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L.Bevezető

l.

Ezen szabáIyzat az Eurőpai Unió és a hazai társadalom elvárásait túktoző
2003. évi CXXV. törvényen - aZ egyenlő bánásmódról és az eséIyeayenlőség

eI ő

mo zditás ár ől

2.

Az

-
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apul

.

egyenlő bánásmőd követelményét a nrunkáLtatónak meg kel1 tartania a
munkáho z v alő ho zzájutásb an
. ajogviszony létesítésétmegelőző eljarássorán,
o a jogviszony létesítéseés megszüntetése esetén,
. a munkafeltételek megállapításában és biztosításáhan,
o aképzésiés előmeneteli rendszer'
. a munkafeltételek megállapítása és
:

o
.

a bérezés, juttatások területén,

valamint akÍtrt&ítésiés a fegyelmi felelősség érvényesítésesorán.

3. Ezen esélyegyenlőségi terv a munkavállalóval munkavís zonyban

áIIő hatrányos helyzetú csoportokra terjed ki.
A Terv az összes munkavállalóra vonatkozik, fiiggetlenül az alkaImazás jelLegétőI, amunkaidőtől vagy az alkalmazáshatározott idejű voltától.
4. Az esélyegyenlőség érvényesítése
során különös tekintettel ketrl lenni az a\ábbi csoportokra:
o nők,
o 40 évnélidősebb munkaváIlalők,
. romák,
. fogyatékos, megváltozott munkaképességűszemélyek,
o két vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelő,
o tíz éven aluli gyermeket egyedülnevelő munkaváIIaIők,
továbbá:
o pályakezdő,
. nagycsaládos munkavállalók.

A faji

eredetre, netnzetl, nemzetiségi, és etnikai hovatartozásra, 1II. az egészségi állapotra vonatkoző adatok lctilönleges személyes adatok, így azok csak az
érintett önkéntes aőatszoLgáItatása alapján kezelhetők. A nyilatkozattéteLre senki
sem kötelezhető, de a muqkaváIlalő csak abban az esetben vehet Ésrta prog_
ramban, ha hozzÍ4áruI adatai nyilvántartásához és kezeléséhez' és az adatok
nyilvántartása, kezelése csak az Adatvédelmi törvény szigoru betartásával lehetséges. Az adatkezelési hozzájáruIást a terv 1 . szÍtmu mellékletetaftaImazza.
5.

6. Ezen terv tartalmazza a háttányos helyzetű munkavállalók foglaIkoztatási

heLyzetének elemzését,kiilönösen azok:
bérét,
munkakörülményeit,
szakmai e1őmenetelét,
képzését,
valamint a gyermekneveléssel és a szulői szereppel kapcsolatos kedvezményeiket illetően.

o
.
o
o
.

7.Ezentervet a munkáltató fogadja el.
A terv elfogadásáról és tartaImÍlrőI tájékoztatni keli az összes munkavállalót,
mégpedig általuk érthető módon. A terv áItaI nyujtott kedvezmények igénybevételére, illetve a programokban valő részvételrenem kötelezhető senki, így errőI
tre is lehet mondani. A lemondást irásbankell rögzíteni. A lemondó nyilatkozatot
a 2. számú melléklet tartalmazza.
8.

Ezen esélyegyenlőségi terv önálló dokumentumként kerül elfo gadásra.
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rtelrnező rendelkezések

egyenlő bánásmód elvének megsértése

egyenlő bánásmód elvének megsértésétjelentik a következők:

Közvetlen (nvílt) hátrán}zos me gkülönböztetés
Az egyenlő bánásmódról szőlő törvény szerint közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az oIy an rendelkezés, amelynek eredményeként
egy Személy vagy csoport neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nernzeti vagy etnikai kisebbséghez valő tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségiáIlapota' vallási yagy víIágnézetimeggyőződése, poiitikai Yagy más véleménye, családi áIIapota, anyasága (terhessége) vagy
apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi
származáS a' Vagyo ni hely zete, fo g a l k o ztatási j o gvi sz on y ának Y agy munkavégzésreirányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, i11. határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozása, továbbá egyéb
helyzete, tulajdonsága vagy jellemzőj e míatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban más, összehasonlíthatő helyzetben levő szeméIyhez Vagy csopotlhoz képest.
:

1

2. Közvetett (rejtett) hátrán}ros meglailönböztetés:

Közvetett hátrányos megkülönböztetést valósít meg az a rendelkezés,
amely nem minősül közvetlen diszkriminációnak, és látszőIagmeg is felel
az egyenlő bánásmód követeiményének, azonban a fenÍ meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat rnás, ve_
lük összehasonlíth atő helyzetben lévő személyh eZ v agy csoporthoz képest

1

énye g e s en nagyo

b

b ar ányb an hátrányo

s

abb hely zetb e ho z.

3. Zaklatás:

Zaklatásnak minősul az emberi méltóságot sértő magatartás, amely az
érintett személynek a közvetlen dí szkrimi náciő fo galmában meghat ár ozott
tulajdonságával fiigg össze' és célja vagy hatása valamely személlyel
szemben megfélemlítő, ellenséges, megalánő, megszégyenítő v agy tátmadó környe zet kíúakítása.
4. Jogellenes elkülönítés (szegregáció):
Jogellenes elkrilönítést valósítmeg az amagataftás, amely a fent megbatározott tulajdonságal' aIapján egyes személyeket vagy azok csoportját másoktól - tárgyLagos mérlegelésszerinti ésszeriíindok nélkül - elkiilönít.

5. Megtorlás:

Megtorlásnak minősü1 az amagataftás, amely az egyenIőbánásmód követelményénekmegsértésemiatt kifogást emelő, eljárást indító Vagy az eljárásban közreműködő személlyel szemben ezzel összefiiggésben jogsérelmet okoz, j o gs érelem okozás át a ir ányuI vagy azzal fenye get.

Általános céIotq etikai elvek

A
A

gkülönböztetés tilalma" e gvenlő bánásmód:
je1en megállapodást aLáírő felek aZ egyenlő bánásmód elveinek tiszteletben
taftása és az eséiyegyenlőség elősegítése érdekében támóg atő intézkedéseket
hoznak.
A munkáltató elkötelezettséget váIlaL, hogy a foglalkoztatás során megelőzi és
megakadáIyozza a munkaváIIaIők hátrányos megkülönb öztetését. Ez kiteqed a
munkaerő-felvételre) az alkalmazásnál a munkabétek, ajövedelmek, a juttatások, a képzés,a továbbképzés ós egyéb ösztönzések meghatározására, az athelyezés, a felmondás és egyéb foglalkoztatással összefuggő esetekre. Kiterjed továbbá a munkaváIlalők bárminemű, különösen koruk, nemük, családi állapotuk,
nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük stb. miatti
diszkrimináciőra. Ez aIőI kivétel a foglalkoztatásjellegébőI, vagy természetéből
egyértelműen következő, szükséges megkülönböztetés esetei. Kiemelt figyelmet
fordít a munkaváIlalők életkora, neme' nemzetiségihavatartozása, családi vagy
egészségügyi áIIapota miatt bekövetkező közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés megeIőzésére, megszüntetésére.
me

Az emberi méltóság tiszteletben tartása

A munkáItxő

a foglalkoztatás során tiszteletbentart1a a munkaváIIaIők emberi
értékeit,méItőságát, egyediségét. A munkáltatő a saját és a rnunkavállalók érdekeit figyelembe véve, azokat összeegyeztetve olyan munkafoltételeket, munkakönilményeket, munkahelyi légkön alakít ki' amelyek ezeknek az alapvetó értékeknek a me gőrzéséhez és megerő s ítéséhez hozzáj arulnak.
Partneri kapcsolat. e g}rtittműkö dé s
A munkáItatő a foglaikoztatási viszony keretei között is a partnerség elvének
érvényesítésére
törekszik. Ennek érdekébenátIáthatő szerződéses viszonyokat
alakít" ki, szem előtttatva a kölcsönös
előnyök egyidejúbínosítását.

Társadalmi szolidaritás
A foglalkoztatás vagy más, társadalmilag hasznos tevékenységsorán semmilyen
korú, nemű, nemzetiségíi,családi vagy egészségügyi állapotú munkavállaló sem
értékesebbatársadalom számára a másiknál.

Társadalmunk minden tagának érdeke a szolidaritás erősítése, amely nagyban
elősegítheti a hátrányos helyzetú csoportok foglalkoztatási és érvényestitesi ie-

hetőségeit.

Méltányos és rugalmas elbánás
A meglnilönböztetés tilalma, aZ egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes
1,étező egyenlőtlenség megszüntetésére, amely érheti a munkav áI\a\őkat foglalkoztatásuk során. A munkáltató olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedéseket doIgoz ki, amelyek elősegítlk aZ érintettek foglalkortatási pozíciőjának
j

a:,uIás át, me gőr zé s ét.

Helyzetfelmérés

A

hely zetfelmérés aIapv ető szempontj ai

:

1. Mely hátrányos helyzetíi csoportok vannak jelen a munkáltatőnáI?
2. Milyen az arányuk a belépő munkaváIlalők, kilépő munkavállalók, képzésben részt vevők, egészségi.igyi szútésben,bizonyos munkakörökben

résztvevők között?
3. Mely tenileteken éihátrány az egyes munkaválIalőkat?
4. A jelenlegi juttatási, eljárási rendszer felülvizsgáIata. A munkaköri leírások lehető s éget adnak- e a kózv etlen vagy közvetett diszkrimi náciőr a?
5. Van-e érvénybenesélyegyenlőségre vonatkozó megáIlapodás, és ha igen,
mire terjed ki?

A helyzetfelméréscéIja, hogy kideniljön, mely területeken milyen az egyes

céI-

csoportokba tartozők aránya, hol vannak azok a helyek, ahol a szervezetben elfoglalt arányukhoz képest jóval kevesebben jelennek meg.

A helyzetkép me gh

o
o
o
o
..

ozásához szükséges dokumentumok
Szervezeti és működési szabályzat,
munkaköri leírások,
munkaszerződések,
képzésiterv,
béren kívüli juttatások rendszere.
atár

A helyzetfelmérésadataí a2Ot0.

A

:

évet trikrözik

munkáLtatőnál 35 fő mwtkaltállaló van alkaLmazásban. Ezek 85 oÁ-a nő, 56
oÁ'a 40 évnélidősebb korú, oÁ-a
0
roma identitású, O oÁ-a megváltozott munkaképességű,80 oÁ-a gyermekes munkavállalő. Az állandő hatítozat1'an idejű ki1.

nevezéSsel dolgozók száma 32 fő, ahatározott ideig tu1ő szeruődéssel doigozók
száma 3 fő.

A

határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók közt magasabb
arányban szerepelnek a 30 év felettiek.
A részmunkaidőben dolgozó munkavállalók közt magas arányban Szerepelnek a 40 év felettiek.
2.

A munkakönilmények

területén:
A munkaerő-felvételi el1arásban, (mely rendkívül ritka) résztvevők közt
magas abb ar ányb an szerepeln ek a p áIy akezdő, dipl omás nők,
alacsonyabb arányban szerepelnek a pályakezdő diplomás férfiak.
Az elutasított j e entk ezok ko zt magas ab b ar ányb an s z erep e ln ek a p áIy akez dő, diplomás nők,
1

A belépő munkavállaiók közt magasabb
do, diplomás nők,
3.

A

arányban szerepelnek

a

páIyakez-

képzésekteniletén:

A

.

továbbképzésben részt vevő munkaválIalók közt magasabb arányban
szerep eln ek az admini sztratív munkakörb en fo gl alkoztatottak.
A szakmai továbbképzésben részt vevő 'munkavállalók kózt magasabb
aránybanszerepelnekazelőadóimunkakörbenfoglalkoztatottak.

4.

A

juttatások teniletén:
A juttatások a jogosultak tészére,az egy csoportba tartozőknál azonos
mértékben j árn ak a fenntartő áÍtai en g e ciéi y ezett kereteken b eiül .

5.

A munkavállalók iskolai végzettsége,pozíciőja

Az

alacsanyabb végzettségű munkaváIlalők közt magasabb artnyban szerepelnek a 40 év feletti nők.
A magasabb végzettségűmunkavállalők közt magasabb arányban szerepelnek a pályakezdők.
Az idegen nyelvtudás sal rendelkező munkav áIIaLők közt magasabb at ány ban szerepelnek a 40 év alatti munkavállalók.
A vezúő beosztású munkavállalók kozt a\acsonyabb arányban szerepelnek
a 40 év alattiak.

Az egyenlő bánásmód elveinek rnegsértéseesetén követendő eljárás

Az egyenlő bánásmód

megsértése, a zakIatás' jogelienes elkülönítés. megtorlás
előfordulása esetérebiztosítottbelső, munkahetyi eljárás, amely utján a munkav áIlaIő j o gorvo sl atot nyerhet :

Ezen esetekben a munkavállalő az esélyegyenlőségi referens közreműködésével, anonim módon a munkáltatőhoz fordulhat.

Az

elj át ásb a

b

evonh atő ko zv etítő személye

Vári Ferencné

(e

s

élye gyenl

ő s é gi

referens

)

:

Konkrét célok
A kitiizítt c é1 ok

Az

inté zke

d és

a felmérés s orán feltárt hátr ány ok me

g

ek me ghatár o zás a a hely zetképb en fe\tát

szűné s ét szo lgálj ák.
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ényektő 1 fu g g .

Ahelyzetfelméréssorán feltfuthátrátyok enyhítésérevaló tekintettel a következő céIokattuzzÍlkki:
C

Az esélyegyenlőség érdekébenesélyegyenlőségi referens kinevezése.

Esélyegyenlőség biztosítása abérezésés juttatások területén.
A munkakönilmények javítása, krilönös tekintettel a 40 év feletti és fogyatéko s munkav á11 al ó k hely zeténekj av ításár a.
. A képzésiprogramokhoz való egye nIő hozzáferés elősegítése.
o A n}.ugdíjas korba valő átmenet megkönnyítése.
o A csal ádo s munk av áIIaIők számÍtra biztosított kedvezmények lehető s égének feItétrása.
o

c

Konkrét program ok; intézkedésekaZ egyes célcsoportok érdekében
1

.

Esélveg}'enlőségi referens

A munkáltatő

váIla|a, hogy: munkahelyi esélyegyeniőség elősegítése érdekében esélyegyenlőségi referenst nevez ki"

Az esélyegyenlőségi referens

személyét a3. száműmelléklet tafta\mazza.

A referens feladata:

.

Esélyegyenlőségi terv teljesülésének vizsgáIata, melyről beszámoIőt készít2a 12 szeptemberéi g.
.
a következő idószakra vonatkozó Esélyegyenlőségi terv előkészítése,
a munkáltatőval és a munkaváIla\ői érdekképviseletekkelvaló egyeztetése.
Az egyeztetett javaslat benyújtási határidej e 20L2. október 3 1 .
A munkáltató vállalja:
aZ

A munkaerő-felvétel során a hangsúIy az adott munkához szükséges
készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi. A jelöltek
kíváIasztásánál ugyanolyan fontos szempontnak tekinti a hosszú szakmai, gyakorlati munkatapasztalatokat és az ezen alapuló megbízhatóságot, mint a többi
készségés képességfigyelembevételét. Ennek érdekében:a munkaerő-felvételi
e lj árásban résztv ev őkrő 1 ny il v ántartást v ezet.
1.

2. Előzetes képzéshez.betanul

áshoz kötött munkakörök betöltésnél a
negyven ftlettiek páIyázatát nem utasítja eL csak arra hivatkozva, hogy aképzés
és a betanítás korukból következőenmár nem kifizetődő befektetés.
3. Lehetőséget biztostt apanasztételre, a következő

mődon
a) Az egyenlő bánásmód megsértése,a zak\atás, jogellenes elkülönítés,
megtorlás előfordulása esetén a munkaváIlaIő az eséIyegyenlőségi referenshez fordulhat.
b) Az esélyegyenlőségi referens sajáÍ. véIeményezésévelegyütt a munkál_
tatő eLétárja7 napon be1ül;
c) A panasz a munkáltatóhoz vaLő benyújtásátőI szétmítvaaz ügy megoldásáig, de legfeljebb hét napig a kifogásolt munkáItatői intézkedéSnem

hajtható végre;

d) Amennyiben a résztevők nem tudnak megegyezni, közvetíÍőt vonhatnak be az eljárásba, ennek költségviseléséről egyedi megállapodást kell
kötni;
e) Az elj árás eredmény ér őI a munkavál IaIőt tq ékoztatni keII;
f)Amennyiben így sem sikeres azúgy megoldása, a munkaváIlaIő a terüle_
tileg illetékes munkaügyi bírósá ghoz fordulhat panaszáv aI;

3. Esél}.egyenlőség biztosítása a bérezésés iuttatások teniletén

A munkáltatő váIlalja,

hogy:

'

]

10

1.

Biztosítja az egyenlő éfiékűmunkáért egyenlő bért elvét, errnek érdekében:
. felülvizsgáI1a abérezésirendszert, és a hátrányos helyzetek kialakulásá_
nak okait.
Kedvezményezettek köre: minden csoport.

o
o
r

o
o

Felelős: jegyző
Ha van, aZ indokolatlan béreltéréseketmegszünteti.
o Kedvezményezettek köre: mínden csoport.
FelülvizsgáIja az eddigijuttatások, kedvezmények rendszerét, megszünteti az oly an gyakorlatot, amely háttr tny os megkül önb öztetést eredményez.
o Kedvezményezettek köre: minden csoport
Biztosítja, hogy a juttatások minden rnunkavállalót megillessenek, a részmunkában dolgozókra is vonatk ozzanak.
o Kedvezményezettek köre: minden csoport

2. Ahátrányos helyzetíj csoportokat juttatásokkal tétmogatja. Ennek érdekében:

c
r
4. Mu

Amennyiben a fenntartó engedéIyezi és biztosí tja az anyagi hátterct, támogatja a
háttányos heIyzetíi
munkavá11alók
kulturális, sportolási, üdülé si lehető ségeit.
Kedvezm ényezettek köre: minden csoport.
Jubileumi jutalmat biztosít.
o Kedvezményezettek köre: minden csoport
önilménvek iavi

rilönös

é1ő munkavállalók hel}zzetének javítására

tekintettel a 4

feletti

A munkáItatő váIlalja, hogy:

A munkakönilményeket ugy

alakít1a, hogy azok folyamatosan előse gítsékaz
idősebb korúak és a fogyatékkal éLőkfizIkai és szellemi képességeinekmaximális kiteljesedését, az öregedéssel egyutt járő váItozások elte''sulyozását. Ennek
érdekében:
- FelülvizsgáIja a 40 év feletti íilőlállró munkát végzó munkavállalók mun1.

kakönilményeit, é s j avasl atot tesz v áItoztatásokra.
Kedvezményezettek köre : 40 év feletti munkavállalók
Felelős: jeg' ző

2. A munk aváIialőkjó egészségiállapo tának,biztonság ánakés jó kozérzetének
megtartása érdekében:
- Prevenciós szűrővizsgáIatokat szewez önkéntes részvéteIlela legtipikusabb betegségekre valő figyelemmel (pl. szemészet, vérnyomásmérés,cukorb eteg s é g- s zíité s),
.
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Kedvezményezettek köre 40 év felettí munkavállalók
Felelős: jegyzó
3.

A

4.

A

munkahelyet speciális igényi munkavállalók számára is egyenlő eséllyel
hozzáférhetővé teszi' a munkavégzést számul<ra is lehetővé teszi, amennyiben a
feltételekhez az anyagiakat a fenntartó biztosítja. Ennek érdekében:
- Teljes mértékben akadál5mentesíti a munkahelyet,
Kedvezm ény ezettek köre : fogyatékkal élők.
negyven év feletti munkavállalók fizlkai és egészségügyi igényeinek, az
egészségeséletmód elősegítésénekérdekóben:
- A munkavállalókat az egészséges életmód kialakítás ára, folyatásÍra ösztönzi.
Kedvezm ényezettek köre: minden csoport
5.

A

A szakmai

előmenetelben vaió esélyegyenlősé gbiztosítása.
munká\tatő vállalja, hogy:

-A

munkaerő-felvétel során elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok

esélyegyenlőségét.
Kedvezm ény ezettek köre : minden csoport
- A hangsulyt ajelöltek képességeire,készségeire heIyezi, más szempont
(p1. kor, nem) nem kenil figyelembevételre.
Kedvezm ényezettek köre : minden csoport.
Kedvezm ényezettek köre: fogyatékkal élők.
- A megüresedett álláshelyeken előnyt biúosíta részmunkaidőben mfu ott
doigozók számáta.
Kedvezm ény ezettek köre : nők, családo sok.
- A szakmai gyakorlati idő szétnításátáI a gyermekszülés, gyermekgondozás miatti távo 11 ét, LIL. képzésmi atti távo 1l ét idej ét fi gyelemb e v eszi.
Kedvezm ény ezettek köre : nők, családosok

6. Egyenlő esélyű előléptetési lehetőségeket biztosít minden munkavá IIaIő számára. Ennek érdekében:
- Az előIéptetésnélfigyelembe veendő a munkaválIaIők kópzésben töltött
ideje.
Kedvezm ényezettek köre : minden csoport.
- Figyelembe veendő a gyermekgondozás miatt a munkahelyről távol töltött idő, mint szakmaitapasztalati idő'
Kedvezm ény ezettek köre : családosok, nők.
- Biztosítja a részmunkaidőben dolgozők szakmai előmenetelét is.
Kedve zmény ezettek köre : családosok, nők.
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7. Az elbocsátás,Iétszámleépítés során eiősegíti ahéúrányos helyzetű csoportok
esélyegyenlőségét.Ennek érdekében:
- L étszáml e ép ítés kor a e ép ít endő munk av áIIal ők kö rének me ghatár o zás át
obj ektív kritériumokra alap ozza.
Kedvezm ényezettek köre: minden csoport
1

8. oktatási, képzésiprogramokhoz való egyenlő hozzáférés elősegítése. A munkáItatő vállalja, hogy a munkavállalő számárabíztosítja az egyenlő eséllyel hozzáférhető, egész életen áttartő tanulás lehetőségét. Ennek érdekében:

- A munkaváIlaIők teljes köre számára biztosítja a képzésekhezés az

azoWől valő tájékoződás lehetőség éhez va\ő hozzáférést.
Kedvezm ényezettek köre : minden csoport.
- A tájékoztatás mindenki számára hozzáférhető és érthető módon történik.
Kedvezm ényezettek köre: minden csoport
- Aképzésiformák és aképzésikézikönyvek mindenki szélmáta elérhető-

ek
Kedvezm ényezettek köre: minden csoport
- A képzéseket a gyerÍnekgondozási, oktatási intézmények nyitvatartÍst
ídejébenszervez|
Kedvezm ény ezettek köre : családo sok.
Kedv ezményezettek köre : minden csoport.
- Rugalmas képzésirendszert igyekszik kialakítani ki (p1. képzéshe1yben, a munkahelyen).
Kedvezm ényezettek köre: minden csoport.
9. A családos munkaváIlalők számÍra biztosított kedvezmények kiterjesztése. A
munkálta tő v áIIaIj a" ho gy:

c A

munkaidő kialakításánáI figyelembe veszi a munkavállalók családi és
munkahelyi kötelezett s égeinek ö s sz eh angolását E nnek érdekében
- A munkarend alkalmazkodik a gyermekgondozási, oktatási intézmények nyitv a-tartásához
Kedvezm ény ezettek köre : családosok.
- Biztosítj a a tulőra váIaszthaÍőságát a gyermeket nevelők számára, és
azt, hogy azok, aktk ezt elutasítják, nem szenvednekhátrányt.
- SzabadságolásoknáI az ískolaí/óvodai szüneteket figyelembe veszi.
Kedvezm ényezettek köre : családo sok.
:

1

0.A gyermekszülési/gyermekgond ozási

szabad,ságon lévő munkavállalókat
egyenrangú munkav áIlalőnak tekinti. Ennek érdekében:
- A kismamáknak biztosítjaugyaflazokat a juttatásokat.
Kedvezm ény ezettek köre : családo sok.
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- A gyermekgondozási távollét ideje alatt is folyamatosan tartja akapcsolatot az alkalmazottal<kal.
Kedvezm ény ezettek köre : családosok.
- A munkábavalő visszatéréshezsegítségetbiztosít.
Kedvezm ény ezettek köre : családos ok.
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Zárő rendelkezések

A megállapodást az aláírő felek a2}It-tőI2012-igtartó időszaha fogadják

A

el.

következő időszal<ra szőIó esélyegyenlőségi terv elfogadási határideje 20L2.

december 31.

Jeien megállapodást a munkahelyi esélyegyenlőség érdekében Kondoros Nagykgzség onkormányzata nevében a polgármester, a Polgármesteri Hivatalanevé_
ben a jegyző aláírásukkal elfogadják.
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MELLÉKLETEK

L. számu meiléklet

Adatkezelési hozzájárulás

Alulírott,

tudomásul veszem, hogy a faji eredetre,
nemzeti, nemzetiségi, és etnikai hovatarto zásra, LIL. az egészségi áIlapotra vonatkoző adatok különleges személyes adatok' így azok csak az önkéntes adatszolgáItatás om alap1 an kez e lhetők.
Tudomásul veszem, hogy csak abban az esetben vehetek részt az eséIyegyenlőségi programban, ha hozzÍt1áruiok adataim nytIvárftartásához és kezeléséhez;és
ezen adataim nyllvántartása, kezeiése csak az Adatvédelmi törvény szigoru betartásáv al leh ets éges.

A fentiek alapjánhozzájárulok' hogy munkáltatóm
tek meile tt nyliv ántartsa, kezelj e.

a fenti adataimat a fenti felté-

Kelt:

aláírás
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2. számu melléklet

Lemondó mytlatkozat

Alulírott,

tudomásul veszem, hogy a munkáltatómnál elfogadott esélyegyenlőségi tervben biztosított kedvezmérryek igénybevételére, illetve a programokban való részvételrenem kötelezhető senki' így ertől le
is lehet mondani.

Az

esélyegyenlőségi terv elfogadásáról és annak tartalmátőL tájékoztatttak, az
abban foglaltakat megismertem, a tervben biztosított kedvezményekkel nem kívánok éIni, aprogramokban nem kívánok részt venni.
Kelt:

aláírás

1'.7

3. számu melléklet

Esélyegyenlőségi referens

A

Ko

nd

oro s Na gyk ozség Önk ormá nyzatának

P o l gá

rm

esteri Hiva

tal ánál meg fo -

galmazott esélyegyenlőségi referensi feladatoÉat 20II-20I2 évben ván

F'erencné látja el.

Kondoros, 201 l. január l .
't'"
,.i

1
''
rr- ,l

l',
Zsinde|y Ferencnő
,_

j egyző

Záradék:

Az esélylgyenlőségi referensi ftladatoktartalmát megismertem,
sát a fenti időtartamra vállalom.

a feladat ellirtá-

Kondoros , 201L. januÍlr I.
,{

rlj

;--

L'Ci.-t-* l:
Vári Ferencné
alá'irás
A

1
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4" számu melléklet

Az esélyegyenlőségi terv célcsoportjainak sajátos jellemzői

A nők

A nők a mai

rnagyar munkavállalók jelentős részétteszik ki, hátrányos helyzetük a munkaerőpiacon nem kérdéses.A 2001. év adataiva| összehasonlítva, a
ferfiak munkanélktiliségiútÍtyaminden korcsoportban csökkent, a nők esetében

azonbannőtt.
A nők közt megfigyelhetően magasabb a felsőfokú képzettségűek aránya, mégis
átlagosan nrintegy 20%_aI keresnek kevesebbet ferfi tátsaiknáI.
Az alacsonyabb bérek mellett az elhelyezkedés és az állás megtartása ís nehezebb számul<ra. Míg a ftatal, magasan képzett nőknek nagyon jók az esélyeik,
addig a kisgyermekes anyákmár nehezenjutnak áIláshoz. Össze kell hangolniuk
a csaLádi köteiezettségeiket a munkahelyi elvárásokkal, ami sokszor a munkáltató nemtetszéséveltaIáIkozIk.
Az idősebb nőket a negyven év ft'lötti korosztály áItaIános elhelyezkedési nehézségeugyancsak sújtja.
Magasabb a nők aránya a részmunkaidős foglalkoztatásban is.
Fontos, hogy a nőket rugalmas lehetőségekkel segítsük' hogy családjukban és
munkahelyükön is hely tudjanak áILni. A részmunkaidőben foglalkoztatottaknak
is biztosítani kell ugyanazokat ajuttatásokat és lehetőségeket, mint a teljes munkaidőben dolgozóknak.

A negyven év feletti munkavállatók
A negyven év feletti munkavállalóknak szinte mindig nehezebb elbocsátás után
t$ áIIást találniuk. Ezlegfőképp a, alkalmazottaksavonatkozik. A vezetőkkönynyebb en taláLnak munkát.

Sokszor igazságtalanul és diszkrimínatív módon hangzlk eI az a megáIIapítás,
hogy a neg),Yen év felettiek nem tudnak lépésttartani a fiatalokkal, nem olyan
magas a termelékenységük' Hiszen nagy résztik hosszú évek tapasztaÍatával,
gyakorlatáva| áI aháta mögött. A negyven év felettiek köreben alacsonyabb a
nyelvtudás és a szémítőgépesismeretek szintje is. Így mindenképpen nagy
han g súlyt kell fekte tni a képzésben, továbbképzésb en való részvételükre.
A negyven év feletti munkaváLlalők fiz1kai áIlapota is váItoző. Érdemes a munkáLtatőnak nagyobb hangsúly fektetni ezen korosztáIy egészségügyi szűrővizs_
gáIatanak,

es munkakö ni lményei nek me gt e re mt é s ére, támo gatás ár a.
Ugyancsak sajátossága ennek a csoportnak, hogy közeledik a n1ugdíjazásuk idee g és z s ég

j", így segíti őket

a különböző kiegészítő nyugdíjbiztosítási programok bevezetése, a nyugdíjas korba való átmenetet segítő programok.
,
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Roma identitású személyek
Az 1990. évi népszámláIás adatai alapján a toÍna népességszáma 142.683 fő, a
200I. évi népszámláIáskor 189.984-en vallották magukat roma nemzetiségűnek.
Szakértói és roma szetvezetek becslései alapján 450.000 - 600.000 roma ember
éI Magyarországon. Demográfiai becslések alapján a népességen belüli arányuk
nő. A roma fiatalok mindössze 77Yo'a tudja befejezni az áItaIános iskolát és a

felsőoktatásban valő részvételük jóval alacsonyabb, mint a nem roma népességé.
Munkaerő-piaci szempontból a piacgazdasági átalakulás legnagyobb vesztese a
roma népesség. A rendszervéitást követően a munkaképes koru iomáknak tcibb
mint a fe1e veszítette eI áIIását, ezérÍminden munkaerő-piaci mutatójuk sokkal
rosszabb' mint a nem roma lakosságra vonatkoző adatok Foglalkoztatottsági
szintjük mintegy a fele, munkanélküliségi rátájukhárom-ötszöröse,
aZ egy kerejutó
sőre
eltartottak atánya háromszorosa a nem roma lakosságénak. Az iskolá_
zatlan és szakképzetlen romák szÍtmára az elsődleges munkaerőpiac aIigkínáI
kereső foglalkozást, és még az alkalmi munkavállalás területén is hátrányban
vannak.
Jelenleg arama identitás nyiIvéntartására szigoru keretek köztvan lehetőség, a
Iegnehezebben leküzdhető hátrarty többek közt a velük szembeni előítélet' ámi
ellen a munkáltatő az egyenlő bánásmód minden tertileten történő tiszteletben
tartásáva| tehet. Érdemes a romák nem nemzetiségükből fakad ő háttányaira
koncentrálni, ilyen probléma például az áItalános szegénység,a családos helyzet, és az alacsonykepzettség. Érdemes olyan képzéseket biztosítani amunkahelyen, amelyek az alacsonyan kvalifikált munkaerőt áLtalában segítik, ugyancsak
érd eme s a c s aládi tÍlmo gatás ok, 1ehető s égek kib ővítése.

Fogyatékkal élő személyek

A fogyatékossággal

é1ő emberek esetében a legnagyobb problémát a munkaerő-

píaci esélyegyenlőség megteremtése jelenti. A KSH 2002 -bet végzett vizsgáIata alapján a 656 ezet munkavállalási korunak minősülő tartós egészségiproblémát jelző személy kozul kevesebb, mint 95 ezren voltak jelen a munkaeúpiacon, ebből is közel 10 ezren munkanélküliként. A tartós egészségiproblémával,
fogyatékossággal é1ő emberek munkaerő-placi lehetőségei erősen behatároltak,
tíz érintettből mindössze egy dolgozik, a foglalkoztatottakon belül pedig e csoport kevesebb, mint 1l5-ét aIkalmazták speciális (ún. védett, támogatott) munkahelyen.
A fogyatékkal é1ő személyek számára alapvető fontosságu a munkájuk ellátásában akadályoző akár fizikai akár eljárásbeli tényezok lebontása, az egyenlő hozzáférésbiztosítása.
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