A Szenátus 2007. május 21-i ülésén, 50/2006/07. számú
határozatával elfogadta a Budapesti Corvinus Egyetem
Esélyegyenlőségi tervét.

II. FOGLALKOZTATÁSI
KÖVETELMÉNYRENDSZER
II/8.1. A Budapesti Corvinus Egyetem
Esélyegyenlőségi Terve

A Szenátus 2012. június 25-i ülésén, SZ-72/2011/12. (2012. VI. 25.)
számú határozatával elfogadta az Esélyegyenlőségi Tervet a 2012.
évre.
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ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

Jelen Esélyegyenlőségi Tervet az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Etv.), valamint a BCE Esélyegyenlőségi Szabályzatában
meghatározottak alapján alkotta meg
egyrészről a Budapesti Corvinus Egyetem, mint munkáltató,
másrészről pedig a Budapesti Corvinus Egyetem reprezentatív szakszervezetei és Közalkalmazotti
Tanácsa (a továbbiakban együtt: Felek),
a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok esélyegyenlőségének elősegítése érdekében és az
érintetteket támogató intézkedések meghozatalának céljából.
Felek rögzítik, hogy jelen Esélyegyenlőségi Terv nem tartalmazza azokat a kedvezményeket, amelyeket
más jogszabály, jogi norma, közjogi szervezetszabályozó eszköz, illetve érdekképviseleti szervvel kötött
megállapodás biztosít az érintetteknek.
Felek rögzítik, hogy közösen keresik a kedvezmények bevezetésének és alkalmazásának lehetőségét.
I. ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEK
1. A munkáltató elkötelezettséget vállal a munkatársak hátrányos megkülönböztetésének
megakadályozására, ennek keretében elsődlegesen a megelőzés eszközeit alkalmazza. E
kötelezettség kiterjed a foglalkoztatási jogviszony keletkezésére, annak tartama alatt az
illetmények, a juttatások, a képzés, a továbbképzés és egyéb ösztönző eszközök és
módszerek, a teljesítményértékelés szempontrendszerének meghatározására, az áthelyezésre,
a foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatos egyéb kérdésekre és a jogviszonymegszüntetésre. Kiterjed továbbá a munkatársak bárminemű, különösen az Etv. 8-9. §-aiban
megfogalmazott diszkrimináció eseteire.
Felek rögzítik, hogy nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek, ha a különbségtétel a
foglalkoztatás jellegéből vagy természetéből egyértelműen következő, szükséges
megkülönböztetés.
2. Felek rögzítik, hogy a megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas
valamennyi esetleges egyenlőtlenség megszüntetésére, amely a dolgozókat érheti
foglalkoztatásuk során. Ezért a jelen Esélyegyenlőségi Tervet aláíró Felek olyan pozitív,
méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgoznak ki, amelyek elősegítik az érintett
munkatársak foglalkoztatási pozíciójának javulását, megőrzését.
3. A munkáltató a foglalkoztatás során tiszteletben tartja a munkatársak emberi értékeit,
méltóságát, egyediségét.
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II. KONKRÉT CÉLOK, INTÉZKEDÉSEK
1. Esélyegyenlőségi Munkacsoport megújítása
Az esélyegyenlőségi referens munkáját Esélyegyenlőségi Munkacsoport segíti.
Az Esélyegyenlőségi Munkacsoport olyan testület, amely a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás
és az Esélyegyenlőségi Tervben foglaltak határidőben történő ellátásának biztosítására hivatott.
Határidő: 2012. július 30.
Felelős: rektor, dékánok, esélyegyenlőségi referens
2. Helyzetfelmérés készítése
Az Esélyegyenlőségi Terv megalapozása és végrehajtásának értékelhetővé tétele érdekében
helyzetfelmérést kell készíteni. A helyzetfelmérés épít a munkavállalók, az érdekképviseleti szervek és
a vezetők e kérdéskörrel kapcsolatos véleményére és a témához kapcsolódó dokumentumok,
szabályzatok (pl. juttatások, kedvezmények rendszere; kollektív szerződés, munkaköri leírások
standardjai stb.) áttekintése nyomán megfogalmazódó megállapításokra.
2.1. Kérdőív kidolgozása
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, esélyegyenlőségi referens
2.2. Felmérés végzése
Határidő: 2012. október 15.
Felelős: Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, esélyegyenlőségi referens, Esélyegyenlőségi
Munkacsoport tagjai
2.3. Felmérés kiértékelése, konkrét célok megfogalmazása a Szenátus számára
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, esélyegyenlőségi referens

III. ELJÁRÁSREND AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYÉNEK MEGSÉRTÉSE ESETÉRE ÉS AZ EGYENLŐ
BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYÉNEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Az Egyetem az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetére szabályozza a panasztételi
eljárást, e körben a bizonyítási szabályokat, és a jogsértés következményeit, továbbá az egyenlő
bánásmód érvényesítéséhez biztosított személyi feltételeket.
Az Egyetem annak érdekében, hogy Munkatársai esetleges jogsérelme az Egyetemen belül nyerjen
jogorvoslatot, panasztételi eljárást intézményesít.
Az egyenlő bánásmód kötelezettségének megsértése, a zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás
valós, vagy vélt előfordulása esetén a Munkatárs az Esélyegyenlőségi Bizottsághoz fordulhat.
A panasztételi eljárás részletszabályait az Esélyegyenlőségi Bizottság Ügyrendje szabályozza, mely az
Esélyegyenlőségi Szabályzat mellékletét képezi.
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IV. AZ EGYETEMI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TEVÉKENYSÉG ELLENŐRZÉSE ÉS ÖSSZEHANGOLÁSA
A Tervben nevesített feladatok végrehajtása és megvalósítása érdekében a feladatok végrehajtásának
felelősei a Tervben nevesített határidő leteltét követően 30 napon belül rövid beszámolót készítenek és
azt eljuttatják a Feleknek.
Ha foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatosan esélyegyenlőségi kérdés merül föl, a rektor kikéri az
Esélyegyenlőségi Bizottság véleményét.
V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen megállapodást az aláíró felek a 2012. évre fogadják el.

Reprezentatív szakszervezetek részéről

Közalkalmazotti Tanács részéről

Dr. Rostoványi Zsolt
rektor

A kiadmány hiteléül:

Dr. Kator Zoltán
főtitkár
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