, 
hogy vállaljanak politikai feladatokat közösségükben 

• A férfi-nı szempontú költségvetés készítés nem csak München lesz hosszú, 
akadályokkal terhes reformfolyamat 

• Minden végrehajtási lépés javítja   
– a  Gender Mainstreaming végrehajtását és ezzel a nık és férfiak 

esélyegyenlıségét 
– a költségvetési tervezés minıségét 
– a város forrásainak hatékony és gazdaságos hasznosítását 
– az állampolgárok számára biztosított termékek minıségét 

 
 
Ügyfélorientáció 
Viktualienmarkt 
 
 
Linkek a Gender alapú költségvetés készítés gyakorlati átültetésére vonatkozó 
anyagokhoz 
 

• www.de/Rathaus/dir/frauengleichst/37864/inedx.html 
• www.wien.gv.at/ma57 
• www.wien.gv.at./finanzen/budget 
• www.genderbudget.it 
• www.berlin.de/wirtschaftssenat 
• www.genderalp.com 
• Az elıadással kapcsolatos kérdésekben: info@friedel-schreyoegg.de 

 


