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Preambulum
Az Egyetem Szenátusa, az egyetemi SZMSZ mellékleteként a 2009-2010. évre is elfogadta az
egyetemi Esélyegyenlőségi tervet (a továbbiakban: Terv.) A Tervet az egyetemi esélyegyenlőségi
referens készíti elő, az érintettek és az Esélyegyenlőségi Bizottság szakmai bevonásával.
A Terv 2009-2010-ben az egyetemi esélyegyenlőségi koncepció második nagy etapjának célkitűzéseit
foglalja össze, előkészítve az egyetemi foglalkoztatáspolitikai célkitűzésekkel összefüggő, 2009-2010ban megvalósítandó esélyegyenlőségi terv célkitűzéseit.

Esélyegyenlőségi stratégia és konkrét célkitűzések
Az esélyegyenlőségi stratégia meghatározása során különös figyelmet kell fordítani az
esélyegyenlőségi törvény által nevesített tényezőkre. Az említett rendelkezések közül a
legfontosabb az egyenlő bánásmód követelménye sérelmének meghatározása.
A törvény 23. §-a biztosítja annak a lehetőségét, hogy törvény, kormányrendelet, illetve kollektív
szerződés a munkavállalók meghatározott körére - a közalkalmazotti jogviszonnyal vagy a
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggésben - eltérjen az egyenlő bánásmód
követelményétől, amennyiben ennek célja valamely hátrányosabb helyzetű csoporttal kapcsolatban
előnyben részesítési szabályok meghatározása, pozitív diszkrimináció alkalmazása.
A Európai Unió tagállamainak gyakorlata és az Európai Bíróság esetjoga alapján az előnyben részesítő
intézkedés nem lehet feltétlen és automatikus, tehát nem zárhatja ki az egyéni szempontok
mérlegelését, amely mégis a nem hátrányosabb helyzetű munkavállaló javára szóló döntést
eredményezheti. Az uniós tagállamok, különösen a skandináv országok tapasztalata azt mutatja, hogy
az esélyegyenlőség előmozdítását kötelezettségként előíró jogszabályhelyek lehetővé teszik, hogy
szakszervezetek, nőszervezetek és esetleg érdekelt más civil szervezetek javaslataikkal
megkereshessék a munkáltatókat.
Az Egyetem az egyenlő bánásmód elvét és az esélyegyenlőség előmozdítását üzleti és humán
stratégiájának szerves részeként kezeli. Biztosítja
•
az egyenlő bánásmód elvét, kidolgozza annak szabályzati és infrastrukturális feltételeit
•
intézkedéseket hoz a hátrányos helyzetű rétegek (40 éven felüliek, nők, romák, nyugdíj előtt állók
és nyugdíjasok) foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeinek segítésére.
A 2009. január 1. és 2010. december 31. közötti időszakra megjelölt prioritások:
•
a női munkatársak helyzetének javításával kapcsolatos egyetemi intézkedések,
•
a negyven évnél idősebb munkatársak helyzetének javításával kapcsolatos egyetemi
intézkedések,
•
a nyugdíj előtt álló munkatársakkal kapcsolatos egyetemi esélyegyenlőségi intézkedések.
Az esélyegyenlőségi stratégia érvényesítését az esélyegyenlőségi terv, és az abban szereplő
célkitűzések megvalósítását szolgáló személyi és infrastrukturális feltételek megteremtése biztosítja.
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Konkrét célkitűzések
Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében
• esélyegyenlőségi referens és esélyegyenlőségi bizottság működtetése,
• a felmerülő esélyegyenlőségi problémák orvoslásának Egyetemen belüli rendezésének biztosítása,
• a képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés elősegítése,
• a munkakörülmények felmérése és javítására irányuló intézkedések megfogalmazása, különös
tekintettel a nők, a 40 év feletti és a nyugdíj előtt álló, valamint a fogyatékossággal élő Munkatársak
helyzetének javítására,
• az egyéni előmenetel és karrier minél magasabb szintű megvalósításának elősegítése,
• az egységes egyetemi szellemiség kialakítása érdekében a tájékoztatás széles körű megvalósítása,
• a kezdő és fiatal Munkatársak beilleszkedésének elősegítése,
• az egyetemi közélet szintű támogatása, kulturális és egyéb egyetemi programok szervezése útján,
• az esélyegyenlőségi követelmények érvényre juttatása az oktatás és a foglalkoztatás minden
területén,
• az Egyetem által biztosított infrastrukturális, képzési és egyéb lehetőségek Munkatársakkal történő
széles körű megismertetése,
• a családos Munkatársak számára biztosított kedvezmények kiterjesztése,
• a nyugdíjas korba való átmenet megkönnyítése és a nyugdíjas dolgozókkal való humánus törődés.
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A.) Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az
esélyegyenlőség előmozdítására a foglalkoztatási jogviszonyban
Az egyenlő bánásmód biztosítását, az esélyegyenlőség előmozdítását az alábbi konkrét intézkedések
segítik.
1. Egyenlő bánásmód a Munkatársak kiválasztása során
Az Egyetem munkaerő-szükségletének kielégítése során szem előtt tartja a hátrányos
megkülönböztetés tilalmát. Ennek érdekében
− az álláshirdetések megfogalmazásakor és a Munkatársak kiválasztása során nem tesz
különbséget kor, nem, nemzetiség, családi- és egészségügyi állapot szempontjából;
− a jelöltek kiválasztásánál a hangsúlyt az adott munkához szükséges készségekre,
képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi;
− a munkaerő-szükséglet kielégítése során elsősorban az egyetemi belső forrásokra épít;
− a hosszú szakmai, gyakorlati munkatapasztalatokat és az ezen alapuló megbízhatóságot a
többi készség és képesség elemhez hasonló súllyal veszi figyelembe;
− előzetes képzéshez, betanuláshoz kötött munkakörök betöltésnél a negyven év felettiek
pályázatát nem utasítja el csak arra hivatkozva, hogy a képzés és a betanítás korukból
következően már nem kifizetődő befektetés.
Felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója,
Határidő: folyamatos
A munkáltatói jogkör gyakorlója számára csupán eligazítást nyújt a fenti felsorolás,
tekintettel arra, hogy a kiválasztás során mindig az adott eset egyedi körülményeire
figyelemmel kell eljárni, úgy, hogy az előzetes kiválasztási eljárás során minden olyan
körülmény feltárásra kerüljön, amely révén az esélyegyenlőség sérelme elkerülhető.
2. Egyenlő bánásmód az információkhoz való hozzáférésben
Az Egyetem gondoskodik arról, hogy minden Munkatársa korlátozás nélkül hozzájusson
− a munkaköri kötelezettsége ellátásához,
− a szűkebb és tágabb egyetemi közösségben való egyenrangú részvételhez,
− az egyéni fejlődéséhez,
− az élethosszig tartó képzés követelményének teljesítéséhez és
− az érdekeinek érvényesítéséhez és megvédéshez szükséges információkhoz.
Az információáramlás biztosítása érdekében az Egyetem gondoskodik arról, hogy a Munkatársak
informálása elektronikusan az Egyetem, illetve az adott Kar honlapján keresztül is megtörténjen. Az
Egyetem és a Karok havonta egyszer elektronikus hírlevél formájában gondoskodnak a Szenátus és a
kari tanácsok legfontosabb döntéseinek közléséről.
Felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója, hivatalvezetők
Határidő: folyamatos
Az információáramlás és a tájékoztatás kérdéskörét tekintve különösen fontos feladat
hárul a munkáltatói jogkör gyakorlóira. Ez elsősorban arra vezethető vissza, hogy
többnyire a munkáltatói jogkör gyakorlója rendelkezik a legtöbb releváns
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információval, vagy ő van olyan helyzetben, hogy az információkat az információgazdáktól
összegyűjtse, majd a megfelelő módon közölje.
Az előző ponthoz hasonlóan itt is csupán eligazítást nyújt a Terv a felelős számára, hiszen az
információáramlás, tájékoztatás stb. esetkörei rendkívül változatosak. Éppen ezért javasoljuk a
munkáltatói jogkör gyakorlóinak, hogy a jogszabályi keretekre figyelemmel – különösen az adtavédelmi
törvény rendelkezéseire - törekedjenek a tájékoztatás adott esetben leggyorsabb, legpraktikusabb
módjának a kiválasztására, úgy, hogy az információk mindig az érintettek megfelelő köréhez
juthassanak el.
3. Egyenlő bánásmód a munkafeltételek biztosításában
Az Egyetem gondoskodik arról, hogy minden Munkatársa
− hozzájusson a szervezeti egység rendelkezésére álló, a munkaköri kötelezettség
ellátásához szükséges munkafeltételekhez,
− hozzáférjen a szervezeti egység rendelkezésére álló forrásokhoz,
− pontosan megismerje munkakörét és az előmeneteli lehetőségeit.
Felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója
Határidő: folyamatos
A munkáltatói jogkör gyakorlója számára csupán eligazítást nyújt a fenti felsorolás,
tekintettel arra, hogy a munkafeltételek biztosítása az egyetem egyes szervezeti
egységeiben meglehetősen heterogén. Ennek megfelelően a munkafeltételek kialakítása
során a munkáltatói jogkör gyakorlójának abból az alapelvből kell kiindulnia, hogy az
anyagi illetve infrastrukturális lehetőségekre figyelemmel mindenki számára a lehető legoptimálisabbak
legyenek a munkavégzés feltételei. A kérdéssel kapcsolatban ld. az 5. pontot.
4. Egyenlő bánásmód a bérezésben
Az Egyetem gondoskodik arról, hogy az illetménytáblázat kötelező minimuma feletti összeget az azonos
értékű munkáért azonos illetmény elve alapján állapítsa meg.
Felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója, rektor, humánpolitikai vezető
Határidő: folyamatos.
A bérezés során az Mt. illetve a Kjt. rendelkezéseire figyelemmel kötelesek eljárni a
feladat megvalósításáért felelős személyek. A bérpolitika kialakítása csak részben
tekinthető esélyegyenlőségi kérdésnek, mégis különös figyelmet kell fordítani arra,
hogy a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával valamint az esélyegyenlőségi
szempontok figyelembe vételével történjen mindennemű bérpolitikai kérdés meghatározása.
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5. Elhelyezés és munkakörülmények javítása, különös tekintettel a 40 év feletti Munkatársak
helyzetének javítására
Az Egyetem igyekszik a munkakörülményeket úgy alakítani, hogy folyamatosan elősegítse az
idősebb korúak, fogyatékkal élők fizikai és szellemi képességeinek kihasználását. Ennek érdekében
felmérést végez a Munkatársak körülményeiről, melynek keretében:
− javaslatot tesz az Egyetem vezetésének a különböző munkakörökben dolgozó
Munkatársak munkakörülményeinek és munkafeltételeinek javítására, különös tekintettel az
egészségre ártalmas munkakörökben.
− intézkedik a Munkatársak jó egészségi állapotának, biztonságának, és jó közérzetének
megtartásához szükséges változásokról.
− aktív eszközökkel ösztönzi a Munkatársakat az egészséges életmód kialakítására,
folytatására.
Felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója, hivatalvezetők
Határidő: folyamatos
A munkáltatói jogkör gyakorlója számára csupán eligazítást nyújt a fenti felsorolás,
tekintettel arra, hogy a munkafeltételek biztosítása az egyetem egyes szervezeti
egységeiben meglehetősen heterogén.

6. Az emberi méltóság tiszteletben tartása
Az Egyetem tiszteletben tartja a Munkatársak emberi méltóságát. Ennek érdekében
− olyan feltételeket, körülményeket alakít ki és olyan szabályzatokat alkot, amelyek az emberi
méltóság tiszteletben tartását a gyakorlatban érvényesítik,
− az emberi méltóság tiszteletben tartásának követelményét érvényesíti a Munkatársak
vonatkozásában a vezető kiválasztása során,
− az emberi méltóság tiszteletben tartása szellemében fejleszti az Egyetem szervezeti és
vezetési kultúráját.

Felelős: humánpolitikai vezető, esélyegyenlőségi referens
Határidő:
− kidolgozza a vezetőkkel szemben támasztott követelményeket az emberi méltóság
tiszteletben tartása tekintetében.
Felelős: rektor, humánpolitikai vezető, esélyegyenlőségi referens
Határidő: 2009. december 31.
Az emberi méltósághoz való jog azt jelenti, hogy van az egyén autonómiájának,
önrendelkezésének egy olyan mindenki más rendelkezése alól kivont magja, amelynél
fogva - a klasszikus megfogalmazás szerint - az ember alany marad, s nem válhat
eszközzé vagy tárggyá. A méltósághoz való jognak ez a felfogása különbözteti meg az
embert a jogi személyektől, amelyek teljes szabályozás alá vonhatók, nincs érinthetetlen lényegük.
[64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991, 64.].
Az általános személyiségi jog jellegéből, anyajog mivoltából eredően az emberi méltósághoz való jog
olyan szubszidiárius alapjog, amelyre mind az Alkotmánybíróság, mind más bíróságok minden esetben
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hivatkozhatnak az egyén autonómiájának védelmében, ha az adott tényállásra a konkrét, nevesített
alapjogok egyike sem alkalmazható. Az emberi méltósággal ellentétes például az a jogszabályi
rendelkezés, amely szerint művészeti alkotást kizárólag művészeti szempontból előírt elbírálás után
lehet beszerezni, forgalomba hozni, felhasználni [24/1996. (VI. 25.) AB határozat, ABH 1996, 107.].
Erkölcsi bizonyítvány megkövetelése felsőoktatási intézményekbe való felvételhez, a közügyektől
eltiltás büntetésének hatálya alatt álló személyek általános kizárása felsőfokú tanulmányokból szintén
ellentétes az emberi méltósággal [12/1996. (III. 22.) AB határozat, ABH 1996, 241.] stb.
A méltósághoz való jog egyik funkciója az emberi életek közötti egyenlőség biztosítása. Az
Alkotmánybíróság az egyenlőséget az emberi méltóság fogalmának részeként kezeli. Ebből következik,
hogy gyakorlatában az emberi méltósághoz való jog elsősorban és eredetileg a klasszikus alapjogokkal
kötődik össze, de nemcsak azokkal: érvényesülésének hatóköre a nem alapjogokra is kiterjed. (Sólyom:
i.m. 460. o.)
A magyar alkotmánybírósági gyakorlatban - 8/1990. (IV. 23.) AB határozat (ABH 1990, 44.) - az emberi
méltósághoz való jog, az ún. általános személyiségi jog egyik megnyilvánulása. Az emberi méltósághoz
való jog az általános személyiségvédelmi funkciójából eredően további külön nevesített jogokat részjogosítványokat - is magában foglal, így például az önazonossághoz, az önrendelkezéshez való
jogot, az általános cselekvési szabadságot, a magánszféra védelméhez való jogot. Az emberi
méltóságból levezetett alkotmányos önrendelkezési jog eljárási vetülete az eljárás alá vont személy
rendelkezési joga a büntetőeljárásban és annak jogerős befejezését követően (1234/B/1995. AB
határozat, ABH 1999, 524.). Az Alkotmánybíróság a külön nevesített jogokkal kapcsolatban
hangsúlyozta, hogy az emberi méltósághoz való jog csak az emberi státus meghatározójaként, az
élethez való joggal fennálló egységben korlátozhatatlan. Az anyajog mivoltából levezetett egyes
részjogai azonban, bármely alapjoghoz hasonlóan, az Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerint
korlátozhatóak (1234/B/1995. AB határozat, ABH 1999, 524.).
7. Hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok helyzetének javításával kapcsolatos
intézkedések az esélyegyenlőség előmozdítására
A törvényi szabályozásnak megfelelően az Egyetem megkülönböztetett figyelmet fordít a hátrányos
helyzetű Munkatársak esélyegyenlőségének elősegítésére, különösen a nők, a negyven évnél idősebb
munkavállalók, a romák, a fogyatékossággal élők és a családos Munkatársak helyzetének javítására.
Az olyan Munkavállalók számára, akik a fentiekben említett tényezők okán hátrányos helyzetűnek
tekintendők, az Esélyegyenlőségi Bizottság a munkáltatói jogok gyakorlójával a hátrányos helyzetű
munkavállalói csoportokkal kapcsolatban felmerült problémákra vonatkozó megoldási javaslatot dolgoz
ki a probléma feloldására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Esélyegyenlőségi Bizottság, munkahelyi vezető.
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8. A női Munkatársak helyzetének javításával kapcsolatos intézkedések
A nőkkel kapcsolatos intézkedések súlypontjai az előmenetel elősegítése és a nők családi feladatainak
megkönnyítése. Ennek érdekében:
− az Egyetem figyelemmel kíséri a tehetséges, vezető pozícióhoz szükséges
kompetenciákkal rendelkező és a vezető pozícióra vállalkozó nők életpályáját,
− célul tűzi ki a nők arányának növelését az egyetemi közép- és felsőszintű vezetésben,
valamint a testületi szerveknél,
Felelős: rektor és intézményvezetők
Határidő: folyamatos
Az Egyetem a vezető utánpótlásra szóba jövő nők életpályájának segítésére mentori rendszert épít ki.
Felelős: rektor, munkáltatói jogkör gyakorlója, humánpolitikai vezető
Határidő: 2009. december 31.
9. A negyven évnél idősebb Munkatársak helyzetének
javításával kapcsolatos intézkedések
A negyven évnél idősebb Munkatársakkal kapcsolatos intézkedések súlypontjai
− az előmenetel elősegítése,
− a képzésben való részvétel ösztönzése és támogatása,
− a nyugdíj előtt álló Munkatársak életpályájának segítése,
− a nyugdíjas Munkatársakkal való humánus törődés,
− a nyugdíjas létre való átmenet előkészítése.
Felelős: a munkáltatói jogkör gyakorlója, humánpolitikai vezető
Határidő: folyamatos
A 40 év feletti alkalmazottak munkahelyi esélyegyenlőtlensége elsősorban a romló
egészségi állapotból és a kvalifikációs különbségekből eredő problémákra vezethető
vissza. A munkáltatói jogkör gyakorlója számára csupán eligazítást nyújt a fenti
felsorolás, tekintettel arra, hogy a negyven évnél idősebb Munkatársak helyzetének vizsgálata során
mindig az adott eset egyedi körülményeire figyelemmel kell eljárni, úgy, hogy az eljárás során minden
olyan körülmény feltárásra kerüljön, amely révén az esélyegyenlőség sérelme elkerülhető.

10. A roma Munkatársak helyzetének javításával kapcsolatos intézkedések
A roma Munkatársakkal kapcsolatos intézkedések súlypontjai
− az előmenetel segítése
− a képzésben való részvétel ösztönzése és támogatása
− több gyermek esetén a családi és munkahelyi feladatok megkönnyítése
Ennek biztosítása érdekében az Egyetem a foglalkoztatási jogviszony létrejöttekor tájékoztat minden új
Munkatársat arról, hogy - különleges személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások
betartására figyelemmel - nyilatkozhat ilyen jellegű hovatartozásáról.
Felelős: esélyegyenlőségi referens és munkáltatói jogkör gyakorlója
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Határidő: folyamatos
A kérdéskör tekintetében elengedhetetlenül fontos az adatvédelmi törvény
rendelkezéseinek betartása. Ennek megfelelően a roma kisebbséghez való tartozásról
nyilvántartás csak az érintettek önkéntes adatszolgáltatásán alapulhat és a
nyilvántartás adatainak kezelése is csupán az adatvédelmi törvény szigorú
szabályainak betartásával lehetséges.

11. A fogyatékossággal élő Munkatársak helyzetének
javításával kapcsolatos intézkedések
Az Egyetem felméri a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról szóló 1998.
évi XXVI. törvényben megfogalmazott követelmények teljesítésének egyetemi helyzetét, és ennek
megfelelően hozza meg intézkedéseit a fogyatékossággal élő Munkatársak helyzetének javítására.
Tekintettel a fogyatékossággal érintett adatok különleges voltára a felelősök különös figyelmet
fordítanak a mindenkori adatvédelmi törvény rendelkezéseinek betartására.
Felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója, humánpolitikai vezető
Határidő: folyamatos

12. Családos Munkatársakkal kapcsolatos intézkedések
A családi feladatok és a munkahelyi kötelezettségek összehangolása érdekében az Egyetem
előmozdítja
- a gyes, gyed ideje alatti folyamatos kapcsolattartást, a képzésekben való részvételt,
− a gyed-ről, gyes-ről visszatérő dolgozók beilleszkedésének segítését.
Felelős: humánpolitikai vezető, munkáltatói jogkör gyakorlója
Határidő: folyamatos
− a gyed-ről, gyes-ről visszatérő dolgozók részére a csökkentett munkaidő lehetőségét
(arányosan csökkentett illetménnyel).
Felelős: humánpolitikai vezető, munkáltatói jogkör gyakorlója
Határidő: folyamatos
− a részmunkaidőben való munkavállalást a tartós ápolásra szoruló közeli hozzátartozó
gondozása miatt.
Felelős: humánpolitikai vezető, munkáltatói jogkör gyakorlója
Határidő: folyamatos
− a rugalmas munkaidő beosztást, azokban a munkakörökben, ahol ez nem akadályozza az
Egyetem tevékenységének ellátását.
Felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója
Határidő: folyamatos
− a gyermekes munkavállaló munkaidő beosztásánál a gyermekgondozó és oktatási intézmények
nyitva tartásának figyelembe vételét, amennyiben ezen az időszakon túli munkavégzést rendel
el, a munkavállalót legalább 24 órával előbb tájékoztatja.
Felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója
Határidő: folyamatos
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− havi 4 óra munkaidő kedvezményt biztosítását a 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelő,
vagy legalább egy 10 éven aluli gyermeket egyedül nevelő Munkatársak számára, melynek
igénybevétele nem akadályozhatja a munkavállaló munkaköri feladatainak ellátását.
Felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója
Határidő: folyamatos
− a rendkívüli családi események (gyermek születése, gyermek ballagása stb.) esetére
szabadság biztosítását a rendes szabadságkeret terhére.
Felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója
Határidő: folyamatos
− a szabadság igénybevételénél az óvodai és iskolai szünetek figyelembe vételét.
Felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója.
Határidő: folyamatos.
13. Nyugdíj előtt álló Munkatársakkal kapcsolatos intézkedések
Az Egyetem pályagondozási tevékenysége részeként olyan rugalmas és humánus nyugdíjazási
rendszert működtet, amely lehetővé teszi, hogy az érintett Munkatársak nyugdíjba vonulását megelőző
években felkészüljenek a nyugdíjazásra, a nyugdíjas életformára, az aktív nyugdíjas évekre. Ennek
érdekében az Egyetem
− minden évben tájékoztató előadásokat szervez a nyugdíjrendszer aktuális követelményeinek
megismertetéséről,
Felelős: humánpolitikai vezető, esélyegyenlőségi referens
Határidő: folyamatos
− a nyugdíj előtt álló munkatárs munkaidejét kérésére csökkenti, (az illetmény arányos
csökkentésével egyidejűleg) ha ezt a munkatárs egészségi állapota indokolja és a feladat
ellátását nem veszélyezteti.
Felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója
Határidő: folyamatos
− a 10 évnél hosszabb időt eltöltött munkatársat nyugdíjba vonulása alkalmából az Egyetem
anyagi lehetőségétől függően, jutalomban részesíti.
Felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója
Határidő: folyamatos
− a korengedményes nyugdíjazás egyénre és munkáltatóra gyakorolt hatását annak alkalmazása
előtt megvizsgálja.
Felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója
Határidő: folyamatos.
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14. Nyugdíjas, volt Munkatársakkal kapcsolatos intézkedések
A nyugdíjazott munkatárs kérésére további foglalkoztatási lehetőségét az Egyetem
megvizsgálja.
Felelős: humánpolitikai vezető
Határidő: folyamatos
A szakmailag kiemelkedő oktató és tudományos munkát végző nyugdíjas munkatárs
foglalkoztatását az Egyetem a külső alkalmazással szemben előnybe részesíti.
Felelős: humánpolitikai vezető
Határidő: folyamatos.
15. Képzés, átképzés az egyetemi Munkatársak számára
A Kollektív Szerződésben foglalt rendelkezéseken túl az Egyetem elősegíti a Munkavállalók részvételét
az Egyetemen folyó képzésekben.
A Karok ennek megfelelően kialakítják a Munkavállalók képzésének rendszerét, megállapodva a
képzésben évente részt vevők százalékos arányában és a költségek megosztásáról.
A rugalmasság és alkalmazkodó képesség javítása érdekében az Egyetem minden Munkatársa
számára biztosítja az egész életen át tartó tanulás lehetőségét. Ennek érdekében
− folyamatosan vizsgálja az Egyetem képzési, továbbképzési igényeit, és azokat összehangolja a
munkatársak igényeivel,
− minden évben képzési tervet készít, amelyben külön hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű
munkatársak képzésére,
− lehetővé teszi a munkakör ellátását segítő, valamint a szakmai előmenetelhez hozzájáruló
képzésben való részvételt, kortól, nemtől, családi és egészségi állapottól, szervezeti egységtől
függetlenül, azonos feltételekkel.
− biztosítja az Egyetem keretében szervezett képzésekben való ingyenes részvételt, és
gondoskodik arról, hogy a kari önállóság ne teremtsen különbségeket a részvételi lehetőség
tekintetében,
− a más intézményben történő továbbtanulást, a tanulmányi szerződésben rögzített feltételekkel,
anyagilag is támogatja,
− a kevesebb, mint egy év időtartamú határozott idejű közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező
munkatársakat tájékoztatja a számukra elérhető munkaerő-piaci esélyeiket növelő képzésekről,
későbbi elhelyezkedési esélyeik javítása érdekében,
Felelős: oktatási rektorhelyettes, dékánok, rektor, humánpolitikai vezető
Határidő: A belső képzési, továbbképzési szisztéma kidolgozásának határideje: 2009. szeptember 30.
A Munkavállalók tájékoztatása a képzési lehetőségekről: 2009. október 31.
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16. Teljesítményorientáció, karrierterv az egyetem Munkatársai számára
Az Egyetem a teljesítménykövetelményeket jó és kiváló színvonalon ellátó munkatársa számára stabil
és kiszámítható egyetemi életpályát biztosít figyelemmel az Egyetem szabályzatainak rendelkezéseire.
Ennek érdekében
− a munkahelyi vezető gondoskodik arról, hogy minden munkatárs számára egyéni
előmeneteli terv készüljön.
Felelős: munkáltatói jogkör gyakorlója
Határidő: 2009. november 30.
− Gondoskodik arról, hogy a munkatársak teljesítményének értékelése objektív szempontok,
a tényleges teljesítmények alapján történjen. Ennek érdekében kidolgozza az egyéni
teljesítményértékelési rendszert.
Felelős: dékánok
− Határidő: 2009. november 30.
− A kiváló munkatársak teljesítményét az Egyetem anyagi erőforrásainak függvényében
jutalmazza, és erkölcsileg elismeri.
Felelős: rektor és dékánok
Határidő: folyamatos
− Kidolgozza a kiváló munkát végzők jutalmazási rendszerét.
Felelős: humánpolitikai vezető
Határidő: 2009. november 30.
− Gondoskodik arról, hogy a kiváló oktató és kutató munkát végzők teljesítményét az
Egyetem minden munkatársa megismerje.
Felelős: rektor és esélyegyenlőségi referens.
Határidő: folyamatos
17. Az esélyegyenlőségi tényezők Egyetemi szintű mérése
Az Esélyegyenlőségi Bizottság részletes felmérést végez az Esélyegyenlőségi Terv célkitűzéseinek
érvényesüléséről az Egyetem három kampuszán az Esélyegyenlőségi Terv szempontjainak
megfelelően.
Felelős: Esélyegyenlőségi Bizottság és Esélyegyenlőségi Munkacsoport
Határidő: 2009. november 10.

18. Az esélyegyenlőség előmozdítása az egyetemi közélet javítása által
Az egyetemi közélet avítása érdekében az Egyetem törekszik arra, hogy kulturális színtéren is
előmozdítsa a Munkavállalók együttműködését, az egyetemi légkör megteremtését. Ennek érdekében
- sportnapokat és egyéb kulturális rendezvényeket,
- az egyes szervezeti egységek működésének bemutatására hivatott rendezvényeket szervez.
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B.) 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 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.
Az esélyegyenlőségi törvény rendelkezései alapján az egyenlő bánásmód
követelményének megsértése miatti igények különböző jogszabályokban
meghatározott eljárások során - így különösen személyiségi jogi perben, munkaügyi
perben, illetve fogyasztóvédelmi, munkaügyi vagy szabálysértési hatóságok eljárása során érvényesíthetőek.
Az Egyetem a konfliktusok feloldása érdekében belső, ún. panasztételi eljárást intézményesít. Emellett
természetesen a sérelmet szenvedett fél gyakorolhatja az egyes jogszabályokban nevesített jogait (pl.
személyiségi per, munkaügyi per, közigazgatási eljárás).
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: hatóság) kérelem alapján, illetve az a törvényben
meghatározott esetekben hivatalból vizsgálatot folytat annak megállapítására, hogy megsértették-e az
egyenlő bánásmód követelményét, valamint kérelem alapján, hogy az arra kötelezett munkáltatók
elfogadtak-e esélyegyenlőségi tervet. A vizsgálat alapján határozatot hoz, sőt arra is lehetősége van,
hogy a közérdekű igényérvényesítés joga alapján pert indítson a jogaikban sértett személyek és
csoportok jogainak védelmében.
Ha a hatóság megállapította a törvényben foglalt, az egyenlő bánásmód követelményét biztosító
rendelkezések megsértését, elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, megtilthatja a jogsértő
magatartás jövőbeni tanúsítását, továbbá elrendelheti a jogsértést megállapító jogerős határozatának
nyilvános közzétételét, bírságot szabhat ki, illetve külön törvényben meghatározott jogkövetkezményt
alkalmazhat.
A hatóság határozata és végzése ellen a közigazgatási döntésekre vonatkozó általános szabályok
szerint bírósági felülvizsgálatnak van helye. Az eljárás a Fővárosi Bíróság hatáskörébe és kizárólagos
illetékességébe tartozik.
Az Egyetem az egyenlő bánásmód biztosítása és az esélyegyenlőség előmozdítása, továbbá az
esélyegyenlőségi terv megvalósítása érdekében Esélyegyenlőségi referenst és Esélyegyenlőségi
Bizottságot nevez ki.
A Rektor az Egyetem közalkalmazotti jogviszonyban álló munkatársai közül kijelöli az Esélyegyenlőségi
Bizottság tagjait. Az Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai: jogász, esélyegyenlőségi szakértő,
szakszervezeti képviselő, a HÖK által delegált tag. A Bizottság tagjai folyamatos (elektronikus)
kapcsolattartás mellett szükség szerint üléseznek.
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Az esélyegyenlőségi referens feladatai:
− az esélyegyenlőségi terv teljesülésének vizsgálata, beszámoló készítése minden év
december 31. napjáig,
− az esélyegyenlőségi terv elkészítése a következő időszakra, egyeztetése a munkáltatóval
és a munkavállalói érdekképviseletekkel. Az egyeztetett tervezet benyújtása,
− az éves esélyegyenlőségi terv kidolgozása,
− a vezetők tájékoztatásának megszervezése az esélyegyenlőségi törvény követelményeiről
és eljárásrendjéről külső szakértő bevonásával,
− felmérés készítése a munkakörülményekről és a munkafeltételekről, javaslat készítése
azok javítására, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre,
− felmérés készítése az emberi méltóság tiszteletben tartásának jelenlegi egyetemi
gyakorlatáról,
− a vezetőkkel szemben támasztott követelmények kidolgozása az emberi méltóság
tiszteletben tartása tekintetében,
− felmérés készítése a fogyatékossággal élő Munkatársak támogatási igényéről, és a
szükséges intézkedések megfogalmazása,
− az Esélyegyenlőségi Bizottság titkári teendőinek ellátása.
Az esélyegyenlőségi referens munkáját az egyes szervezeti egységek képviselőiből álló
Esélyegyenlőségi Munkacsoport segíti.
Az Esélyegyenlőségi Bizottság feladatai:
− szükség esetén előterjesztéseket készít,
− lefolytatja a panasztételi eljárásokat,
− munkájáról évenként egy alkalommal az esélyegyenlőségi referens útján beszámol a
Szenátusnak a Rektor által meghatározott időpontban.
Határidő: folyamatos
Az Esélyegyenlőségi Munkacsoport olyan testület, amely a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás
és az Esélyegyenlőségi Tervben foglaltak határidőben történő ellátásának biztosítására hivatott.
Feladatai:
− Az esélyegyenlőségi Referens munkájának segítése, az egyetemi szintű beszámolók
és jelentések elkészítésének szervezeti egységeknek megfelelő részfeladatainak
ellátása,
− Az esélyegyenlőségi tervben foglaltak, szervezeti vezetők részére előírt
kötelezettségek teljesítésének elősegítése.
A megállapodást az aláíró felek a 2009. január 1-től 2010. december 31-ig tartó időszakra fogadják el.
Jelen megállapodást a munkahelyi esélyegyenlőség érdekében a következő szervezetek képviselői
aláírásukkal elfogadják.
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C.) 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 öt napon belül rövid beszámolót készítenek a
Rektor és az Esélyegyenlőségi Bizottság számára.
Folyamatos határidők esetén a beszámoló előterjesztésének határideje december 15.
Emellett az egyetem gondoskodik arról, hogy a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos esetlegesen
felmerülő esélyegyenlőségi kérdések esetén kikéri az Esélyegyenlőségi Bizottság véleményét.

Budapest, 2009. január 1.

Munkáltató részéről

Munkavállalók részéről
(szakszervezeti képviselő)
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1. sz. függelék
Helyzetfelmérés, létszámadatok

A helyzetfelmérés az Egyetem munka és-személyügyi nyilvántartásában szereplő adatok
felhasználásával, azok statisztikai elemzésével készült.
A Terv elkészítéséhez alapul szolgáló helyzetfelmérés adatai a 2009. év január havi állapotot tükrözi. A
felmérés eredményeként az alábbi adatok kerültek megállapításra:
Az egyetemi vezetők megoszlása szervezeti egység és nem szerint 2009. 03. 31-én
(fő)
GTK
KTK
Nő
17 Nő
Férfi
26 Férfi
Összesen 43 Összesen

KeTK
Nő
Férfi
Összesen

5
16
21

KiTK
TTK
Kecskemét
3 Nő
5 Nő
2 Nő
16 Férfi
16 Férfi
9 Férfi
19 Összesen 21 Összesen 11 Összesen

ÉTK
Nő
Férfi
Összesen

7
12
19

TÉK
Nő
Férfi
Összesen

3
8
11

Soós
SzKI
Nő
Férfi
Összesen

1
1
2

1
2
3

Egyéb
Nő
Férfi
Összesen

BCE
összes
Nő
Férfi
Összesen

23
23
46

67
129
196

Munkavállalói létszámadatok (2009. 03. 31.)

Összes munkavállaló (fő)
Nők aránya (fő)/(%)
Fogyatékkal élők aránya (fő)/(%)
Roma identitásúak aránya (fő)/(%)
40 év felettiek aránya (fő)/(%)
Kisgyermeket nevelők aránya (%)
A dolgozók átlagéletkora
Gyes-ről, Gyed-ről visszatérők száma és aránya (2008-ban) (fő)/(%)
Pályakezdők aránya (2008-ban felvett) (fő)/(%)
Munkáltatói felmondással/felmentéssel távozók aránya (2008-ban) (fő)/(%)
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1659
1001 fő; 60,33%
11 fő; 0,66 %
0 fő; 0,00 %
987 fő; 59,49%
47 év
22 fő; 1,32 %
29 fő; 1,75 %
27 fő; 1,63 %

Az oktatók létszámának és átlagéletkorának alakulása munkakör szerint
(2009. 03. 31. állapot)

Munkakör

Megnevezés

*
**

2009.03.31. (Tmi*)

Átlag
Szórás
Egyetemi tanár
60,33
5,58
Egyetemi docens
51,57
8,51
adjunktus
42,44
9,38
tanársegéd
32,69
4,91
Főiskolai tanár
55
8,60
Főiskolai docens
58,67
4,01
Főiskolai adjunktus
Főiskolai tanársegéd
Kutatóprofesszor
Tudományos tanácsadó
Tudományos főmunkatárs
54,93
7,68
Tudományos munkatárs
47,88
11,41
Tudományos segédmunkás
33,81
6,60
Műszaki oktató
47,50
12,23
Művésztanár
Nyelvtanár
48,25
8,80
testnevelő tanár
49,56
9,07
kollégiumi nevelőtanár
54,25
13,72
Szakoktató**
49,33
8,62
Tanár**
41,47
9,38
Összesen
49,04
2,64
Tmi – Teljes munkaidős, Rmi - Részmunkaidős
Soós István Borászati Szakközépiskola

Forrás: GMI Humán Erőforrás Iroda

- 19 -

Fő
90
183
173
137
9
12
1
1
14
16
21
4
1
40
16
4
3
15
740

2009.03.31.
(Rmi*)
Átlag Szórás
63,08
6,16
53,25
8,52
46,36
10,22
31,55
4,95
67,00
8,52
49,67
13,43
48,69
12,06
36,89
11,86
49,94
11,74
51,00
13,45
53,29
2,96

Fő
13
28
28
11
1
1
4
3
13
9
18
3
132

