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I. r6sz

Alr^lr,Axos

RENDELKEZE sEK

Bevezet6s

1.$

(l) A tew

azEur6pai Uni6 6s ahazaitilrsadalomelviirasait t[kr0z6, az egyenlo b6n6sm6d 6s
M es6lyegyenl6s6g el6mozditrlsar6l sz6l6 2003. C)O(V. tdrv6nyen (a tov6bbiakban:
Es6lyegyenl6s6gi torv6ny) alapul.
(2) Az es6lyegyenl6s6gi tdrv6ny 1. $-a szerint ,,Az egyenl6 brln6sm6d kdvetelm6nye alapj6n a
Magyarorszfug teruleten tart6zkod6 term6szetes szem6lyekkel, ezek csoportjaival, valamint a
jogi szem6lyekkel 6s a jogi szem6lyis6gekkel nem rendelkezl szewezetekkel szemben e
tdrv6ny rendelkezdsei szerint tvonos tisztelettel 6s kdrtiltekintdssel, az egyent szempontok
tvonos m6rt6kri fi gyelembev6tel6vel kell elj 6rni."

Az Es6lyeryenl6s6gi Terv tfrrya, hatilya, jogi alapjai

2.$

(l)Az

Es6lyegyenl6s6gi tcirvdny 63. $ (4) bekezd6se el6iqa, hogy az 6tven f6n61 tObb
munkavrillal6t foglalkoztat6 kdlts6gyet6si szervek 6s tribbs6gi rlllami tulajdonban all6 jogi
szem6lyek kdtelesek es6lyegyenl6s6gi tervet elfogadni.
(2) Az Es6lyegyenl6s6gi Terv szem6lyi hatrilya kiterjed a Debreceni Egyetem (a tovdbbiakban:
munk6ltat6) valamennyi kdzalkalmazottjin1 6s munkavlgzlsre inlnyul6 egy6b jogviszonyban
foglalkoztatott dolgoz6jara (a tov6bbiakban: munkavrillal6) ftiggetleniil az alkalmaz6s
jelleg6t6l, a munkaid6t6l vagy az alkalmazdshatArozott idejti volt6t6l.
(3) Az Es6lyegyenl6s6gi Terv hatilya afoglalkoztatilsi helyzetre terjed ki, kiilondsen az aldbbi
szempontokat figyelembe v6ve:

.

a

o

b6rezds (egy6b juttatrisok),

o

munkakortilm6nyek

jogviszony l6tesftdse 6s megsztintet6se,

(munkaeszkdzdkhoz

val6 hozzifefts,

munkaid6,

e96szs6gv6delem),

o

szakmai el6menetel (v6gzetts6gek, gyakorlati id6 beszrlmitrls4 munkaerd-felv6tel),

o

k6pz6s,

.

gyenneknevel6ssel 6s sztil6i szereppel kapcsolatos kedvezmdnyek.
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(4) A munk6ltat6 az a\ilbbi csoportok foglalkoztaLlsi helyzetdre fordit kiemelt figyelmet azzal,
hogy az utols6 n6gy csoportba tartoz6 szemllyek eset6n sziiks6ges az 5intett szem6ly
nyilatkozata a munk6ltat6 fel6 a hovatartozdsilr6I:

o

n6k,

o

55 6vn6l id6sebb munkatrlrsak.

o

fiatal munkav6llal6k,

o

GYED-r61, GYES-r61 visszatdr6 munkav6llal6k,

.

megvilltozort munkakdpess6gri munkavtlllal6k,

.

fogyatdkkal

.

gyennek6t egyediil nevel6 munkav6llal6k,

.

rom6ko

(5) Az

616

munkav6llal6k,

Es6lyegyenl6s6gi Tervet

a

munk6ltat6 (Szen6tus),

a

szakszervezetek

6s

a

Kdzalkalm azotti Tan6cs egytittesen fogadj a el.

(6)

A

Terv elfogad6srir6l 6s tartalmar6l tfujdkodati kell az dsszes munkatiirsat. Az

Es6lyegyenl6s6gi Terv rlltal nyujtott kedvezrn6nyek ig6nybev6tel6re, illetve a progmmokban
val6 r6szv6telre senki nem kdtelezhet6, s err6l ir6sban le is lehet mondani.
(7) Az Es6lyegyenl6s6gi Terv 6nrll16 dokumentumkdnt kertil elfogad6sra.

(8) A jelen Es6lyegyenl6s6gi Terv megval6sit,Ssircrt a munkriltat6i jogkdrt gyakorl6 vezet6k,
illetve az aliir6 6rdekv6delmi szervezetek a felel6sek.
Es6lyeryenl6s6g

-

eryenl6 bindsm6d elve. Fogalmak
3.$

(1) Az egyenl5 banasm6d elv6nek megs6rt6s6t jelentik az alilbbi magatartilsok:

r

kozvetlen h6tranyos megkiilonbdztet6s,

o

kdzvetetth6tranyos megkiildnbdztet6s,

o

zakJatils,

o

jogellenes elkiildnit6s,

o

megtorl6s,

o

valamint az ezek're adott utasitris.

4114

(2) Kdzvetlen h6tninyos megkiildnbdztet6snek min6stil minden olyan rendelkezds, amelynek
eredm6nyek6nt egy szem6ly vagy csoport val6s vagy v6lt

.

ngmg,

o

faji hovatartozils4

o

b6rszine,

o

nemzetis6ge,

o

nemzetisdghez vaI6 tartoz{sa,

o

anyanyelve,

.

fogyatdkossdg4

.

eg6szs6gi 6llapota,

o

vall6si vagy vil6gn6zeti meggy6zbd6se,

o

politikai vagy m6s v6lem6nye,

o

csal6di 6llapot4

.

anyas6ga (terhess6ge) vagy apasiga,

.

szexu6lisininyults6ga,

o

nemi identitrlsa.

o

6letkor4

o

tarsadalmi szirmazisa"

.

vagyoni helyzete,

o

foglalkoztatisi jogviszonyrlnak vagy munkav6gz6sre irrinyul6 egy6b jogviszonyrinak
rdszmunkaid6s jellege, illetve hatarozott id6tartama,

o

6rdekk6pviselethez val6tartozis4

o

egy6b helyzete, tulajdons6ga vagy

jellemzlje

(a tov6bbiakban egyiitt: tulajdons6ga)

brln6sm6dban, mint amelyben m6s, osszehasonlfthat6
helyzetben lev6 szem6ly vagy csoport r6szestil, r6szesiilt vagy r6szesiilne.
(3) Kdzvetett h6trrinyos megkiildnbdztet6snek min6stil az a krlzvetlen h6tr6nyos
megkiildnboztet6snek nem min6siil6, l6tsz6lag az egyenl6 banasm6d kdvetelm6ny6nek

miatt rdszestil kedvez6tlenebb
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megfelel6 rendelkez6s, amely a (2) bekezddsben meghatdrozott tulajdonsrigokkal rendelkez6
egyes szem6lyeket vagy csoportokat ldnyegesen nagyobb arrinyban h6trinyosabb helyzetbe
hoz, mint amelyben m6s, d,sszehasonlithat6 helyzetben 1ev6 szem6ly vagy csoport volt, van
vagy lenne.

(4) ZaKatasnak min6stil, az az emberi m6lt6s6got s6rt6, szexu6lis vagy egy6b term6szetii
magatartas, amely az 6rintett szemdlynek a (2) bekezd6sben meghatrirozott tulajdons6g6val
fiigg 6ssze, 6s cdlja vagy hafiisa valamely sze4q6llyel szemben megfelemlit6, ellens6ges,
megal6z6, megszdgyenit6 vagy t6mad6 kdrnyezet kialakit6sa.
(5) Jogellenes etktilcinitdsnek min6sri az amagatartils, amely a (2)bekezd6sben meghat6rozott
tulajdons6gai alapjrln egyes szem6lyeket vagy szem6lyek csoportj6t a veltik dsszehasonlithat6
an6lkiil, hogy a tdw1ny azt
helyzetben lev6 szem6lyekt6l vagy szemdlyek csoportj6t6l
kifej ezetten megengedn6 - elkiildnft.

-

(6) Megtorl6snak min6siil az a magatart6s, amely az egyenT6 brinrism6d kd,vetelm6ny6nek
megs6rt6se miatt kifog6st emel6, eljrlrrlst indit6 vary az eljar6sban kdzremrikod6 szem6llyel
szemben ezzel lsszefiigg6sben jogs6relmet okoz, jogsdrelem okozitsitra ininyul vagy azzal
fenyeget.

(7) El6nyben r6szesit6s:
Nem jelenti az egyenll brln6sm6d kdvetelm6ny6nek megs6rt6s6t az a rendelkezds, amely egy
kifejezetten megjeldlt t"irsadalmi csoport trirgyilagos 6rt6kel6sen alapul6
es6lyegyenl6tlens6gdnek felszrimolasrira irinyul, ha az
a) torv6nyen vagy tdrv6ny felhatalmazasa alapjrin kiadott kormiinyrendeleten, illetve kollektiv
szerz6d6sen alapul, 6s hatrlrozott id6re vagy hat6rozott felt6tel bekdvetkeztdig sz6l, vagy

b) a prirt [gyint6z6 6s k6pviseleti szerv6nek megvrllasztAs4 valamint a prirftrak a vdlasztitsi
eljrlrrlsr6l sz6l6 torvdnyben meghatfuozott vfilasztiisokon tcirt6n6 jeldltallitasa soran a ptrt
alapszabily6banmeghatirozottm6don6rv6nyesiil.
(8) Az (7) bekezdlsben meghatrlrozott rendelkez6s nem s6rthet alapvet6 jogot, nem biztosfthat
felt6tlen el6nyt, 6s nem z{rhatjaki az egy6ni szempontok m6rlegel6s6t.

6lr4

Jog az egyenld foglalkoztatishoz, el6menetelhez,

k6pz6shez 6s munkafelt6telekhez

4.S

(l) A

nemek kdzdtti h6trrinyos megktildnbciztetds riltalinos tilalm6t Magyarorsz6g
Alaptdrvdnye XV. cikk6nek (2) 6s (3) bekezd6se rdgziti, amikor kimondja, hogy
,,Magyarorszfug az alapvet6 jogokat mindenkinek b6rmely megkiildnbdztet6s, nevezetesen faj,
szin, nem, fogyat6koss6g, nyelv, vall6s, politikai vagy m6s v61em6ny, nemzeti vagy uirsadalmi

szdrmazis, vagyoni, sziilet6si vagy egy6b helyzet szerinti kiildnbs6gtdtel ndlkiil biztosftja." 6s
"A n6k 6s a f6rfiak egyenjogiak."

A

kdzalkalmazotti jogviszonyra is alkalmazand6 Munka Tdrv6nykdnyve 12.$ (1)
bekezd6se el6irja, hogy a munkaviszonnyal kapcsolatban az egyenlS banasm6d kdvetelmdny6t
meg kell tartani.

(2)

(3) A Debreceni Egyetem ugyanolyan elvek alapj:ln koteles foglalkoztahi, illetve el6l6ptetni a
ki.ikinbdz6 nemii munkatarsait, 6s nem tehet ktildnbsdget f6rfiak 6s ndk kdzdtt akkor sem,
amikor a k6pz6shezval6hozzitjttitsr6l kell ddntenie. Emellett ugyanazokat a munkafeltdteleket
kell biaositania a ndknek, mint a f6rfiaknak.

(4) Az rij munkav6llal6k kivalasztrlsakor kizar6lag a sztiks6ges v6gzetts6g, a k6pess6gek 6s
kdszs6gek domin6lhatnak.

(5) Az rillrishirdetdsekn6l az egyetem kdtelezi maght arr4 hogy maraddktalanul betartja
j

a

ogszabalyi el6irasokat.

(6) A munka jelleg6b6l vagy term6szet6b6l ered6 arilnyos kiil6nbs6gt6tel indokolt lehet.

II.

r6sz

Az Es6lyegrenl6s6gi Teru c6ljai

s.$

(l) Az Es6lyegyenl6s6gi

Terv c6lja, hogy a Debreceni Egyetemen a foglalkoztat6s valamennyi
teriilet6n megellzze a h6trrlnyos megktildnbdztet6st, 6s el6segitse egyes trlrsadalmi csoportok
tagj ainak es6lyegyenl6s6gdt.

A

(2)
terv mag6ban foglalja valamennyi, az Esdlyegyenl6s6gi Tervben
kdvetelm6nyek szerinti c6lt szolg6l6 munkriltat6i int6zkeddst.

irott elvek

6s

(3) A program kdlts6gvet6si fedezet6t a Debreceni Egyetem kdltsdgvetdse biztositja.

Altalinos c6lolq etikai elvek
6.$

(1) A megkiilonbdaet6s tilalma, egyenl6 bdnasm6d:

A jelen megrlllapoddst aleur:6 felek az egyenl6 brin6sm6d elveinek tiszteletben taftilsa €s az

es6lyegyenl6s6g el6segit6se 6rdek6ben trlmogat6 int6zked6seket hoznak. A munkriltat6
kotelezetts6get viillal, hogy a foglalkoztatis sor6n megel6zi 6s megakad6lyozza a

7/t4

munkavdllal6k h6tninyos megktilonbdztet6s6t. Ez kiterjed a munkaer6-felv6telre, az
alkalmazasnill a munkabdrek, a jdvedelmek, a juttatiisok, a k1pz6s, a tov6bbk6pz6s 6s egy6b
dsztcinz6sek meghatrlrozdsdra, az futhelyezdsre, a felmond6sra 6s egy6b, a foglalkoztatrissal
6sszeftigg6 esetekre. Kiterjed tov6bb6 a munkav6llal6k b6rminemri - kiil<indsen koruk, nemtik,
csalidi iillapotuk, nemzetisdgiik, fajuk, szilrmaziisuk, vall6suk, politikai meggy6z6d6stik stb. miatti diszkrimindci6jira. Ez a16l kiv6telt k6pezrek a foglalkoztatis jelleg6b6l vagy
term6szet6b6l egy6rtelmtien kdvetkez6, sziiks6ges 6s arrlnyos megkiildnbdztet6s esetei.A
Debreceni Egyetem kiemelt figyelmet fordit a munkavilllal6k 6letkora, neme, nemzetis6gi
hovatartoztisa" csal6di vagy eg6szs5gi 6llapota miatt bekcivetkez6 kdzvetlen 6s kdzvetett
megkiildnbdztetds megel6z6s6re, megsziintet6s6re.

(2) Az emberi m6lt6s6g tiszteletben tartrisa:

A

munkriltat6 a foglalkortaths soriin tiszteletben tartja a munkav6llal6k 6rt6keit, emberi
m6lt6s6g6t. A munkiltat6 a sajit 6s a munkav6llal6k 6rdekeit figyelembe vfve, azokat
dsszeegyeztetve olyan munkafelt6teleket, munkakitrtilm6nyeket, munkahelyi l6gk6rt alakit ki,
amelyek azalapvetl 6rt6keknek a meg6rz6s6hez 6s meger6sit6s6hez hozzijirulnak.
(3

) Partneri kapcsolat, egyiittrntikrid6s

:

A munkrlltat6 a foglalkoztatisi viszony keretei kdzdtt is a parfirers6g elv6nek 6rv6nyesit6s6re
tdrekszik. Ennek 6rdek6ben ifil6that6 szerz6dflses viszonyokat alakit ki, szem el6u tartva a
kd,lcsdnds el6nyrik egyidejii biztositris6t.
Kollektiv Szerz6d6s.

A

munkaltat6 6s a dolgoz6k kapcsolatrlt tiikrdzi a

(4) Trirsadalmi szolidarit6s:
m6s, trirsadalmilag hasznos tev6kenys6g soriln semmilyen korf nemii,
nemzetis6gii, csal6di vagy egeszs6gi 6llapotu munkavdllal6 sem 6rtdkesebb a tiirsadalom
szitmira a m6siknil. Trirsadalmunk minden tagjrinak 6rdeke a szolidaritris er6sit6se, amely
nagyban el6segftheti a h6t6nyos helyzetii csoportok foglalkoztatrisi 6s 6rv6nyestil6si
lehetds6geit.

A foglalko^atas vagy

(5) Meltdnyos 6s rugalmas elbanas:

A

megki.ildnbdzetds tilalma az egyenll brinasm6d elve nem alkalmas az Osszes l6tez6
egyenl6tlens6g megsziintet6s6re, amely 6rheti a munkavrillal6kat foglalkoztatlsuk soriin. A
munk6ltat6 ennek megfelel6en olyan pozitiv, m6ltrinyos int6zkeddseket dolgoz ki, amelyek
el6segitik az enntettek foglalkoztatasi pozici6jrinak javul6s6t, meg6rz6s6t.
Helvzetfelm616s

7.S

(1) Az egyes kiemelt csoportokra vonatkoz6 konkr6t c6lok meghatiirozdsa 6rdek6ben a
munk6ltat6 helyzetfelm6r6st k6szitett.

(2) A helyzetfelm6r6s c6lj4 hogy feltarj4 milyen az egyes c6lcsoportokba tartoz6k arrinya a
Debreceni Egyetem munkavrillal6i kdzdtt.
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(3)

A

helyzetfelm6r6s adatai
Egyetemen, mely szerint:

a 2013. november 27-ei

Osszesen
Osszes doleoz6

35 6v alatti doleoz6k
55 6v feletti dolsoz6
ftzrkai dolsoz6
hatrirozott idejri
szerz6ddssel doleoz6k
hatrirozatlan idejri
kinevez6ssel doleoz6k
16szmunkaid6ben
doleoz6k
vezetS beosztrlsriak
eeyetemi 6s fb skolai tanrir
egyetemi 6s fbiskolai
docens
egyetemi 6s foiskolai
adiunktus
egyetemi 6s f6iskolai
tanrlrses6d
8 riltaklnost v6ezettek
szakmunkrlst, szakisko l6t,
v 6 szettek
fels6fokri vdszettsd griek
> f6iskol6t v9szettek
> egyetemet vdgzettek
kozdoi skol 6t

oh

rillapotot tiilaozik

a Debreceni

Ebb6l

Ebb6l
n6 (fd)

Y"

,/o

f6rfi
(f6)

f6
6425

100

4317

67.19

2018

31.41

1621

80,33

770

11.98

9.15

400
223

51,95

588

TI74

t8.27

5251

32.81

37.93

2108
397
370
365

751

63,97

423

36,03

81.73

3566

67.9r

1685

32-09

311

4,84

181

58,20

130

325
203

s.06
3.16

t27

39,08

198

32

15,76

171

41.80
60.92
84,24

397

6.18

t23

30.98

274

69,02

4t7

6.49

185

44.36

232

55.64

361
353

5.62

189

52.35

172

5,49

r69

47.88

184

47.65
s2.12

2249
3823
824
2999

35.00

I

878

83.50

37r

16.50

59,s0
12,82

227s
687
1 588

59.51

1548

40.49

83.37

t37

t6.63

52,95

t4ll

47.05

46,68

19,67
48,05

62,07

Telj es munkaid6ben fo glalk oztatottak (nemek 6s

6letkor szerinti bontisban) (fd)

Nem

56- x 6v

30 6v alatt

30-45 6v

46-55 6v

N6

666

2305

856

309

4t36

F6rfi

2s2

r0t2

401

313

1978

Nem

0sszesen

R6szmunkaid6ben foglalkoztatottak (nemek 6s 6letkor
szerinti bontisban) (f6)
30 6v alatt

30-45 6v

46-55 6v

56- x 6v

0sszesen

N6

35

93

26

27

l8l

F6rfi

I9

58

25

28

130
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GYE

S

-161, GYED -16l visszat6r6

munkavrillal6k sz6ma:

Megel6z6 5 6v:1426 f6
K0vetkez6 5 6v: 351 fo
Gyermekekre 6s csal6dokra vonatkoz| nyilvintartAs az egyetemen nincs, mivel a csal6di
p6t16k kifizet6se 2008. m6rcius 1-jdt61 a Magyar Allamkincsulr hatriskdr6be tartozik, igy a k6t
vagy tdbb tiz €ven aluli gyermeket nevel6k szrima valamint atiz 6ven aluli gyermeket egyedtil
nevel6k szirm4 mint adat nem rill rendelkez6stinkre.

(4) Osszessdg6ben meg6llapfthat6, hogy a helyzetfelmdr6s nem mutatott ki kiildndsen nagy
egyenl6tlens6geket, de az es6lyegyenl6s6g fogalm6ba beletartozik az is, hogy az eleve
h6tr6nnyal indul6kat segitstik, hogy egyenl6 f61k6nt lehessenek munkavrillal6ink.
Konkr6t c6lok kitiiz6se
8.$

(l) Az es6lyegyenl6s6g

a)

el6mozditdsa 6rdek6ben a Debreceni Egyetem azalilbbi c6lokat ti:-rilcr:

az esely egyenl6s6g 6rdek6ben Es6lyegyenl6sdgi Bizotts6g mtikddtet6se;

b) az egyenl6 brin6sm6d

betartdsa 6s az es6lyegyenl6s6g el6segitdse 6rdek6ben a
munkriltat6 az 6ll6shirdet6sek megfogalmaz6sakor 6s a munkav6llal6k kivrllaszkisinal a
3. $ (2) bekezd6s6ben foglalt jellemz6k alapjrin nem tesz ktil6nbs6get;

c) a munkakdriilm6nyek

javit6s4 ktildnds tekintettel a 40 ev feletti munkavrillal6k

he lyzet6nek j avf trlsrira.

A

munkrlltat6 a munkakdrtilm6nyeket rigy alakitja, hogy folyamatosan el6segitse az
id6sebb koruak fizikai 6s szellemi k6pess6geinek morimrilis kiteljesedds6t, az
<iregeddssel egytitt j rir6 vrlltozisok ellensulyoziis6t.
munkavrfllal6k
kdzerzetenek
eg6szs6gi 6llapotrinak, biaons6giinak 6s
megtartiisa 6rdek6ben a munkriltat6
a 40 6v feletti munkav6llal6k szimira biztositja a szewezett eg6szs6gi.igyi 6s
betegs6gmegel6zdsi c6hi sziir6vizsg6latokon tdrt6n6 r6szv6telt, amely azonban
nem akaddlyozhatja a munkavilllal6 munkakdri feladatainak ell6tuis6t,
egdszsdges 61etn6d kialakit6s6ra, sporttevdkenys6g folytat6srira
kedvezm6nyek biaosft6s6val dsztdnzi a munkav6llal6kat.
A Debreceni Egyetem az 6piiletek megkdzelit6s6nek akadrflymentesit6s6vel a specirilis
igdnyf, megv6ltozott munkak6pess6gii munkavrlllal6k munkav6gz6s6t igyekszik
el6se giteni, me gkdnnyiteni.

j6

A

j6

o

o az

d)

Egyenl6 brin6sm6d 6s az es6lyegyenl6s6g biaositisa a szociiilis biztons6g ter6n.
A kozalkalmazottalcnak lehet6s6giik van kamatnentes lak6sc6hi munk6ltat6i timogatas
6s fizet6si el6leg ig6nyl6s6re.
Az rntenrr6ny minden f6rill6sri kdzalkalmazottj6t 6tkez1si hozzdj{rd6s illeti meg a
Kollektiv Szerz6d6sben rdgzitett m6don.
A Kollektiv Szerz6d6s lartalmazza a tov6bbi szociiilis 6s egy6b juttatrisokra vonatkoz6
szabiilyoziisokat.
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A k6pz6si programokhoz va16 egyenl6 hozzif6r6s el6segit6se.
szakk6pzett munkaer6 szrlm6nak ndvel6se 6rdekdben a munkriltat6 biztositja az
eg6sz 6leten 6t tarl6 tanul6s lehetds6g6t minden munkavrillal6 szitmira. Ennek
6rdek6ben a munkakdr e116t6s6t segit6, valamint a szakmai el6menetelhezhozzfijani6
kdpzdsben val6 r6szv6tel kort6l, nemt61, csal6di 6s eg6szs6gi 6llapott6l ft.iggetleniil

? A

lehetsdges.

int6zmdny a munkav6tlal6k tanul6si, tov6bbk6pz6si ig6nyeit folyamatosan
iltizsgelja,azokatdrdekeivelOsszehangolja.
Az Egyetem el6segiti a nyelvi k6pz6st.
A Debreceni Egyetem a tov6bbtanullst egyedi tanulmrlnyi szerz6ddsben rdgzftett
felt6telekkel anyagilag is trimogathatj a.

Az

0 A csal6dos munkavrlllal 6k szimixa biztositott kedvezn6nyek kiterj eszt6se:
A munkriltat6 a munkav6llal6 munkaid6 beosztrls6n6l figyelembe veszi

a

gyermekgondoz6 6s oktat6si int6zm6nyek nyiwa tafiAse1 amennyiben ezen id6szakon
tril munkav|gzlstrendel el, a munkavdilal6t legal6bb 24 6r6vaI el6bb taj5koztatja.
Az int1zm1ny a szabadsdgok tervez6sdn6l lehet6s6g szerint figyelembe veszi az
iskolai/6vodai/bdlcs6dei sztineteket.
A Debreceni Egyetem a munkav6llal6 k6r6s6re munkaid6-kedvezm6nyt adhat a2 vagy
t6bb l0 6ven aluli gyermeket nevel6, vagy legal6bb egy l0 6ven aluli gyermeket
egyedtil nevel6 munkaviillal6k sz[maru melynek az esetenk6nti igdnybev6tele azonban
nem akadalyozhatja a munkav6llal6 munkakori feladatainak ell6t6s6t. A kdr6s
indokolts6g6t a munkrlltat6i jogkdr gyakorl6ja jogosult elbirilni.
A munk6ltat6 biaosftja a rendkfvtili csal6di esem6nyek (gyermeksziilet6s, gyermek
ballagasa stb.) eset6re a szabadsilgot a rendes szabads6g keret terh6re, amennyiben ez a
munkriltat6 jogos gazdas{ryi 6rdek6t nem s6rti.
A munkriltat6 a kdzalkalmazottai r6szdre segdlykeretet biztosit, amelynek form6i:
szociiilis, beiskollz6si, kar6csonyi, illetve egy6b seg6ly, melyek odait616s6n61 a
Debreceni Egyetem kiildnds figyelmet fordit az es6lyegyenl6s6g biztositdsara.

s) Az nt6nrr6ny 6s a szakszervezetek iidiiltet6st szerveznek a dolgoz6ik r6sz6re, ahol
szint6n biztositj rik az es6lyegyenl6s6get.
h)

Az Egyetem a nyugdijasait a Szociiilis

6s

j6l6ti megdllapod6sban rogzitett m6don

t6mogatja.
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III. resz
Az Es6lyegrenl6s6gi Bizotts6g 0sszet6tele
e.$
(1)
(2)
(3)
(4)

(s)

a Szakszervezetek, h6rmat a
jel6l
Kcizalkalmazotti Tan6cs
ki, tagja a DE es6lyegyenl6s6gi referense.
A bizottsrig tagiai tdbb mint fel6nek ndnek kell lennie.
A bizotts6g elndke a 10 f6 egyike. A bizotts6g elnrikdt 6s tagjait a Reklor jeloli ki 6s a
Szeniitus hagyja j6v6. A titkdri teend6ket az es6lyegyenl6s6gi referens l6tja el.
A bizotts6g rllland6 meghivott taga a DE oktafilsi valamint rlltakinos reklorhelyettese.
A bizotts6g sztiks6g eset6n albizotts6got, ad hoc bizottsrlgot hozhat 16tre.
A

bizotts6g

10 tagri testtilet, egy-egy tagot

Az Es6lyeryenl6s6gi Bizottsig feladatai, hatiskOre
10.$

(l) Az Es6lyegyenl6s6gi Bizotts6g feladata" hogy a kdvetkez6 id6szakra vonatkoz6an
el6kdszitse M Es6lyegyenl6s6gi Tervet, azt a munk6ltat6val 6s a munkave[al6i
drdekk6pviseletekkel egyeztesse.

(2) Az Es6lyegyenl6s6gi Bizotts6g v6lem6nyez6si 6s javaslatt6teli jogkdnel

rendelkezik,

illetve felel6s az Es6lyegyenl6s6gi Terv v6grehajtas6val dsszefiigg6sben keletkezett iigyek
kivizsg6l6s66rt.

(3) A Bizotts6g mrikdd6se sor6n kdlcsdndsen

szoros kapcsolatot

tart az

Egyetem

Kdzalkalm azotti Tan6cs6val 6s a szakszervezetek vezet6s6vel.

(4) A bizotts6g f6 feladatai:
az Esdlyegyenl6s6gi Terv v6grehajtas6val dsszefligg6sben keletkezett panaszok,
tgyek kivizsg6l6sa,
a hdtinyosan megkiildnb 6rtet6 intdzked6sek megel6z6se, kezeldse,
es6lyeByenl6s6get biaosft6 tev6kenys6g kifejt6se,
es6lyegyenl6s6get 6rint6
tiljekoztatfus, tan6csad6s, figyelemfelhiv6s

.

o
o
.

az

k6rd6sekben.

(5) A bizotts6g elncike sztiks6g szerint besziimol a bizotts6g munk6j6r6l a Reklornak eslvagy a
Szen6tusnak.

(6) Az Es6lyegyenl6s6gi Bizotts6g mtikrid6s6r6l az illtala alkotott miikdddsi rend rendelkezik.
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IV. r6sz
Panaszt6teli
11.S

eljiris

(l) Az egyenl6 banrism6d megs6rt6se eset6n a munkav6llal6 - a jogszabrilyban biztositott
lehet6s6geken kiviil, illetve azokat megel6z6en int6zm6nyi jogorvoslati elj6r6st
kezdemdnyezhet.

(2) Az int6zm6nyi jogorvoslati eljrir6s egyszintii,
fellebbezdsnek nincs helye.

a

ddntds ellen tov6bbi jogorvoslatnak,

(3) A munkav6llal6 jogorvoslatdrt fordulhat az illet6kes szakszervezethez, illetve kdzvetlentil
az Es6lyegyenl6s6gi Bizotts6ghoz.

(4) A szakszervezet a panaszt ak6zhen6telt6l sz6mitott 3 napon beltil v6lemdnydvel ellflwa az
Es6lyegyenl6s6gi Bizott sfryfioz tov6bbftj a.

(5) Az Es6lyegyenl6s6gi Bizotts6g a panasz be6rkez6s6tdl szdmitott 15 napon beltil kdteles
drint6s6t meghozri, azt az 6rintett munkav6llal6val ir6sban kdzdlni.

(6) Az

Es6lyegyenl6s6gi Bizotts6g drint6sdnek meghozatalfiig
int6zked6s nem hajthat6 v6gre.

a kifog6solt

munk6ltat6i

13114

V. r6sz

Zir6

rendelkez6sek
12.S

(1) A jelen Es6lyegyenl6s6gi Tervet a Debreceni Egyetem Szendtusa a 2912013. CXII.I9.)
szrimri hatirozathval fogadta el.

(2) A jelen Es6lyegyenl6sdgi Terv hatrllya 20l4.janu6r 1. napj6t6l 2016. december 31. napj6ig
terj ed6 id6szakra sz6l.

(3) A jelen Es6lyegyenl6s6gi Tervet azEselyegyenl6s6gi Bizottsdg megtrirgyalta, j6vihagyta
6s - a Kdzalkalmazotti Tan6cs egyet6rt6 tilmogatiisiival - a Szen6tus 6s a Debreceni
Egyetemen mrikdd6 hiirom szakszervezeti szew egytittes ddnt6ssel fogadta el.
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Dr. Ba)6Sh LisAo Levente
DE FDSZ titkrlra

Dr. Francia Istvrln
OEC DOTESZ titkara.

Dr. S6rv6ri Mihaly
ATC AOKDSZ titkara
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