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11

Üdvözlet!

A „Megerősített  partnerség az  európai kutatási térségben a kiválóság és  a növekedés 
támogatására” (COM(2012) 392) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/695 
Rendelete (2021. április 28.) a Horizont Európa Kutatási és Innovációs Keretprogram 
létrehozásáról szóló dokumentumok meghatározzák, hogy a hatékony Nemi Egyenlőségi 
Tervnek olyan változási modellen kell alapulnia, amely azonosítja a kezelni kívánt prob-
lémákat, azok okait, felvázolja az elérni kívánt eredményeket és célokat, valamint részletezi 
a célok eléréséhez szükséges tevékenységeket és az előrehaladás nyomon követésére 
szolgáló mutatókat. 

A nemi dimenzió beépítése a K+I  tartalomba kötelező. 1 Ez minden munkaprogram-
ban, területen és témában alapértelmezés szerint beállított követelmény! 2  

Az itt következő tevékenységi és folyamat térkép, valamint a módszertani kézikönyv utat 
kíván mutatni azon érdekelt szervezetek számára, amelyek a nemek közötti egyenlőség 
megvalósítása érdekében Nemi Egyenlőségi Tervet kívánnak kialakítani a kutatásban és 
az innovációban. 

A térkép megmutatja, hogy mely utakon érdemes elindulni, hogyan lehet átnavigálni  
a különböző nehézségeken – azokon, amelyek könnyen leküzdhetők, és azokon, amelyek 
kemény munkával, óvatos kormányzással és időnkénti kudarcokkal járnak. 

A módszertani útmutató részletes elméleti és módszertani iránymutatást ad a nemi 
egyenlőség egyes szervezeti területeinek vizsgálatához, a nemi egyenlőségi diagnózis 
felvételéhez, amely alapjául szolgál a Nemi Egyenlőségi Terv céljainak, intézkedéseinek 
és akcióprogramjának kidolgozásához.

1    Kutatás és Innováció https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic /
research-and-innovation_hu 

2    Kivéve, ha a témakör leírásában meg van határozva, hogy egy adott témában nincs jelentősége, pl. 
„Ebben a témában nem kötelező érvényű követelmény a nemi dimenzió (szex és gender elemzés) 
kutatási és innovációs tartalmakba való integrálása”.

I. A nemi egyenlőség
az Európai Unió átfogó prioritása
a kutatásban és az innovációban

1. A nemi egyenlőség európai stratégiájának főbb
dokumentumai

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/695 Rendelete (2021. április 28.) a Horizont 
Európa kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról meghatározza a nemek 
közötti egyenlőséget, mint a kutatás és innováció egyik fő prioritását:

„A program keretében biztosítani kell a mindenki számára egyenlő esélyek és a nemek 
közötti egyenlőség általános érvényesítését, beleértve a nemekkel kapcsolatos dimenziónak 
a K+I tartalomba történő beemelését. A program keretében törekedni kell a nemek közötti 
egyensúly hiánya mögött álló okok kezelésére. Kiemelt figyelmet kell szentelni a nemek közötti 
lehető legnagyobb mértékű egyensúly biztosítására az elbírálást végző testületekben, vala- 
mint a vezető testületekhez és szakértői csoportokhoz hasonló releváns tanácsadó 
testületekben.” 

A dokumentum elérendő célként fogalmazza meg egy nagyobb mértékben tudásalapú, 
innovatív és nemek közötti egyenlőséget biztosító Európa képét. 3  

A K+I-ban érdekelt szervezeteket felhívják, hogy: 

 a nemek közötti egyenlőség érvényesítését célzó terveket alkalmazzanak, 
 vezessenek be olyan intézményi változtatásokat a HR-menedzsment, a finanszírozás, 
a döntéshozatal és a kutatási programok területén, amelyek célja hatásvizsgálatok, 
illetve eljárási és módszertani auditok végrehajtása azon esetek azonosítására, amikor 
sérül a nemek közötti egyenlőség elve,
 alkalmazzanak innovatív stratégiákat e hibák kiigazítására, 
 határozzanak meg célszámokat, és megfelelő mutatók segítségével gondoskodjanak 
a folyamatok nyomon követéséről.     

Az Európai Bizottság kógens feltételként írja elő a Nemi Egyenlőségi Terv (NET) meglétét 
az EU-országokból és társult országokból származó jogi személyek számára a Horizont 
Európa, a következő Kutatási és Innovációs Keretprogram (2021–2027) az Európai Kutatási 

3 4. Rész „A részvétel szélesítése és az EKT megerősítése” L 170/53

https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/research-and-innovation_hu
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