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I. r6sz

Alrnr,ANos RENDELKEZf sEK
Bevezet6s

1.S

A tew azEur6pai Uni6 6s ahazait6rsadalom

elvrirasait tiikr6z6, az egyenl| b6n6sm6d 6s
es6lyegyenl6s6g el6mozdit6srlr6l sz6l6 2003. C)ON. tcirvdnyen (a tov6bbiakban:
Es6lyegyenl6s6gi ttirv6ny) alapul.

(1)

az

(2) Az es6lyegyenl6s6gi tdrv6ny 1. $-a szerint,,Az egyenl6 ban6sm6d kdvetelm6nye alapjan a
Magyar Kdztarsas6g tertilet6n tart6zkod6 term6szetes szem6lyekkel, ezek csoportjaival,
valamint a jogr szern6lyekkel 6s a jogi szem6lyis6gekkel nem rendelkez6 szervezetekkel
szemben e tdrveny rendelkez6sei szerint tvonos tisztelettel 6s kdriiltekint6ssel, az egy1ni
szempontok azonos mdrt6kti fi gyelembev6tel6vel kell elj 6rni."

(3) A fels6oktatrisr6l sz6l6 2005. 6vi CXXXIX. tdrv6ny 27. S Q2) bekezd6se 6rtelm6ben ,,A
szen6tus es6lyegyenl6s6gi bizotts6got hoz l6tre, amely a fels6oktat6si int6zm6ny miiktid6s6ben

figyelemmel kis6ri a n6k 6s a ferfiak ar6nyos k6pviselet6t, javaslatokat tesz az ardnyos
k6pviselet e16r6s6re, ellen6rzi az intlzked6sek eredm6nyess6g6t, felt6rja a megkiil6nb6ztet6s
megnyilv6nulfusait, a n6k aranyos szerepv6llakls6t s6rt6 int6zked6seket, 6s kezdem5nyezi
megsziintet6siiket."

Az

Es

6lyeryenl6s 6gi Terv tf rry a, hatfily a, j o gi alapj ai

2.S

(l) Az Es6lyegyenl6sdgi trirv6ny 63. .$ (4) bekezd6se el6irja, hogy az 6tven fon6l tttbb
munkaviillal6t foglalkoztat6 kdlts6gvet6si szervek 6s tribbs6gi 6llami tulajdonban 6116 jogi
szern6lyek kdtelesek - a Munka Tdrv6nyk<inyvdr6l sz6l6 1992. 6vi XXXU. t<irv6ny (a
tov6bbiakban: Mt.) 701A. $-a szerinti - es6lyegyenl6s6gi tervet elfogadni meghatilrozott id6re
sz6l6an, a munk6ltat6n6l k6pviselettel rendelkez6 szakszervezetekkel egyiittesen.

(2) Az Es6lyegyenl6s6gi Terv szem6lyihatillya kiterjed a Debreceni Egyetem (a tov6bbiakban:
munk6ltat6) valamennyi kozalkalmazottjira,6s munkavfigzlsre iranyul6 egy6b jogviszonyban
foglalkoztatott dolgoz6jhra (a tov6bbiakban: munkav6llal6) fiiggetleniil az alkalmazas
jelleg6t6l, a munkaid6t6l vagy azalkalmaz6s hatrlrozott idejii volt6t6l.
(3) Az Es6lyegyenl6s6gi Terv hat6lya a foglalkoztatfusihelyzetre terjed ki, ktil<in<isen az alilbbi
szempontokat fi gyelembe v6ve:

o

a

o

berez6s (egy6b juttat6sok),

jogyrszony l6tesit6se 6s megsztintet6se,

3n3

munkakdriilm6nyek

(munkaeszkdzdkhriz

val6 hozzifdres.

munkaid6.

e96szs6gv6delon),

o

szakmai el6menetel (v6gzetts6gek, gyakorlati id6 besz6mit6sa, munkaer6-felv6tel),

o

k6pz6s,

.

gyenneknevel6ssel 6s sziil6i szereppel kapcsolatos kedvezm6nyek.

(4) A munk6ltat6 az alilbbi csoportok foglalkoztat6si helyzet6re fordit kiemelt figyelmet azzal,
hogy'az utols6 n6gy csoportba tartoz6 szernllyek eset6n sziiks6ges az ffintett szem6ly
nyilatkozata a munkiiltat6 fel6 a hovatartozdsilr6l

o

n6k,

o

406vndl id6sebb munkatrirsak,

o

rom6k,

.

fogyat6kosszem6lyek)

o

k6t vagy tdbb tiz 6ven aluli gyermeket nevel6, illetve tiz 6ven aluli gyermeket

.

egyediil nevel6 munkav6llal6k.

a

(5) Az

munk6ltat6 (Szeniitus),
Es6lyegyenl6sdgi Tervet
K6zalkalm azotti Tan6cs egytittesen fogadj a el.

a

szakszervezetek

6s

a

A

(6) Terv elfogad6sar6l 6s tartalmar6l tiljflkoztatni kell az dsszes munkatarsat. Az
Es6lyegyenl6s6gi Terv 6ltal nyfjtott kedvezm6nyek ig6nybev6tel6re, illetve a programokban
val6 r6szv6telre senki nem kdtelezhetl, s err6l ir6sban le is lehet mondani.
(7) Az Es6lyegyenl6s6gi Terv <inrlll6 dokumentumk6nt keriil elfogad6sra.

(S) A jelen Es6lyegyenl6s6gi Terv megval6sit6s66rt a munk6ltat6i jogkiirt gyakorl6 vezetbk,
illetve az al6ir6 6rdekv6delmi szervezetek a felel6sek.
Es6lyeryenl6s6g

(l) Az egyenl6 bdnasm6d

-

eryenl6 binfsm6d elve. Fogalmak
3.S

elv6nek megs6rt6s6t jelentik az alilbbi magatartiisok:

o

kdzvetlen h6tr6nyos megkiildnbtiztetds,

o

kdzvetett h6tninyos megkiildnbtiztet6s,

o

zaklatSs.

4l13

j

o

gellenes elkiil6nit6s,

megtorl6s,

valamint az ezel<re adott utasit6s.

(2) Kdzvetlen h6tranyos megktildnbdaetdsnek min6stil minden olyan rendelkez6s, amelynek
eredm6nyek6nt egy szem6ly vagy csoport val6s vagy v6lt

o

nglne,

o

faji hovatartoz6sa,
b6rszine,
nemzetis6ge,

nemzeti vagy etnikai icisebbs6gh ez val6 tartozhsa,
anyanyelve,
fogyat6koss6ga,
eg6szs6gi 5llapota,

vall6si vagy vil6gn 6zeti meggy 6zoddse,

politikai vagy m6s v6lem6nye,
csal6di 6llapot4
anyas6ga (terhess6ge) vagy apashga,

szexu6lis iri{nyultsSga,

nemi identit6sa,

o

6letkor4

o

tarsadalmiszirmazisa.
vagyoni helyzete,

foglalkozrisi jogviszonyfunak vagy munkav6gz6sre iranyul6 egy6b jogviszony6nak
r6szmunkaid6s jellege, illetve hatirozott id6tartama,
6rdekkepvi

s

el

ethez v a76 tartozilsa,
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.

egy6b helyzete, tulajdons6ga, vagy

jellemzl je

(a tov6bbiakban egy0tt tulajdons6ga)

miatt r6szesiil kedvez6tlenebb bdn6sm6dban, mint amelyben m6s,

dsszehasonlithat6

helyzetben l6v6 szemdly vagy csoport r6szesiil, r6szesiilt vagy rdszesiilne.

Krizvetett h6tranyos megktildnbdztetdsnek min6stil az a krizvetlen h6tranyos
megkiildnbriztet6snek nem min6siil6, l6tsz6lag az egyenl6 brinasm6d kdvetelm6ny6nek
megfelel6 rendelkez6s, amely a (2) bekezd6sben meghatirozott tulajdons6gokkal rendelkez6

(3)

egyes szem6lyeket vagy csoportokat l6nyegesen nagyobb ar6nyban h6tr6nyosabb helyzetbe
hoz, mint amelyben mils, dsszehasonlithat6 helyzetben lev6 szemdly vagy csoport volt, van
vagy lenne.

(4) Zailatlsnak

az az emberi m6lt6s6got s6rt6, szexurilis vagy egy6b term6szehi
magatart6s, amely az fiintett szem6lynek a (2) bekezd6sben me$ratirozott tulajdons6g6val
fiigg 6ssze, 6s c6lja vagy hatSsa valamely szem6llyel szemben megfelemlit6, ellens6ges,
megalin6, megsz6gyenitl vagy tdmad6 krimyezet kialakitdsa.
min6s:dll

(5) Jogellenes elktildnit6snek min6siil az amagatart6s, amely a (2) bekezd6sben meghatarozott
tulajdons6gai alapjfun egyes szem6lyeket vagy szem6lyek csoportjSt a veliik 6sszehasonlithat6
an6lktil, hogy a towfiny azt
helyzetben lev6 szem6lyekt6l vagy szem6lyek csoportj6t6l
kifej ezetten megengedn6 - elkiil6nit.

-

(6) Megtorldsnak min6siil az a magatart6s, amely az egyenl6 brinrism6d kdvetelm6ny6nek
indit6 vagy az eljrir6sban kdzremtikdd6 szem6llyel
jogserelmet
okoz, jogs6relon okozasrira ininyul vagy azzal
szernben ezzel lsszefiigg6sben

megs6rtdse miatt kifog6st emel6, eljarhst
fenyeget.

(7) El6nyben r6szesft6s:
Nem jelenti az egyenl6 brin6sm6d kdvetelm6ny6nek megs6rt6s6t az a rendelkez6s, amely egy
kifejezetten megjelolt tarsadalmi csoport targyilagos 6rt6k6n alapul6 es6lyegyenl6s6g6nek
felszrimolisara ir6nyul, ha az t6rv6nyen vagy t<irv6ny felhatalmaziisa alapjin kiadott
kormilnyrendeleten, illetve kollektiv szerz6d6sen alapul, 6s hatiirozott id<ire vagy hatitrozott
felt6tel bek6vetkezt6ig sz6l.

(8) A (7) bekezd6sben meghatflrozott rendelkezfls azonban nem s6rttret alapvet6 jogot, nem
biztosithat felt6tlen el6nyl 6s nem zinhatjaki az egyfini szempontok m6rlegel6s6t.
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Jog az

eryenl6 foglalkoztatdshoz, el6menetelhez,
k6pz6shez 6s munkafelt6telekhez

4.$
(1) A nemek kdzotti h6tr6nyos megkiildnbdztet6s 6ltalinos tilalm6t az Alkotmdny 66. $ (l)
hogy,,A Magyar Kdztinsasilg biztositja a f6rfiak 6s a n6k
egyenjogris6g6t minden polgriri 6s politikai; valamint gazdashgS, szoci6lis 6s kultur6lis jog

bekezd6se rogziti, amikor kimondja,

tekintet6ben."

A

kdzalkalmazotti jogvis zzonyra is alkalmazand6 Munka Tdrvenyktinyve 5. $. (1)
bekezd6se el6irja, hogy a munkaviszonnyal kapcsolatban az egyenl6 ban6sm6d k<ivetelm6ny6t
meg kell tartani.

(2)

(3) A Debreceni Egyetem ugyanolyan elvek alapjrln kdteles foglalkoztatni, illetve el6l6ptetni a
kiil6nbiiz6 nemii munkatrlrsait, 6s nem tehet ki.il<inbs6get f6rfiak 6s n6k kdzdtt akkor sem,
amikor akepzlshezval6hozzfujut6sr6l kell ddntenie. Emellett vgyanazokat a munkafelt6teleket
kell biztositania a n6knek, mint a f6rftaknak.
@) Az rij munkav6llal6k kiv6laszt6sakor kizar6lag a sziiks6ges vdgzetts5g, a kepess6gek 6s
k6szs6gek domin6lhatnak.

(5) Az 6llrishirdet6sekn6l az egyetem k<itelezi maght arra, hogy marad6ktalanul betartja
j o gszabalyi

e

a

ki f r6sokat.

(6) A munkajelleg6b6l vagy term6szet6b6l ered6 ar6nyos ktil6nbs6gt6tel indokolt lehet.

II.

r6sz

Az Es6lyeryenl6s6gi Terv c6ljai

s.$

(l) Az Es6lyegyenl6s6gi Terv c61ja, hogy a Debreceni Egyetemen a foglalkoztat6s valamennyi
teri.ilet6n megelozze a h6tr5nyos megkiildnb<iztet6st, 6s el6segitse egyes t6rsadalmi csoportok
tagj ainak es6lyegyenl6s6g6t.

A

(2) terv mag6ban foglalja valamennyi, az Es6lyegyenl6s6gi Tervben
kdvetelm6nyek szerinti c6lt szolg6l6 munkSltat6i int6zked6st.

irott elvek

6s

(3) A program kolts6gvet6si fedezet6t a Debreceni Egyetem k6ltsegvet6se biaositja.

Altal6nos c6loko etikai elvek
6.$

(l) A megkiikinbdztet6s tilalma, egyenl6 b6n6sm6d:
A jelen meg6llapoddst al6ir6 felek az egyenl6 brln6sm6d elveinek tiszteletben tartasa 6s az
esdlyegyenl6sdg el6segit6se 6rdekdben t6mogat6 int6zked6seket hoznak. A munk6ltat6
kdtelezettsdget v6llal, hogy a foglalkoztatfs sor6n megel6zi 6s megakadhlyozza a
munkavrillal6k Mtrilnyos megkiikinb<iztet6s6t. Ez kiterjed a munkaer6-felv6telre, az
alkalmazasn6l a munkab6rek, a jdvedelmek, a juttatiisok, a k6pz6s, a tov6bbkepz6s 6s egy6b

7lr3

risztdnz6sek meStatinozdsira, az 6thelyez6sre, a felmond6sra 6s egy6b, a foglalkoztat6ssal
6sszeftigg6 esetekre. Kiterjed tov6bb6 a munkaviillal6k b6rminemri - kiildndsen koruk, nerniik,
csal6di 6llapotuk, nemzetis6gtik, fajuk, sz6rmaz6suk, vall6suk, politikai meggybzld6stik stb. miatti diszkrimindci6jitra. Ez al61 kiv6telt k6peznek a foglalkoztatds jelleg6b6l vagy
term6szet6b6l egy6rtelmiien kdvetkez6, sztiks6ges 6s aninyos megkiildnbdztet6s esetei.A
Debreceni Egyetern kiemelt figyelmet fordit a munkav6llal6k 6letkora, neme, nemzetis6gi
hovatartozasa, csalddi vagy eg6szs6gi 6llapota miatt bek0vetkez6 k<izvetlen 6s kdzvetett
megkiildnbdztet6s megel6z6s6re, megsziintet6s6re.
(2) Az emberi m6lt6s6g tiszteletben tart6sa:

A

munk6ltat6 a foglalkoztat6s sor6n tiszteletben tartja a munkav6llal6k 6rtekeit, emberi
m6lt6s6g6t. A munk6ltat6 a saj6t 6s a munkav6llal6k 6rdekeit figyelonbe v6ve, azokat
dsszeegyeztetve olyan munkafelt6teleket, munkakcirtilmdnyeket, munkahelyi l6gk6rt alakit ki,
amelyek az alapveto 6rt6keknek a meg6rz6s6hez 6s meger6sit6s6hez hozzijirdnak.
(3) Partneri kapcsolat, egyiittmrikdd6s:

A munk6ltat6 a foglalkoztat6si viszony keretei k<izdtt is a partrers6g elv6nek 6rv6nyesit6s6re
t<irekszik. Ennek 6rdek6ben 6tl6that6 szerz6d6ses viszonyokat alakit ki, szem el6tt tartva a
kdlcsdnds el6nyrik egyidejri biztosit6s6t. A munk6ltat6 6s a dolgoz6k kapcsolat6t tiikrdzi a
Kollektiv Szerz6d6s.
(4) Tarsadalmi szolidarit6s:

A foglalkoztatis vagy m6s, trirsadalmilag

hasznos tevdkenysdg soriin semmilyen

korf nemii,

nemzetis6gri, csal6di vagy eg6szsdgi 6llapotri munkav6llal6 sem 6rt6kesebb a tilrsadalom
szitmfira a m6sikn6l. Tarsadalmunk minden tagjrlnak 6rdeke a szolidaritrls er6sit6se, amely
nagyban el6segftheti a hdtr6nyos helyzetti csoportok foglalkoztatasi 6s 6rv6nyesiil6si
lehet6s6geit.

(5) M6ltrinyos 6s rugalmas elbfn6s:

A

megkiilrinbdztet6s tilalm4 az egyenlil brin6sm6d elve nem alkalmas az dsszes l6tez6
egyenl6tlens6g megsziintetdsdre, amely 6rheti a munkav6llal6kat foglalkoztat6suk sor6n. A
munkriltat6 ennek megfelel6en olyan pozitiv, m6ltanyos intdzkeddseket dolgoz ki, amelyek
el6segitik az 6rintettek foglalkoztat6si pozici6janak javul6s6t, meg6rz6s6t.
Helyzetfelm6r6s
7.S

(l) Az egyes kiemelt csoportokra

vonatkoz6 konkr6t c6lok me$ratirozdsa erdek6ben

a

az eyes c6lcsoportokb a tartoz6k arinya

a

munk6ltat6 helyzetfelm6rdst k6szitett.

(2) A helyzetfelmer6s c6lja" hogy feltri{a, milyen
Debreceni Egyetem munkavillal6i k<iz6tt.
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(3) A

helyzetfelm6r6s adatai
Egyetemen, mely szerint:

a 2010. novernber 30-ai

dsszes doleoz6
40 6v feletti dolsoz6
fizrkai dolsoz6

6sszesen
o
f6
100
6694
2924
43,68
10.17
681

hat6rozott idejri
szerz6d6ssel doleoz6k

t424

hat6rozatlan idejti
kinevez6ssel dolsoz6k
16szmunkaid6ben

doleoz6k
vezet6 beosztasriak

esvetemi 6s ftiiskolai tanar
egyetemi 6s ftiiskolai
docens
egyetemi 6s f6iskolar
adiunktus
egyetemi 6s fbiskolar
tanarsee6d
8 riltalinost v6szettek
szakmunk6st, szakiskol6t,
kdzeoiskol6tv9gzettek
fels6fokri v6szetts6 sriek
> fiiiskol6t vdszettek
> egyetemet v1szettek

6llapotot ttikrdzik

a Debreceni

Ebb6l

Ebb6r
n6 (fd)

oh

4469

66.76

f6rli

oh

(f6)

1850

63.26

222s
1074

29r

42.73

390

57,27

21,27

913

64,11

511

35,89

5270

78.72

3556

67.47

l7t4

32.53

290
346
239

4,33

r52

52,41

138

33.24
36,74

5,r7

138

39.88

208

3.s7

40

16.74

199

47.59
60.r2
83,26

4t7

6-23

125

29.98

292

70.02

410

6,12

t74

42.44

236

57.56

363
363

s.42
5.42

184

50"69

t79

49,31

186

51.24

t77

48,76

2368
3946
818

35.37

2002

84.54

366

15.46

58.95

2261

57.45

t679

42,55

t2.22

680

83.13

138

16.87

3t28

46.73

I 587

50.74

l54l

49.26

Jelenleg az egyetemen:

-

megv6ltozott munkak6pess6giiek szilma:27 f6

Ebb6l: OEC: 18 f6, AGTC 3 f6, TEK 6 fb
Gyermekekre 6s csal6dokra vonatkoz6 nyilvr{ntartils az egyetemen nincs, mivel a csalSdi
p6tl6k kifizet6se 2008. m6rcius 1-j6t6l aMagyar Allamkincstar hatriskdr6betartozik, igy a k6t
vagy tdbb tiz 6ven aluli gyenneket nevel6k szfm4 valamint atiz 6ven aluli gyermeket egyediil
nevel6k szitma, mint adat nem rlll rendelkez6siinkre.

(4) 6sszess6g6ben meg6llapithat6, hogy a helyzetfelmerbs nem mutatott ki ktilon<isen nagy
egyenl6tlens6geket, de az es6lyegyenl6s6g fogalm6ba beletartozik az is, hogy az eleve
h6trrinnyal indul6kat segitstik, hogy egyenl6 f6lk6nt lehessenek munkav6llal6ink.

Konkr6t c6lok kiffiz6se
8.S

(l)

Azes6lyegyenl6s6g el6m ozdithsadrdek6ben a Debreceni Egyetem az alilbbic6lokat trizi ki:

a) az es6ly egyenl6s6g 6rdek6ben Es6lyegyenl6s6gi Bizotts6g mtikridtet6se;
b) az egyenl<i ban6sm6d betart6sa 6s az es6lyegyenl6s6g el6segit6se

6rdek6ben a

munkaiigyi folyamatok szabillyozilsa az alSbbiak szerint:
Nyilvtintart6s c6lj6b6l a,,Nyilatkozat Es6lyegyenl6s6gi terv kidolgoz6sitroz"
formanyomtatvinyalkalmazilsinakbevezet6se.
A munk6ltat6 M 6llSshirdet6sek megfogalmazasakor 6s a munkav6llal6k
kiv6lasztasinill a 3. $ (2) bekezd6s6ben foglalt jellemz6k alapjin nem tesz
ktikinbs6get;

--

-

c) a m-unkakdrtilm6nyek javitilsa,

ktikinds tekintettel a 40 6v feletti munkav6llal6k

helyzetenek j avit6srira.

A

munk6ltat6 a munkakdriilm6nyeket rigy alakitja, hogy folyamatosan el6segftse az
id6sebb koruak frzikai 6s szellemi kdpess6geinek maxim6lis kiteljesed6s6t, az
<ireged6ssel egyiitt j 616 v6ltoz6sok ellensflyozds6t.
kdz5rzet6nek
munkav6llal6k
eg6szs6gi 5llapotrinak, biztons6giinak 6s
megtart6sa erdek6ben a munk6ltat6
a 40 6v feletti munkav6llal6k szimira biztositja a szervezett eg6szs6gtigyi 6s
betegs6gmegekiz6si c6hi sztir<ivizsg6latokon tdrt6n6 r6szv6telt, amely azonban
nem akad6lyozhatja a munkav6llal6 munkakori feladatainak ell6tas6t,
eg6szs6ges 6letm6d kialakitrisara, sporttev6kenys6g folytat6sara
kedvezm6nyek biztosit6s6val dszt<inzi a munkav6llal6kat.
A Debreceni Egyetem az 6ptiletek megk6zelit6s6nek akad6lymentesit6s6vel a speci6lis
ig6nyii, megv6ltozott munkak6pess6gri munkav6llal6k munkav6gz6s6t igyekszik
el6segfteni, megkdnnyiteni.

j6

A

j6

o

o az

d) Egyenl6

brin6sm6d 6s az es6lyegyenl6s6g biztositrisa a szoci6lis biztons6g ter6n.
A ktizalkalmazottaknak lehet6s6gtik van kamatmentes lakriscdhi munk6ltat6i t6mogat6s
6s fizet6si el6leg ig6nyl6s6re.

intdzrrr6ny minden fb6ll6sri kozalkalmazottjilt 6tkezdsi hozzdjarulSs illeti meg a
Kollektiv Szerz6d6sben rdgzftett m6don.
A Kollektiv Szerz6d6s tartalmazza atovilbbi szoci6lis 6s egy6b juttatasokra vonatkoz6

Az

szabSlyozhsokat.

e)

A k6pz6si programokhozval6 egyenl6 hozzilferes el6segit6se.
A szakk6pzett munkaero szirmfnak ndvel6se 6rdekdben a munkiltat6 biztositja az
eg€sz dleten 6t tart6 tanul6s lehet6s6g6t minden munkavdllal6 szitmdra. Ennek
6rdek6ben a munkakOr ell6tas6t segit6, valamint a szakmai el6menetelhezhozzhjflrul6
k6pz6sben va16 rdszv6tel kort6l, nemt6l, csal6di 6s eg6szs6gi rillapott6l ftiggetlentil
lehets6ges.

Az

int6zm6ny

a

munkav6llal6k tanul6si, tov6bbkepz6si ig6nyeit folyamatosan

6tvizsg6lja,azokatdrdekeiveldsszehangolja.
Az Egyetem el6segiti a nyelvi k6pz6st.
A Debreceni Egyetem a tovdbbtanul6st egyedi tanulm6nyi szerzldlsben r<igzitett
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felt6telekkel anyagilag is t6mogathatj

f)

a.

A csal6dos munkavallal6k szrim6ra biztositott kedvezm6nyek kiterjeszt6se:
A munkrlltat6 a munkav6llal6 munkaid6 beoszt6sdn6l figyelembe veszi a
gyermekgondoz6 6s oktat6si int6zmenyek nyitva tarthsilt, amennyiben ezen id6szakon
tul munkavdgzdst rendel el, a munkavilllal6t legal6bb 24 6rfval el6bb tbj5koztatja.
Az intlzmdny a szabads6gok tervez6s6n6l lehet6s6g szerint figyelembe veszi az
iskolai/6vodai/btilcs6dei sziineteket.
A Debreceni Egyetem a munkav6llal6 ker6s6re munkaid6-kedvezrn6nyt adhat a2 vagy
t6bb l0 6ven aluli gyermeket nevel6, vagy legal6bb egy 10 6ven aluli gyermeket
egyed$l nevel6 munkav6llal6k szimira, melynek az esetenk6nti ig6nybev6tele azonban
ker6s
nem akadilyozhatja a munkav6llal6 munkakiiri feladatainak ell5tas6t.
indokolts6g5t a munk6ltat6i jogk<ir gyakorl6ja jogosult elbir6lni.
A munk6ltat6 biztositja a rendkiviili csal6di esem6nyek (gyermeksziilet6s, gyermek
ballag6sa stb.) eset6re a szabadsilgot a rendes szabads6g keret terh6re, amennyiben ez a
munk6ltat6 jogos gazdasilg;6rdek6t nem s6rti.
A munk6ltat6 a kiizalkalmazottai r6szere seg6lykeretet biztosit, amelynek form6i:
szoci6lis, beiskolaz6si, kar6csonyi, illetve egy6b seg6ly, melyek odait6l6sdn6l a
Debreceni Egyetern kiil6n6s figyelmet fordit az es6lyegyenl6s6g biztosit6sara.

A

E) Az int6zmdny 6s a szakszewezetek iidiiltet6st

szerveznek a dolgoz6ik r6sz6re, ahol

szint6n biztositj rik az es6lyegyenltis6get.

h) Az Egyetern a nyugdijasait a Szoci6lis

6s

j6l6ti meg6llapod6sban r6gzitett m6don

t6mogatja.

III.

r6sz

Az Es6lyeryenl6s6gi Bizottsig iisszet6tele
e.$
(1)
(2)
(3)

(4)
(s)

A

10 tagu testiilet, egy-egy tagot

a

Szakszervezetek, h6rmat a
jel<il
ki, tagia a DE es6lyegyenl6s6gi referense.
Kdzalkalmazotti Tan6cs
A bizotts6g tagjai tdbb mint fel6nek n6nek kell lennie.
A bizotts6g elndke a 10 f6 egyike. A bizotts6g elndk6t 6s tagjait a Rektor jeldli ki 6s a
Szen6tus hagyja j6v6. A titkAri teend6ket az es6lyegyenl6s6gi referens l6tja el.
A bizottsSg 6lland6 meghivott tagtra a DE oktat6si rektorhelyettese.
A bizotts6g sztiks6g eset6n albizotts6got, ad hoc bizotts6got hozhat 16tre.

bizotts6g

Az Es6lyeryenl6s6gi Bizottsig feladatai, hatiskiire

10.s
(1) Az Es6lyegyenl6sdgi Bizottsig ell6tja a Fels6oktatrisi tdrv6nyben (27. $ (12) bekezd6s)
meghatirozott feladatokat, valamint v6llalja, hogy a ktivetkez6 id6szakra vonatkoz6an
el6k6sziti az Es6lyegyenl6s6gi Tervet, azt a munk6ltat6val 6s a munkavrillal6i
6rdekkepvi seletekkel

e gy

ezteti.

Es6tyegyenl6s6gi Bizotts6g v6lem6nyez6si 6s javaslatt6teli jogkdrrel rendelkezik,
illetve felel6s az Es6lyegyenl6s6gi Terv v6grehajtris6val dsszeftigg6sben keletkezett iigyek
kivizsg6l6s66rt.

(2) Az

rllt3

(3) A

Bizotts6g mtik<id6se soriin kdlcsdnd,sen szoros kapcsolatot

tart az

Egyetem

Kdzalkalm azotti Tan6cs6val 6s a szakszervezetek vezet6s6vel.
(4) A bizotts6g fb feladatai:
az Es6lyegyenl6s6gi Terv v6grehajtSs6val dsszefiigg6sben keletkezett panaszok,
tigyek kivizsg6l6sa,
a hhtrinyosan megkiil<inb odet6 int6zked6sek megel6z6se, kezel6se,
es6lyegyenl6s6get biztosit6 tevdkenysdg kifejtdse,
es6lyegyenl6s6get 6rint6
tijlkoztaths, tan6csad6s, figyelemfelhiv6s
k6rd6sekben.

.

c
.
.

az

(5) A bizotts6g elndke sziiks6g szerint besz6mol a bizotts6g munk6jrir6l a Rektomak 6s/vagy a
Szen6tusnak.

(6) Az Es6lyegyenl6s6gi Bizotts6g mrikdd6s6r6l az illtala alkotott tigyrend rendelkezik.

IV. r6sz
Panaszt6teli elj6r6s
11.S

(l) Az egyenl6 ban6sm6d megs6rt6se eset6n a munkaviillal6 - a jogszabilyban biztositott
lehet6s6geken kivtl, illetve azokat megel6z6en - int6zn6nyi jogorvoslati eljar6st
kezdon6nyezhet.

(2) Az intdzm6nyi jogorvoslati eljrir6s egyszinhi, a ddnt6s ellen tov6bbi jogorvoslatnak,
fellebbez6snek nincs helye.

(3) A munkav6llal6 jogorvoslat6rt fordulhat azillet6kes szakszewezethez,,illetve ktizvetleniil
az Es6lyegyenl6s6gi Bizotts6ghoz.

(4) A szaks zewezeta panaszt akezf,tenltelt6l sz6mitott 3 napon beliil v6lem6ny6vel ellStva az
Es6lyegyenl6s6gi Bizotts6ghoz tovdbbitj a.

(5) Az Es6lyegyenl6s6gi Bizottsiig a paruNz be6rkez6s6t6l sz6mitott 15 napon beliil kdteles
drint6s6t meghozni, azt az 6rintett munkavrillal6val ir6sban k6z6lni.

(6) Az

Es6lyegyenl6s6gi Bizotts6g d<int6s6nek meghozatalfiig
int6zked6s nem hajthat6 v6gre.

a

kifogdsolt munk6ltat6i

V. r6sz

Zir6
(l)

rendelkez6sek
12.S

A jelen Esdlyegyenl6s6gi Tervet a Debreceni Egyetem Szen6tusa

a34l20ll. (U.17.) sz6mri
t2/13

hatflrozathval fo gadta el.

(2) A jelen Es6lyegyenl6s6gi Terv hatrilya20ll. janurir 1. napj6t6l 2013. december 31. napj6ig
terjed6 id6szakra sz6l.

(3) A jelen Es6lyegyenl6s6gi Tervet az Es6lyegyenl6s6gi Bizotts6g megffirgyalta, j6vihagyta
6s - a Krizalkalmazotti Tandcs egyet6rt6 trimogatris6val - a Szen6tus 6s a Debreceni Egyeternen

mrikdd6 harom szakszervezeti szew egyiittes ddnt6ssel fogadta el.

*'LL\'ti.

a-'

\h/q{ L l(

j'

t'
\t\j

Prof. Dr. F6bi6n Istvan
rektor
i

TVKI tu--q
rl

Dr. T6th Imre
DE FDSZ titkfira

n

r)"

1-'

f'fi
'",1

II

.{-.

L-{-ea'--

q

,.
3

,,,\iF

h

Dr. Francia Istvrin

Dr. S6rvr{ri Mih6ly
ATC AOKDSZ titka

13/13

