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I. Bevezet6s:

Magyarorsz6g Alaptorv6nye 6rtelm6ben Magyarorsz6gon a helyi kozi.igyek int6z6se ds a helyi
kozhatalom gyakorl6sa 6rdek6ben helyi onkorm inyzatok miikcjdnek.
Az 1997. dvi XV. torvdnnyel kihirdetett Helyi Onkormdnyzatok Eur6pai Chartitja szerint a helyi
onkorm6nyzSs a helyidnkorm6nyzatoknak azta jogitt6s kdpessdgdt jelenti, hogy - jogszabrllyi keretek
kozcjtt - a koziigyek ldnyegi reszet saj6t hat6skortikben szabhlyozzfrk 6s igazgass6k a helyi lakossdg

6rdek6ben. E jogot olyan tan6csok vagy testi.iletek gyakorolj6k, amelyeknek tagjait eryenlo, k<izvetlen
6s 6ltal5nos v6laszt6jogon alapul6 szabad 6s titkos szavaz6ssal v|lasztjdk, ds amelyek nekik felelos
v6grehajt6 szervekkel is rendelkezhetnek. Magyarorszhgon ez nem m6s, mint a helyi onkorminyzat
fe I adat- 6s h at6skcireit gyakorl 6 kdpv i se I o-testiJ I et.

Szombathely Megyei Jogf V6ros Onkorm6nyzat|nak 100 % tulajdonf gazdasdgi t6rsas6ga a Vas

Megyei Temetkezdsi Kft. Munkav6llal6i letszttm 54. fo.

II. Alapelvek:

l. Nemek kiiziitti es6lyegyenl6s6g alapelve:

Vas Megyei Temetkezdsi Kft. a Nemek Kdzotti Esdlyegyenl6s6gi Terv6ben ir6nyelvk6nt elfogadja a

Horizon Europe (Horizont Eur6pa) c6lkitfz6seit, melyek hozzhjhrulnak a nemek kozti esdlyegyenlos6g

horizont6l i s biztosit6s6hoz.

J avaso lt tematikus teri.iletek:

( I ) A munka 6s a mag6n6let egyensf lya,

(2) Nemek kozotti egyensirly a vezetdsben ds a dont6shozatalban,

(3) Nemek kozcitti es6lyegyenlos6g a munkaero-felv6tel 6s a szakmai elomenetel sor6n,

(4) A noi nemre vonatkoz6 elemz6sek bedpit6se a kutat6si 6s oktatrisi tartalmakba,

(5) A nemi alapis eroszak, tcrbbek kozott a szexu6lis zaklaths megakad6lyozisilra 6s kezelesdre ir6nyu16

int6zked6sek,

Az Eur6pai Bizottsdg 2022. mhrcius 8-6n beny[rjtotta a nokkel szembeni er6szak 6s a kapcsolati eroszak

elleni kiizdelemrol szol6 6j, uni6s szintri ir6nyelv javaslatot, Tovribb6 azEuropai Bizotts6g megkezdte

a2020-2025 kdzotti idoszakra sz616 nemi eselyegyenlosdgi stratdgia kidolgoz6s6t, melynek celja, hogy

megsz6njon a nemi alapir eroszak, visszaszoruljanak a nemi sztereotfpi6k, elttinjon a nok 6s fdrfrak

kozotti munkaeropiaci szakaddk, a ki.ilcjnbozo gazdasitgi ilgazatokban mindkdt nem azonos ardnyban

k6pviseltessemaght, egyenlos6getllvezzen a b6rek 6s a nyugdijak ter6n, a gondoz6si feladatok mindk6t

nem k6pviseloire egyenlo m6rtdkben h6ruljanak 6s a dontdshoz6i, illetve politikai p6ly6k nemtol

fiiggetleniil nyitva 6lljanak mindenki elott.

2. Megkiiltinbiiztet6s, diszkrimin6ci6 tilalma, egyenl6 bdnism6d alapelve:

A Vas Megyei Temetkez6si Kft. mint munk|ltato a noi 6s f6rfi rnunkav6llal6k foglalkoztat6sa

tekintet6ben a2003.evi CXXV, tdrv6ny azegyenlo b6n6sm6dr6l es az esdlyegyenlosdg elomozdit6s6r6l

alapj6n megelozi ds megakad|lyozza a munkav6llalok nemi alapon tdrt6no megktiliinboztet6s6t. A

torvdny 8. $,-a ertelmdben kdzvetlen h6tr6nyos rnegkUlonbdztetesnek minosijl az olyan rendelkezes,

amefynek eredmdnyek6nt egy szemdly vagy csoport val6s vagy v6lt neme, faji hovatartozasa, borsz(ne,
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nemzetis6ge, nemzetisdghez val6 tarl,ozhsa, anyanyelve, fogyat6koss6ga, egdszsdgi 6llapota, vall6si

vagy vil6gnezeti meggy6zod6se, politikaivagy m6s v6lem6nye, csakidi 6llapota, anyasdga (terhess6ge)

vagy apas6ga, szexudlis ir6nyults6ga, nemi identit6sa, 6letkora, t6rsadalmi szilrmazasa, vagyoni

helyzete, foglalkoztat6si jogviszonydnak vagy munkavdgzdsre irrinyul6 egy6b jogviszony6nak

r6szmunkaidos jellege, illetve hat6rozott idotartama,6rdekk6pviselethez val6tatlozhsa, egy6b helyzete,

tulajdons6ga vagy jellemzoje miatL rdszesiil kedvez6tlenebb b6n6sm6dban, mint amelyben m6s,

dsszehasonlfthat6 helyzetben levo szemdly vagy csopoft rdszestl, r6szesi.ilt vagy rdszestilne,

3. Tirsadalmi szolidarit6s alapelve:

A Vas Megyei Temetkezdsi Kft. munkav6llaloi kdrdben minden szemdly ugyanolyan eftdkes a
munkahelye 6s a t6rsadalom sz6m6ra egyar|nt, Az Eur6pai Uni6 egyik alapveto mtikodesi elve a

szolidarit6s, az osszetartozbs, atitmogat6s: glob6lis szinten a tag6llamok szolid6risak egym6ssal, lok6lis

szinten pedigaz 6llampolg6rok 6rdeke a szolidaritits erosit6se, Ezt az eszmdt minden szakpolitik6ban,

minden kezdemdnyezdsdben tiikrozi, hangsirlyozzaazF,ur6pai Uni6, A szolidarit6s erositese erdekdben

azEur6pai Uni6 Alapjogi Chartdjilnak4. fejezete rendelkezik a munkav6llal6k jogair6l:
. a munkav6llal6k tflekoztatbshoz 6s konzult6ci6hozvalo joga,
. a kollektiv t6rgyal6shoz ds felldpdshez val6jog,
. a munkakozvetitoi szolg6ltat6sokhoz val6 hozzhfdr5s,
, az indokolatlan elbocs6t6s tilalma,
. a tisztess6ges munkafelt6telekhezvalo jog,
. a gyermekmunka tilalma,
. a munka ds a mag6n6let kozcitti egyensfilyra torekvds,
. a szoci|lis biztons6g 6s szoci6lis segftsdgnyrijt6s,
. az e96szsdgv6delem.

A fenti alapelvek betart6sa a Vas Megyei Temetkezdsi Kft. sz|mhra is kiemelt prioritiisk6nt jelenik meg.

Az alapelveket a nemek kozotti megkiilonboztet6s n6lkiil kell biztositani a munkav6llal6k szhm6ra.

4. M6ltdnyos 6s rugalmas ellitis alapelve:

Ezen alapelv az Esdlyegyenlos6gi Torv6ny alapjin nem csak kizitr6lag a nemek kozdtti hiitr6nyos

megkiilonboztet6s tilalm6t jelenti a munkahelyeken, hanem a kimenetelek egyenlosdge, mint

szoci6lpolitikai alapelv szerint a h6tr6nyok kompenzSlSs6t is jelenti, pozitiv, t6mogat6, m6lt6nyos 6s

rugalmas, segito szolg6ltat6sok biAosit6s6val, Az Intdzm6nyek mindezt a szabadsdgok rugalmas,

lehetos6g szerint egydni ig6nyeket is figyelembe vevo kiad6s6val, k6pzdsekhez nyfjtott kiil6nf6le

t6mogat6sokkal, szakmai tov6bbk6pzdsek t6mogat6siival, szervezeten beliili hatdkony tud6s - 6s

informSci6 megoszt6ssal, kornyezetbar6t mrikod6ssel 6s egydb, azintdzmenyi eselyegyenl6sdgi tervben

rdszletezelt m6don igyekeznek elosegiteni.

5. Csal6dbarit munkahely megteremt6s6nek 6s er6sit6s6nek alapelve:

A Vas Megyei Temetkez6si Kft. nemektol fiiggetlerrijl tcjrekszik arra, hogy biztositsa valamennyi

munkav6llal o szhmhraa Horizon Europe (Horizont Eur6pa) cdlkittizdsei kdztil a munka ds a mag6n6let

egyensrily6t, a csal6dbardt munkahely megteremt6s6nek el6segit6s6vel. Az ilyen ir6nyri int6zkedesek
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segitik a munkav6llal6k csal6dtagjait, valamint a nok 6s f6rfiak csal6don beliili szerepdnek, sziiloi

szerepv6llal6s6nak erosit6s6t. A csal6dbar6t munkahelyi szeml6letm6d erosit6s6nek 6rdek6ben a Vas

Megyei Temetkezds i Kft. az alibbi int6zked6sekke l segiti a m unkav6l lal6kat:

. a gyermek vagy csal6dtag megbetegeddse esetdn rugalmass6g a ttppenzes idoszak

ig6nybev6tele eset6n,
. helyettesit6si rend kialakitrls6n6l a kiskoru gyermeket nevelo munkav6llal6 keresenek

els6dleges fi gyelembev6tele,
. GYES-en, GYED-en l6vo munkav6llal6k ujb6li munkhba 6ll6shnak elosegit6se,
. a kisgyermekiikkel otthon ldvo kismamttk szilmira rendszeres kapcsolattart6s lehetos6ge a

koll6e6kkal 6s a munkahelviikkel.

6. Az emberi m6lt6s6g tiszteletben tartdsdnak alapelve:

A2011.6prilis 25-en elfogadott MagyarorszhgAlaptdrvdnye alapj6n az emberi ldt alapja az emberi

m6lt6s6g. AzAlaptorv6ny Il. cikke kimondja, hogy: ,,azemberim6lt6sSg s6rthetetlen. Minden embernek

joga van azelethez ds az emberi mdlt6s6ghoz, amagzat 6let6t a fogantat6st6l kezdve vddelem illeti

meg." Az Alaptorvdny lX. cikk (a) bekezddse kimondja, hogy: ,,a vdlemdnynyilv6nit6s szabads6g6nak

a gyakorl6sa nem ir6nyulhat m6sok emberi m6lt6s6g6nak a megsdrl6sdre." Ennek dftelmeben az

Intdzmdnyeknek, mint munk6ltat6knak, nemekt6l fiiggetlentil tiszteletben kell tartania munkav6llalo

emberi mdlt6s6g6t, az egyeni 6rt6keit, egyedisdg6t. Tcjrekedni kell a megfelelo munkahelyi ldgkor

kialakit6s6ra, az emberi 6rt6kek megorz6s6re, 6pol6s6ra. Ennek 6rdekdben a kiemelkedo teljesitm6nyt

nyirjt6, munkahelyiikhoz loj6lis munkav6llal6kat kitiintet6sben, elismer6sben 16szesfti, valamint

gondoskodik a nyugdijba vonu16 munkav6llal6k mdlt6 elismerdsdr6l.

7. Nemek kiiziitti es6lykiiliinbs6gek csiikkent6s6nek alapelve:

A ferfiak 6s nok kozotti es6lykiilonbsdgek megakad|lyozhsilra a munkaeropiacon ldtrejott a2006154lEK

ir6nyelv a f6rfiak 6s nok kozotti es6lyegyenloseg ds egyen16 b6n6sm6d elv6nek a foglalkoztat6s 6s

munkavdgzds tertiletdn torldno megval6sit6s6r6l. Az ir6nyelv tiltja a ferfiak ds nok kcjzotti kozvetlen

vagy kozvetett megki.ildnbcjztet6st az al|bbiakkal kapcsolatos felt6telekben:
. munkaero-toborz6s, a nem 6n6l16 ds az cjn6l16 keresotev6kenys6ghez, valamint a

fogl alkoztat6shoz val6 hozzbfer es ter 6n,
. munkafelt6telek ter6n, bele6rtve a dijazilst 6s az elbocs6t6st,

. szakk6pzds 6s szakmai elomenetel terdn,

. munkav6llal6i 6s munkaad6i szervezetekbe tdrt6no bel6p6s ter6n.

Ezen feli.il azEuropai Uni6 mtikdd6sdrol sz6l6 szerzodds 157. cikke tiltja a nemi hovatartoz6s alapj6n

val6 h6tr6nyos megklilonboztetdst az azonos vagy azonos dftdkti munk66rt j616 bdrek teren. Ez az elv a

dijaz6s meghatdroz6sakor haszn6lt munkakor-besorol6si rendszerekre is alkalmazando. Az ir6nyelv

{rtelmdben a Vas Megyei Temetkezdsi Kft. mint munk6ltat6 nem tesz kiilonbs6get sem a juttat6sok

mdrt6k6ben, sem m6s tekintetben a nemek kozott, az azonos k6pzettsdggel 6s munkatapasztalattal

rendel kez6 rnunkav6l I al6k vonatko zisttban.
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8. Nyitottsig, elfogadis, tirsadalmi befogadis alapelve:

Az Eur6pai Bizotts6g 2021 mfrcius6ban elfogadta a fogyatdkoss6ggal dl6 szemdlyek jogair6l sz6l6,

2021 es 2030 kdzdtti id6szakra sz6l6 strat6girit. E stratdgia azt hivatott biztositani, hogy minden

fogyat6kos szem6ly, nemre, faji vagy etnikai szhrmazhsra. vall6sra vagy meggyoz6d6sre, korra vagy
szexu6l i s ir6nyults6gra val6 teki ntet n6 lkii I :

. 6lhessen emberi jogaival,

o m6sok6val egyenlo es6lyekkel es hozz|fer6ssel rendelkezzen ahhoz, hogy rdszt vegyen a

t5rsadalomban 6s a gazdasdgban,
. meg tudja hat6rozni, hol, hogyan 6s kivel 61,

o szabadon mozoghasson az Eur6pai Uni6ban, fuggetleniil att6l, hogy milyen t6mogat6sra van

szliksdge,
. 6s ne legyen rdsze semmif6le megkiilonboztet6sben.

A Vas Megyei Temetkez6si Kft. nemektol fiiggetleni.il lehetosdget biztosit a fogyat6kosdggal dlo

szem6lyek, a p6lyakezdok, a fiatalabb 6s idosebb munkav6llal6k, az alacsony k6pzetts6grl

munkav6llal6k, a h6tr6nyos helyzeti tertileteken 6lok, gyermekes csalddban dlok munkaero-piaci

t6rsadalmi befogad6sdra.

III. Helyzetelemz6s:

l. Nemek szerinti megoszlis:

A Vas Megyei Temetkezdsi Kft. 54 dolgozoja koziil l7 no 6s 37 ferfi, A nernek szerinti megoszl6st

tekintve a f6rfiak magasabb ldtsz6mban dolgoznak a Kft-ben mint a nok,

2. Yezetfk szhma szerinti megoszlis :

A Temetkezdsi Kft-ndl a yezeto beoszt6sban dolgoz6 munkav6llal6k sz6ma 3 fo, amely az cisszes

munkav6l lal6i l6tsz5m 5.5 5 szilzaleka.

3. Gyermeket nevel6k szhma szerinti megoszlfs:

Gyermeknevel6s szempontj6b6l a l6 dves, vagy ann6l fiatalabb gyermeket nevelo fdrfi munkav6llal6k

szama 11 f6, amely a teljes munkaviillal6i ldtsz6rn 20,3 szfnal6ka. Ebben a kaleg6riitban a noi

munkav6llal6k sz6ma 0 fo.

4. N6k legmagasabb iskolai v6gzetts6g szerinti megoszl6sa:

A Vas Megyei Temetkez6si Kft-ben az 17 fo no kdzi.il 3 f6nek van fels6fokir v6gzettsege,l2 f6nek

kdzepfokfi v6gzetts6ge, 2 f6nek pedig alapfokir v6gzetts6ge. A noi munkav6llal6k kozi.il a felsofokfi
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v6gzetts6gtiek ar6nya 17,6 szdzalek, a kdz6pfokir v6gzettsdgriekd 70,5 szdzalek, az alapfokf
v6gzetts6 gii ekd 1,7 szir4alek.

5. F6rfiak legmagasabb iskolai v6gzetts6g szerinti megoszlisa:

A Vas Megyei Temetkezdsi Kft-ben az 37 fo ferfi kdziil 1 f6nek van fels6fokfi v6gzettsdge, I I f6nek

kdzdpfokf v6gzeffs6ge, 25 fonek pedig alapfokri v6gzetts6ge. A ferfi munkav6llal6k kcjziil a felsofokri

vegzettsdgiiek arhnya 2,7 szhzalek, a kdzdpfokf vdgzetts6griekd 29,7 szilzalek, az alapfokri

vdgzettsdgrieke 67,5 szhzal5k.

A Horizont Eur6pa Sltal 2021. szeptember6ben kiadott kezirat t6mogatja a Nemek Kdzotti

Es6lyegyenlosdgi Tervek elkdszitds6t, annak 6rdek6ben, hogy a szervezetek megfeleljenek a nemek

kcjzdtti es6fyegyenlos6get biztosito p6ly6zatok t6mogathat6s6gi kritdriumainak. Az irhnymutaths az

Eur6pai Bizotts6g Kutat6si 6s lnnov6ci6s Foigazgat6s6ga 6ltal dsszegyrijtdtt szakmai inform6ci6kat,

tan5csokat, esettanulmSnyokat, forr6sokat tartalmazza a Nemek Kozotti Esdlyegyenlosdgi Tervek magas

szintti elk6szitesehez. Az irSnymutatSsra azdrtvan szi,iks6g, meft a nemek kdzotti egyenlos6g azEur6pai

Uni6 egyik alapveto 6rt6ke. Azelemz6sekazt mutatj6k, hogy t6bb elorel6p6s tortdnt a nemek kdzdtti

egyenlos6g biztosit6s6nak ir6ny6ba, de m6g mindig jelentos munk6t kell vdgezni ezen a teriileten,

Sziikseges, hogy az egyes szervezetek (kozintezmenyek, minisztdriumok, onkorm6nyzatok, hat6s6gi

szervek, felsooktat6si intdzmdnyek, kozhasznil szervezetek stb.) rendelkezzenek Nemek Kdzotti

Esdlyegyenlosdgi Tervekkel, Ezek a tervek olyan kotelezetlsdgv|lld6sok 6s fell6pdsek 6sszess6get

jelentik, melyeknek cdlja, hogy intlzmdnyi 6s kultur5lis v6ltoz5sok rdv6n elomozditsAk a nemek kozotti

egyenlos6get egy szervezeten beliil.

A Nemek Kiiziitti Es6lyegyenl6s6gi Terv kiitelez6 elemei:

1. Nyilvinossdg biztositis^i aszeryezetNemek Kozotti Es6lyegyenlosdgi Tervdt a Kft. honlapj6n

kdzzd kell tenni. a vezetoknek al6 kell irnia, valamint a dokumentumot a szervezeten beliil a

dolgoz6knak is meg kell ismernie, Tartalm6t tekintve fo torekvds a nemek kcizotti egyenlos6g

ir6nti elkotelezettsdg megval6sit6sa, ehhez egydrtelmri c6lokat kell kitrizni, valamint r6szletes

int6zked6seket 6s azok vdgrehajtdsrihoz sziiks6ges int6zked6si terveket kell meghatbrozni a

c6lok eldrdse drdekdben A Vas Megyei Temetkez6si Kft. a Nemek Kdzdtti Esdlyegyenlos6gi

Terveiket a cdg weblapj6n kozzeleszik, a munkav6llal6kkal, dtjnt6shoz6kkal a dokumentum

ce lj 6t, annak tartalmftt m e gi smerteti k.

2. Er6forr6sok biztositdsa: c6lzott, cimkdzett erofom6sok 6s szakeftelem hozz|rendelese a

Nemek Kozotti Es6lyegyenlos6gi Terv k6szit6s6hez ds annak v6grehajt6s6hoz. Az

lnt6zmdnyeknek fel kell rn6rni0k 6s biztositaniuk a sziikseges anyagi forr6sokat, szakdftelmet,

hum6n eroforr6st a mindenkori szervezeli v6ltoz6sokhoz igazodva. Meghat6rozott

munkav6llal6i l6tsz5m felett a Nemek Kdzotti Es6lyegyenlos6gi Tervek k6szit6sdhez, a

feladatok koordinSl6s6hoz kiilon munkacsoportot kell l6trehozni az A Vas Megyei Temetkezdsi

Kft-ben es6lyegyenlos6gi referens keriil kijel6l6sre

3. Adatgytijt6s 6s nyomon ktivet6s'. az lntdzmdnyeknek folyamatosan adatokat sziiks6ges

gyrijteni a Nemek Kdzotti Es6lyegyenlosdgi Terv cdlkittizdseinek megvalositbsdhoz. Az

adatokat elemezni sziiks6ges, az elert eredm6nyeket folyamatosan 6rt6kelni, a kock6zatokat
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elemezni kell. A hum6npolitikai egys6gek feladatukb6l ad6d6an folyamatosan nyilv6ntartj6k

azokat a mun\av6llal6kkal kapcsolatos adatokat, melyek a nemek kdzotti esdlyegyenlos6g

megval6sul6s6{rak elemz6sdhez, 6rtdkel6sdhez sztiks6gesek.

4. K6pz6sek lebQnyolftisa: A Kft-dn beltil a dolgoz6k kdrdben a nemek kdzcjtti egyenloseggel

kapcsolatban frlgyelemfelkelto, 6rz6kenyito k6pz6seket kell lebonyolftani, A tev6kenys6geknek

ki kell terjednii.ik a nemi alapf h6trrinyos megkiilonbciztetds tilalm6ra ir5nyu16, a

munkav6llal6kat, ddnt6shoz6kat egyarfnt celz6kepzdsre, valamint a kommunik6ci6t fejleszto

k6pz6sekre is. A Nemek Kozotti Es6lyegyenlos6gi Terv cdljainak megval6sit6s6val

kapcsolatban sziiksdges a Kft. int6zkeddsi terv6ben ki.jlonbozo tov6bbk6pz6sek megjeldl6se,

melyek biAositj6k a munkav6llal6k, dont6shoz6k erzekenyitdset a nemi alapri

es6lyegyenl6s6ggel kapcsolatban, felhivj6k a figyelmet a h6tr6nyos megkUlonboztet6s

tilalm6ra, annak kdvetkezmdnyeire, valamint fejlesztik a verb6lis 6s nonverb6lis

kommunik6ci6t.

V. A Horizont Eur6pa irdnvmutatisa szerint iavasolt alapelvek

A munka 6s a magin6let kiizdtti egyensrily biztosit6sa: a Nemek Kozotti Esdlyegyenl6s6gi

Terv c6lja a nemek kdzotti egyenlos6g elomozdft6sa a szervezeti kultfira iltalakithsa, valamint

irj szeml6letm6d kialakit6sa r6vdn. A szeryezeteknek biztositaniuk kell a nyitott ds befogado

munkakornyezetet, fokdnt a nok szervezelen beli.ili szerepv6llal6s6nak biztosit6sa 6rdek6ben.

Eszkdzei lehetnek a jovobeni jogalkot6st6l fligg6en: apas6gi szabads6g, szi.iloi szabads6g,

gondoz6i szabads6g, munk6b6l tortdn6 t6volmarad6s enged6lyezdse vis maior kovetkeztdben,

dijazSs ds juttat6s a gyermekvdllal6ssal dsszeftiggdsben, rugalmas munkaido, elbocsrijtds elleni

v6delem.

A nemek kiiziitti egyensrily a vezet6sben 6s a dtint6shozatalbant cel a vezetoi 6s

dont6shozatali pozici6kban l6v6 nok sz6m6nak 6s ar6ny6nak ndveldse a szervezeten belijl. A

nok szhmira a vezetoi pozici6k betoltdsdt 6s megtart6sttt szolgtio int6zked6sek koze tartoznak

a ki.ildnbdzo kdpz6sek, tr6ningek, melyek a dont6shozatali rendszerek nemi szerepektol tort6no

ftiggetlenit6s6t szolg6lj6k, a kv6tarendszer bevezetdse a nemek kozotti egyensirly biztosit6sa

6rdek6ben. valamint a vezetok kiv6laszt6sa, kinevezdse sor6n 6tl6that6 elj6r6srend bevezet6se.

A nemek kiiziitti egyenl6s6g a munkaer6-felv6tel 6s a szakmai el6menetel ter6n: a

szervezeten beli.il a munkaero felvdtelhez kapcsol6d6 kiv6laszt6si elj6r6sok feliilvizsg6lata 6s

az esetleges egyenlotlens6gek megszrintet6se biztosithatja, hogy a nok 6s a f6rfiak egyenlo

esdlyeket kapjanak a kanierdpit6s sor6n. Eszkdzei: a nemek kdzotti egyenlosdggel foglalkoz6

munkav6lla[6k bevon6sa a munkaero felvdtellel 6s eloldptet6ssel foglalkoz6 munkakorokbe,

bizotts6gokba, a n6k alul reprezent6lt tertileteken tdrtdn6 beazonosit6sa 6s a szervezet egdsz6re

vonatkoz6 objektiv teljesitmdny alap[ 6rtdkel6s bevezet6se'

A nemekre vonatkoz6 elemz6sek be6pit6se a kutatisi 6s oktat6si tartalmakba: a Nemi

Esdlyegyenlosdgi Tervnek ki kell terjednie arra is, hogy a nemeket, nemek kozotti

es{lyegyenl6sdget drinto elemzdsek, kimutat6sok, eredmdnyek hogyan dpithetoek be a szervezet

kutat6si eredmdnyeibe, oktat6si tev6kenys6gdbe. A szewezet fokozott elkotelezetts6gdt mutada

a nemi es{lyegyenlos6g t6m6ja ir6nt az, ha a nemek kozotti egyenlosdget bedpiti a kutat6si

tevdkenys6g6nek priorit6sai koz6 ds a kutat6k szilmdra t6mogat6st, finanszirozitst biztosit.

A nemi alapf er6szak, tiibbek kiiziitt a szexudlis zaklatfs elleni int6zked6sek: a Nemek

Kozotti Esdlyegyenlos6gi Tervet megalkot6 szervezeteknek konkr6t elj6r6srenddel kell

rendelkezniiik arra vonatkoz6an, hogy szexu5lis zaklat6s 6s m6s nemi alapir eroszak felmeriil6se

1.

)

3.

4.
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esetdn mit kell tennitik. Meg kell hat6rozniuk a munkavSllal6ik sz6m6ra, hogy a zaklat6s 6s

eroszak megelSzdse 6rdek6ben mi a helyes 6s helytelen viselkedds. Ki kell alakitani tov6bb5
egy f6rumot 6s rendszerl a jelentkez6 probl6m6k bejelent6s6re, kezel6sdre, akhr anonim m6don

is. Rendszerbe kell foglalni akivizsgtiits folyamat6t es az esetleges szankci6kat, valamint az

6ri ntettek r 6szd,r e a thj 6koztaths, v i s szaj e I z6 s m 6dj 6t i s.

Munkacsoport szerepe. feladatai:

N emek Kozotti Esdlye gyenlosdgi Referen s fe ladatai :

. kezeli az eselyegyenlosdgi panaszpost6t 6s az esdlyegyenlosdghez kapcsol6d6 elektronikus

levelezdst,
. kezdemenyezi a Nemek Kozotti Esdlyegyenlos6gi Munkacsoport iil6seinek <isszehfv6s6t,

. elokdsziti a Munkacsoport i.il6seit,

. vezeti a Munkacsoporl i.il6seinek jegyzokonyveit,

. megszervezi aNemek Kozotti Es6lyegyenl6s6giTerv int6zked6si terv fejezetdben szemdly6hez

rende lt feladatokat, programokat
. kapcsolatot tart a Nemek Kozotti Esdlyegyenl6s6gi Terv int6zkeddseinek megval6slt6s6hoz

sziiksdges szereplokkel, szem6lyekkel, szervezetekkel,
. kezdemenyezt az 6rv6nyben l6vo munkahelyi utasit6sok ds szabSlyzatok 6venkdnti

fel i.il vizs g5l at6t n emek kozotti es6lye gyen I o sd g szem pontj 6b6 l,
. ahol nem mijkodik munkacsoporl, ott ell6da a munkacsoport feladatait.

Nemek Kiiziitti Es6lyegyenl6s6gi Referens kij eliil6se 6s helyettesit6se :

Azlntlzmenyben a referens szemdly6t a munkiiltat6 nevezi ki. A referens helyettese, munk6ltat6 6ltal

deleg6lt munkaviillal6, aki a referens t6voll6t6ben vagy munkavegzese akad|lyoztat6sa esetdn lttja el a

referen si feladatokat.

Munkacsoport feladatai:
Az Int6zrndnyben 100 f6 munkav6llal6i l6tsz6m felett Nemek Koztjtti Es6lyegyenl6s6gi

Mun kacsoportot ke I I miikodtetn i, am elynek fe ladatai :

. kivizsg6lja a nemek kozotti es6lyegyenlosdg tdmakorben keletkezetl panaszos iigyeket,

. 6vente besz6mol a tev6kenysegerol a munkSltat6nak,

. javaslatokalteszanemek kozotti es6lyegyenl6sdg tdmakdrben elvdgzendo feladatokat, int6zked6seket

6rintoen.

Nemek Kozotti Esdlyegyenlos6gi Munkacsoport taglai:
. Nemek Kozcitti Es6lyegyenlos6gi Referens,
. amennyiben mrikodik, 6gy a szakszervezet 6ltal deleg5,lltag,
. a munk6ltat6 6ltal deleg6lt munkav6llal6
. az Intdzmdnyi Nemi Es6lyegyen los6gi Tervben megjelolt egy6b szem6ly

Nemek Kozcjtti Es6lyegyenlos6gi Munkacsopoft az Agyrendjdt maga fogadja el, az al|bbiak

figyelembevdtel6vel:
. a munkacsoport i.il6sei sziiksdg szerint keri.ilnek osszehiv6sra, dvente minimum 2 alkalommal,
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. a munkacsoport alakul6 i.il6sdt a Nemek Kdzdtti Es6lyegyenlosdgi Referens hivja Ossze,

. a munkacsoport rendps i.il6 mek Kozotti Es6lyegyenl6s6gi Referens vagy a

munkacsoport b6rmelyik tagj
. a munkacsoport Eln{kdt a ds6n a tagok maguk koziil v|lasztjhk, egyszerti

sz6tdbbs6ggel tort6no lzav azilssal,
. a munkacsoport Elnok6nek tdvoll6te, vagy akad|lyoztat6sa eseten a helyettesdt az Elnok saj6t maga

jelcili ki,
. az Efnok 6ltal kijelolt helyettes6nek t6volldte, vagy akad6lyoztatdsa eset6n a munkacsoport vezetdsdt

a jelenl6v6 tagok kriziil a mindenkori korelnok l6tja el,
. a munkacsoport i.il6seiroljegyzokonyv k6sziil, melyet a Nemek K<jzotti Es6lyegyenlos6gi Referens

vezet ds kdszit.
, a jegyz6k6nyv hitelesitoj6nek szemdly6t az i.il6s megkezddsekor a tagok maguk koztil v6lasaj5k,

e gyszerri sz6tdbb s6 gge I tdrtdno szav azassal,
. az til6s az elozetesen kikiildiitt napirend alapjhn zajlik.A munkacsoport Elnoke gondoskodik az i.il6sek

nap irendi pontok szerinti zav artalan lebonyol it6s6r6 l,
. a munkacsoport i.il6sein a munk6ltat6 taniicskoz6sijogkdnel b6rmikor r6szt vehet,
. a munkacsopoft a tev6kenys6g6vel kapcsolatban a munk6ltat6nak 6vente besz6mol6si kotelezetts6ggel

tartozik.

Az Onkormhnyzat Nemi Es6lyegyenlosdgi Tervdben foglaltak alapj6n a Vas Megyei Temetkez6si Kft.

100 f6 alatti munkavSllal6i lltszhma miatt2 6vre sz6l6 intdzkeddsi tervet k6szitett.

Yit$ trtr6rotl Kft.0700 Fcnnc4Lu l.

Jancs6nd S6rdi Katalin

iigyvezeto


