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Az Esztergomi Tankeľületi Központ 1l202l. (l.Ż8.) szabályzaÍa Az Esztergolni TankeľüIeti KöZpont Esélyegyenlőségi Teľve

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenloség előmozdítáSáról sZőIő 2003. évi CXXV. töľvény (a
továbbiakban: esélyegyenloségi törvény) 63. $ (4) bekęzdése alapján Az Esztergomi Tankerületi Kozpont,
mint munkáItatő (a továbbiakban: Tankerületi Központ vagy munkáltató) Szervęzeti és Működési
Szabá|yzatának 5'$ (2) bekezdés g) pondában biztosított jogköľömben eljárva a következő szabályzatot
adom ki.

I. Fn.lRzRľ

ÁlľłlÁľos RENDELKEZÉsBK

1. A szabályzathatálya

1. $ A szabŕiyzat szervezęti és személý hatálya kiterjed:

a) a Tankerületi Kcizpont valamennyi szervęzetí egységére'

b) valamenný, a Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett köznevelési intézményre,

c) a Tankerületi Központ kormánýisztviseloire' munkavállalóira, valamint a koznevelési
intézmények közalkalmazottaira, munkavállalóira és egyéb munkavégzésľe iľányuló
jogviszonyľa (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott, vagy munkavállaló).

2. Altalános célok és esélyegyenlőségi alapelvek

2.$ (1) A Tankerületi Kĺizpont elkötelezi magáÍ a murrkahelyi esélyegyenlőség elvei mellett és ennek
érdekében intézkedéseket tesz az alap elv ek s érĺilés e esetén.

(Ż) A Tankerületi Központ az egyenlő bánásmód elveinek tiszteletben tartása és az esélyegyenlőség
elosegítése éľdekében támogató intézkedéseket hozhat.

(3) Tankerületi Központ az elomenetel során nem alkalmaz hátrányos megkĺilönböztetést.

(4) A Tankerületi Központ kötelezettséget vállal arra,hogy abérezés, a szakmai elomenetel, a képzési
lehetőségek, a munkaköľülmények, a Kjt., Kit', Mt., továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok és a
Tankeľületi Központ belső szabályzatai alapján adható juttatások, illetve a gyermekneveléssel és a szülői
szereppel kapcsolatos kedvezmények tekintetében a foglalkoztatottak között betartja az egyen7ó bánásmód
és az esélyegyenloség követelményeit, és fellép a hátľányos megkülonbciztetés minden formája ellen.

(5) A Tankerületi Központ tilt minden közvetlen és kozvetett hátrányos megkülönböztetést, amelynek
eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt

a) neme,

b) faji hovatartozása,

c) bőrszíne,

d) nemzetisége,

e) nemzetiséghez va|ő tartozása,

Đ anyanyelve,

g) fogyatékossága,

h) egészségi állapota,

i) vallási vagy világnézeti meggyőződése,

j) politikai vagy más véleménye'
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Az Esztergomi Tankeriileti Központ |l202l. (|.28.) szabályzata Az Esztergomí Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi Teľve

k) családi állapota'

1) anyasága (terhessége) vagy apasága,

m) szexuáliS iľányultsága,

n) nemi identitáSa,

o) életkora,

p) társadalmisztffmazt,sa,

q) vagyoni helyzete,

r) foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának
ľészmunkaidos j ell e ge, illetve hatźr ozotÍ idotartama'

s) érdekképviselethezvalőtartoztsa,

Đ egyébhelyzete, tulajdonsága vagyjellemzóje

miatt ľészesül kędvezotlenebb bánásmódban, mint amelyben más, cisszehasonlítható helyzetben lévo
személy vagy csoport részesül' részesült vagy részesülne.

(6) A Tankeriileti Kozpont kötelezettséget vál1al arľa, hogy a foglalkoztatás során -az esélyegyenlőségi
törvény III. fejezetében foglaltaknak megfelelően - érvényľe juttada az egyenlő bánásmód követelményét.

(7) A Tankertileti Központ tilt minden zaklattst,jogellenes elkülönítést, megfélemlítést és megtorlást.

3. s A fenti célokat szem előtt tartva a Tankertileti Kĺizpont folyamatosan ťrgyelemmel kíséri a
foglalkoztatott állomány összetételének alakulását, a tényleges helyzet felmérése alapján kijelĺili az
esélyegyenlőség szempontjából kiemelt célcsoportokat, és belső szabáiyzataiban meghatátozza azokat a
szempontokat, feltételeket és támogatási formákat, amelyek az esélyegyenloség elomozdítását szo|gá|ják.

4. $ A Tankerületi Központ az egyen|ő bánásmód és az esélyegyenloség követelményeinek vélt vagy
valós megsértése ęsetén biztosítja az eset kĺiľülményeinek teljes köľtĺ, érdemi kivízsgálását' és e célból
együttmiikodik mind a séľelmet szenvedett féllel, mind az ügyben eljáró hatósággal, továbbá gondoskodik
az okok feltárásáról, indokolt esetben megteszi a személý felelosség érvényesítéséhez, valamint a további
jogsértés megelozéséhez szükséges intézkedéseket.

II. FB.lnznľ

Klnunĺ-ľ CÉLCsoPoRToK

5. $ (1) Az esélyegyenloségi törvény és jelen szabźúyzat keretein belül a Tankeľületi Kĺizpont -
kiilönösen a jobb munkaköĺülmények biztosítása, a munkaszervezés és a létszámleépítés vonatkozásában

- kiemelt célcsopoľtként kezeli az althbi munkavállalói csoportokat:

a) nok,

b) 40 év felettiek,

c) megválÍozott munkaképességuek, fogyatékkal élők,

d) ľoma származásuak,

e) két vagytöbb 10 év aIatti gyermeket nevelo,

Đ tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermeket nevelo, valamint

g) gyermeket egyedül nevelő foglalkoztatottak.
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Az Eszteľgorni Tankeľületi Központ ll202l. (I.28.) szabályzata Az Esztergorni Tankerületi Kozpont Esélyegyenlĺíségi Teľve

(2) A Tankertileti Központ folyamatosan ťrgyelemmel kíséri a kiemelt célcsoportba tartozőkhelyzetét,
és a konkľét viszonyok ismeretében intézkedéseket dolgoz ki az életesélyek, továbbá a munkavégzéssel
ĺisszefiiggó körĹilmények javítása érdekében.

III. FEJEZET

HELYZBTFELMÉRÉs

6. $ (1) A foglalkoztatottak esélyegyenloségével kapcsolatban felhasználandó adatok egy része _igy
kiilönösen a nemre' korľa, iskolai végzettségre vonatkoző adaÍok - a humánpolitikai informatikai
adatbźĺzisből rendelkezésre állnak. A létszámadatok és statisztikák a tárgyévi állapotot tükľözik, melyet a
szabźiyzat l. és 2. számu melléklete tarÍalmazza.

(2) A Tankerület évente, december 3l-ig helyzetfelmérést készít. A helyzetfelmérés alapvető
szemponda:

a) helyzetfelmérés az Esztergomi Tankerületi Központ foglalkoztatotti állományáról - mely
hátrányos helyzetű csoportok vannak jelen a munkáltatónál?

b) éri-ehátrány, és ha igen, mely területeken az egyes foglalkoztatottakat?

c) elégedettek-e az esélyegyenloségi tervben foglaltak végľehajtásával?

d) elégedettek-e az esélyegyenloség intézményrendszerének miikĺidésével, eljárásrendjével?

e) elégedettek-e atájékoztatás színvonalával, az infoľmációkhozva|őhozzáférés minőségével?

IV. Fpĺnznr

KoľrnÉr CÉLoK

7. $ (1) A munkáltató a megĺiľesedett állásra kiírt pá|yázatok megfogalmazásánál, a foglalkoztatottak
kiváIasztźsánál és a napi munkavégzés során a 2.$-ban felsoroltak szerint nęm teSZ ki'ilönbséget.

(2) A munkáltató a kiválasztás soľán elősegíti a megvźitozott munkaképességtí, fogyatékkal élő
munkat áľs ak a|kalmazás át.

8. $ A munkáltató törekszik aZ azonos végzettséggel, azonos munkakört' azonos színvonalon ellátók
béĺezési rendszerében előforduló hátrányos eltérítések megszüntetésére.

9. s A munkáltató a vezętői utánpótlásnŕi - a jogszabályi keretek között és a mérlegelési jogkör
fenntartása mellett - elsősorban a belso kiválasztásra épít.

10. s A munkáltató támogathatja a foglalkoztatottak szakmai képzéseken, tanfolyamokon való részvételét
a tár gyévi költségvetése fiiggvényében.

11. s (1) A 10 éven aluli gyermeket nevelő foglalkoztatottak rendes évi szabadságánakkiađása során a

munkáltató - lehetőségeihez mérten - figyelembe veszi a gyermekgondozási és oktatási intézmények
mtíködése soľán elrendelt szünetek idejét.

(2) A GYED-en' GYES-en lévő szülovęl a munkáItatő a gyermekgondozás ideje alatt is :artja a
kapcsolatot, kisgyermekével együtt meghívhada a munkáltató gyeľmek-' illetve családi rendezvényeiľe;
segíti a GYED_rol és GYES-ľől visszatéro foglalkoztatottak munkahelý beilleszkedését.

12. $ A munkáltató a nyugdíj elott álló foglalkoztatottak szakmai képességét és tapasztalatát felhasznźůja
a pályakezdo munkavállalók betanítására'
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Az Eszteľgorni Tankeľületi Központ l/202l. (I.28.) szabáiyzata Az Eszteľgorni Tankeríileti KöZpont Esélyegyenlőségi Teľve

13. s A munkaköľülmények, kiilönös tekintettel a 40 éven felüli' a fogyatékkal élő és megváltozott
munkaképességű foglalkoztatottak helyzetének javitásźra a munkáltató:

a) az előzetes képzéshez, betanuláshoz kötött munkaköľök betöltésénél a 40 év felettiek
pályázatát nem utasítja eI arra hivatkozva, hogy a képzés és a betanítás a korukból következően
már nem kiťrzetődő bęfektetés,

b) az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése érdekében a
munkahelý körülményeket stľatégiai tervezéssel, állandó kontrollal, fejlesztéssel kedvezobbé
és ellenorzöttębbé teszi.

14. $ (l) A kedvezmények kihasználhatósága érdekében a Tankertileti Központ az át7agosnál nagyobb
családi kötelezettséggel terhelt, a fogyatékkal élő és a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottakľól

- a személyügý nýlvántaĺtástól elkiilönítettęn - nýlvántartást vezet. A nyilvántartásban kizárőIag olyan,
a foglalkoztatottak által önkéntes alapon szolgáltatott adatok szeľepelhetnek' amelyek vonatkozásában a

foglalkoztatottak kifejezett írásbeli hozzájáruLásukat adjtk a szolgáltatott adatok kezeléséhez. A
nýlvántartásban szereplo ktilonleges és személyes adatok csak az információs ĺinĺendelkezési jogľól és az
információszabadságról sző(ő 2011. évi CXII. töľvény rendelkezései szerint kezelhetoek. A nýlatkozatok
bármikoľ megtehetok.

(Ż) A munkáltató az alábbi, önkéntesen tett foglalkoztatotti nýlatkozatok taľtalmát kezeli a
nýlvántartásban:

a) nýlatkozat 10 éven aluli, valamint a 18. életévét be nem töltott, középiskolai tanulmányait
nappali tagozaton folyató gyeľmekek számáről (3' melléklet),

b) nyilatkozat tartósan beteg szülő ápolásáľól (4. melléklet),

c) nýlatkozaÍ legalább 50%-os fogyatékosságĺól, megváltozott munkaképességrol (5. melléklet)'

d) nyilatkozat tartósan beteg vagy fogyatékkal élo gyermek gondozásáról (6. melléklet).

V. Fn.lnznľ

KoľrnÉr INTÉZKEDÉSEK' PRoGRAMoK

15. $ A munkáltató atárgyévben az alábbi konkrét esélyegyenloségi intézkedések megtétęléthatározta el:

a) Az esélyegyenlőség elősegítése és az egyenlo bánásmód betartása érdekébęn a Tankerĺ.ileti
Kĺizpont esélyegyenlőségi ľeferenst nevezett ki, aki ellátja a következő feladatokat:

a tankeľületi központ foglalkoztatottjainak bevonásával elkészíti a Tankerületi Központ
esélyegyenlőségi tervét,

felĹigyeli az esélyegyenlőségi tervben megfogalmazott intézkedések megvalósulását,
kivizsgálja a panaszokat,

e|végzi az esélyegyenlőségi tervben foglaltak teljesülésének vizsgá|atźlt, és erről a

tankeri'ileti igazgatő r észér e beszámo l ót készít'

határido: folyamatos

b) A Tankerületi Központ vá|Lalja, hogy az álláshirdetésęket mindenki számára hozzźférhető
módon teszi kozzé, valamint a ptiyázati kiírások és a munkaeľo-felvétel során is betartja az
egyenlő bánásmód elvárásait.

határido: folyamatos
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Az Eszteľgomi Tankęrületi Központ ll202l. (l.28.) szabćúyzaÍa Az Eszteľgomi Tankeľületi Központ Esélyegyenlóségi Teĺve

c) A gyermeket nevelők munkaidejét a lehetőségeken belül ugy hatźrozzuk meg, hogy képesek
legyenek SZülői kötelességüknek eleget tenni. E köľben a gyermeket nevelo munkavállalók
munkaidő-beosztásánál ťrgyelembe vesszük a gyermekgondozási és oktatási intézmények
nyitva tartását.

határido: folyamatos

d) A Tankerületi Központ segíti az esélýeremtést, támogató lépések, szolgáltatások
megvalósításźlt a háttálnyos helyzetű foglalkoztatottak hátrányainak kompenzálźlsa éS aZ
esélyegyenlőség elomozdítása érdekében.

határidő: folyamatos

VI. Fnĺrznľ
Zĺno RENDELKEZÉsEK

16. $ (1) Jelen esélyegyenloségi terv a 20Żl'0l.0l. napjától a 202I.I2.3l. nĄáig tartó idoszakra
vonatkozik.

(2) A Tankerületi Központ kö,telezettséget vállal arľa, hogy a kĺjvetkező időszakra vonatkozó
esélyegyenloségi tervet legkésobb 202l. január 31. napjáig elfogadják.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója gondoskodik arról, hogy az esélyegyenlőségi terv minden
foglalkoztat ott számára hozzáférbető és megismeľhető legyen.
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Az Esztergomi Tankerületi Központ ll202l ' (I.28.\ szabályzaIa Az Eszteľgomi Tankeľületi Kĺizpont Esélyegyenlőségi Teľve

(
ESZTERGOMI
TANKERÜLtrTI
KOZPONT

I. szdmú melléklet
Helyzetfelméľés

Az Esztergomi Tankerületi Központ alaplétszámába 1'lrtoző álláshelyek szttma: 202l . 0I hó 0 1 nap: 32 fő
(l00%), ebbőlbetöltött 3l fo (96,87 %)

Megnevezés Létszám Százalékos megoszlás (oÁ)

Szellemi dolgozók 30 96,77

Technikai dolgozók I 3,23

Nők létszáma Ż5 80,65

Férfiak |étszáma 6 19,35

Gyermeket nevelok száma t7 54,84

10 éven aluli gyermeket nevelo 8 25,80
40 év felettiek 23 74,r9

5 éven belül nyugdíjjogosultságot elérők 2 6,45

Felsőfoku végzettségűek z0 64,52

Nők/Férfiak o//o

r614 80lŻ0
Középfolĺi végzettségtĺek ll 35,48

NoVFérÍiak o/o

t0l2
Alapfokú végzettségtiek 0 0

NolďFérfiak o//o
0/0 0

Vezetok 8 25,81
NőlďFérÍiak o/o

513 62.5137,5

Részmunkaidős 2 6,45
Fogyatékkal élők (rehabilitált munkavállalók 0 0

Határozott idővel foglalkoztatott 1

Továbbképzéseken részt vesz I 3,23
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Az Eszteľgolni Tankerületi Kcizpont ll202l. (I'28.) szabályzata Az Eszteľgolni Tankerületi KöZpont Esélyegyenl<iségi Terve

ESZTERGOMI
TANKtrRÜLET]
KOZPONT

2. szdmú melléklet

Az Esztergomi Tankerületi Központ Intézményeinek állományában lévo alkalmazottak száma 202l. 0l hő
0l nap:

(

Megnevezés Létszám Százalékos megoszlás (7o)

Szellemi dolgozók 782 85,27
Technikai dolgozók 13s 14,72
Nok létszáma 780 85,05
Féľfiak |étszáma r37 14,94
Gyermeket nevelők száma 5t3 40,67
10 éven aluli gyermeket nevelo lŻ3 13,41
40 év felettiek 78s 85,60
5 éven belül nyuedíiiogosultságot elérok 148 16,13
Felsőfoku végzettségtĺek 734 80,04

Nők/Férfiak o//i

608lĺ26 82,83lĺ7,I7
Középfokú végzettségűek 1 I I IŻ,86

NőlďFérfiak o//o

69149 58,4714r,53
Alapfokú végzettségűek 88 9,59

Nők/Férfiak o//o

8sl3 96,s913,41
Vezetok 66 '7,19

NőVFérÍiak o//o

44122 66,66133,34
Részmunkaidős 78 8,50
Fogyatékkal élók

munkavállalók
(rehabi1itált 7 0,76

Határ ozott iđovel foglalkoztatott 20 2,r8
Továbbképzéseken részt v esz 9 0,98
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Az Esztergomi Tankeľületi Központ l/202l. (l.Ż8.) szabályzata Az Eszteĺgotni Tankerületi Központ Esélyegyenlóségi Terve

ESZTERGOMI
TANKERÜLETI
KÔZPoNT

3. szúmú melléklet

Nyilatkozat az eltartott (10 éven aluli, valamint a 18. életévét be nem tiiltött' ktizépĺskolai
tan u lm á nyait na ppali tagozaton folytató) gyeľmekek szá má ľól

A nýlatkozat és az adatkezelés azinformációs önrendelkezési jogľól és az információszabadságľól szóló
20IL évi CXII. törvényrendelkezései szeľint, az érintett ĺjnkéntes adatszo|gtútatásán alapul.

",20Żl

fo glalkoztato tt aláir ása

Foglalkoztatott neve:

Adóazonosító jele:

Gyeľmek neve (1):

Születési ideje:

Gyeľmek neve (2):

Születési ideje:

Gyeľmekemet/gyeľmekeimet egyedül nevelem: igeďnem

Személyes adataim kezeléséhez hozzájáruIok.

t0
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Az Esztergomi Tankeĺületi Központ ll202l. (|.28') szabályzata Az Esztergomi Tankeľületi Központ Esélyegyenlőségi Terve

ESZTERGOMI
TANKERÜLETI
KOZPONT

4. szúmú melléklet

Nyilatkozat taľtósan beteg szülő ápolásáľól

A nýlatkozat és az adatkezelés az informtrciós cinľendelkezési jogról és az infoľmációszabads ágrő| szőlő
20II. évi CXII. tôrvényrendelkezései szerint, azérintętt önkéntes adatszolgáltatásánalapul'

fo gl alkoztat ott aláir ása

20.

Munkahely megnevezése:

Foglalkoztatott neve:

Adóazonosító jele:

Szü1o neve:

Születési ideje

Személyes adataim kezeléséhez hozzźĄárulok.

lt



Az Eszteĺgomi Tankeľületi Kôzpont 1/202l- (I.28.) szabályzatĺ Az Eszteľgomi Tankeľü|eti Központ Esélyegyenl<íségi Terve

ESZTERGOMI
TANKERÜLETI
KOZPONT

5. szúmú mellěklet

Nyilatkozat legalább 507o-os fogyatékosságről, megváltozott munkaképességről

A nýlatkozat és az adatkezelés az információs önrendelkezési jogĺól és az infoľmációszabadságről szőlő
2011. évi CXII. törvényrendelkezései szerint, azénntett önkéntes adatszolgáltatásán alapul.

Munkahely megnevezése:

Foglalkoztatott neve:

Adóazonosító jele

Fogyatékosság mértéke, megnevezése:

Fenti adataim kęzę|éséhez hozzájźrulok.

20

foglalkoztatott aláírása

(

t2
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Az Eszteľgorni Tankeľülęti Központ ll202l. (|'28.) szabőůyzata Az Esztergolni Tankeľületi KöZpont Esélyegyenlőségi Terve

ESZTERGOMI
TANKERULETI
KOZPONT

6. szdmú melléklet

Nyilatkozat ta rtósa n beteg va gy fogyatékoss ágga| é|(Í gyeľm ek n eveléséľól

A nyilatkozat és az adatkezelés az infotmációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényrendelkezései szerint, azérintett önkéntes adatszolgáltatásán alapul.

.,20.

foglalkoztatott aláírása

Munkahely megnevezése:

Foglalkoztatott neve:

Adóazonosító jele:

Gyeľmek neve (1)

Születési ideje:

Gyermek neve (2):

Születési ideje

Gyermekemet/gyermekeimet egyedül nevelem: igeďnem

Személ yes adataim keze|éséhez hozzájárulok.

l3




