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Esélyegyenlőségi terv 

Az önkormányzati, állami intézmények számára is egyre fontosabb a munkahelyi közösség mentális jólléte, 
amelynek egyik eleme az esélyegyenlőség előmozdítása, biztosítása, a dolgozók, mint „erőforrás” 
megbecsülése, támogatása.  

A 2003.CXXV. egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló törvény kimondja, hogy minden ember 
egyenlő méltóságú személy, és számos védett tulajdonságú célcsoportot jelöl meg, amelyekkel szemben tiltja 
a hátrányos megkülönböztetést, jogsértés esetén számukra jogvédelmet biztosít. A törvény hatálya kiterjed az 
ötven munkavállalónál több személyt foglalkoztató költségvetési szervekre, továbbá esélyegyenlőségi 
program elfogadását is előírja számukra. 

Az alábbi függelékben egy esélyegyenlőségi terv elkészítéséhez adunk közre jól követhető vázlatot, illetve 
az önkormányzati szektorban is bevezethető jó példákat az esélyegyenlőségi terv egyes fejezeteihez. 

1. Bevezetés 

Ebben a részben bemutatjuk az intézményt röviden, felsoroljuk céljait, tevékenységeit, valamint általános 
rendelkezéseket fogalmazunk meg. Jó példa a bevezetés szövegezésére: 

A terv célja, hogy biztosítsa dolgozói számára az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, a 
munkavállalás megkezdése előtt és alatt az esélyegyenlőséget minden foglalkoztatottja számára, az érintett 
csoportok helyzetének az elemzésével felmérje az érintettek valós helyzetét, helyzetük alakulását figyelemmel 
kísérje és elősegítse az esélyegyenlőségi célok megvalósulását, és intézményesen orvosolják a kapcsolatos 
sérelmeket.  

Alapelvek 

Itt felsoroljuk és leírjuk egy-egy bekezdésben azokat az alapelveket, amelyeket az esélyegyenlőségi tervnek 
szem előtt kell tartania; amelyeknek szellemében kell az intézkedéseket meghoznia (pl. megkülönböztetés 
tilalma, egyenlő bánásmód, előnyben részesítés, emberi méltóság tiszteletben tartása, partneri kapcsolat). 

Néhány jó példa az alapelvek szövegezésére: 

A foglalkoztatás során tiszteletben kell tartani a munkavállalók emberi értékét, méltóságát, egyediségét. Az 
önkormányzat saját és a munkavállalók érdekeit figyelembe véve, azokat összeegyeztetve olyan 
munkafeltételeket, munkakörülményeket, munkahelyi légkört alakít ki, amelyek ezeknek az alapvető 
értékeknek a megőrzéséhez és megerősítéséhez hozzájárul.  

Az esélyegyenlőség a törvény értelmében intézkedéseket fogalmaz meg a gyermeket nevelők, az időskorú 
munkavállalók, a megváltozott munkaképességű, valamint a roma munkavállalók számára, és fontosnak 
tartja minden dolgozója számára biztosítani a munkavégzés megkezdése előtt, a munkaviszony alatt és 
megszűntetése esetén az egyenlő lehetőségeket, bánásmódot, az információhoz, erőforrásokhoz való 
hozzáférést. 
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2. Helyzetfelmérés 

A munkaügyi adatokon alapuló helyzetfelmérést, azaz a munkavállalókra vonatkozó konkrét adatokat 
tartalmazó kimutatást (nem, kor, iskolai végzettség, munkakör) érdemes kiegészíteni ún szenzitív adatokkal, 
amelyekről minden munkavállalónak önként kell nyilatkoznia. A szenzitív adatok vonatkozhatnak családi 
állapotra, származásra, egészségügyi állapotra, vallási hovatartozása, az olyan tulajdonságokra, amelyekre 
intézkedéseket szükséges hozni a tulajdonságokból eredő vagy esetleg később jelentkező hátrányok 
kiegyenlítésére. 

A szenzitív adatokat titkosan kell kezelni, és kizárólag önkéntes alapon lehet a dolgozókat ezekről 
nyilatkoztatni 

3. Intézkedések 

A toborzástól, a felvételen, a képzésen át egészen az elbocsátásig a teljes foglalkoztatási folyamatra és 
rendszerre vonatkozóan kell intézkedéseket hozni a kötelező célcsoportok számára.  

Az intézkedések területei 

Esélyegyenlőségi referens biztosítása 

A törvény kötelezően ugyan nem írja elő az esélyegyenlőségi referens kinevezését, de célszerű kinevezni egy 
munkatársat az esélyegyenlőségi terv elkészítésének koordinálására, a dolgozók bevonására, majd pedig az 
intézkedések felügyeletére, a panaszok kivizsgálására. 

Egy jó példa az esélyegyenlőségi referensről szóló intézkedésre:  

Az esélyegyenlőségi tervvel kapcsolatos feladatokat a Munka törvénykönyve 75/A§-ra hivatkozva az üzemi 
tanács (ÜT) feladatkörébe helyezi. Az ÜT vagy az ÜT által esélyegyenlőségi referensként megjelölt üzemi 
tanácstag feladatköre megegyezik az előzővel, bekerül a munkaköri leírásba.  
A referens feladata:  
Az Esélyegyenlőségi terv teljesülésének vizsgálata, amelyről beszámolót készít 2012. március 31.-ig, amelyet 
az üzemi tanács vitat meg és fogad el. 
A következő időszakra vonatkozó Esélyegyenlőségi terv előkészítése, munkáltatóval és a munkavállalói 
érdekképviseletekkel való egyeztetése. Az egyeztetett javaslat benyújtási Határideje 2012. május 1. 
Dolgozók tájékoztatása esélytervről, kapcsolódó ügyekről 
A panaszfelvételhez, tájékoztatáshoz felületet (pl. ügyfélfogadás) biztosít/kezel 
Kapcsolódó jogszabályok figyelemmel kísérése, változás jelzése – érdekképviselet, a munkáltató felé 
Együttműködés az érdekképviselettel az esélyegyenlőség biztosításra 
Pályázatkeresés, írás, ami ezzel kapcsolatos 
Részvétel a panaszkezelésben és egyéb, az esélyegyenlőséggel kapcsolatos akciókban 
 
Az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a munkaügyi folyamatok 
szabályozása, a panasztétel módjának szabályozása 
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Annak érdekében, hogy az esélyegyenlőségi tervben foglaltak megvalósuljanak, valamint az intézkedésekkel 
kapcsolatos panaszok kivizsgálásra kerüljenek, célszerű ezeket szabályozni. Álljon itt egy jó példa a 
panasztétel szabályozására: 

Az egyenlő bánásmód megsértése, a zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás vélelmezett előfordulása 
esetén a munkavállaló az esélyegyenlőségi referenshez fordulhat. 
Az esélyegyenlőségi referens a panaszt anonim módon a munkáltató elé tárja 7 napon belül 
A panasz munkáltatóhoz való benyújtásától számítva az ügy megoldásáig, de legfeljebb hét napig a 
kifogásolt munkáltatói intézkedés végrehajtása nem lehetséges. 
Amennyiben a résztevők nem tudnak megegyezni, közvetítőt vonhatnak be az eljárásba, ennek 
költségviseléséről egyedi megállapodást kell kötni. 
Az eljárás eredményéről a munkavállalót az esélyegyenlőségi referens tájékoztatja. 
Amennyiben így sem sikeres az ügy megoldása, a munkavállaló a területileg illetékes munkaügyi bírósághoz 
fordulhat panaszával. 

4. A dolgozók tájékoztatása az esélyegyenlőségi tervről 

Az esélyegyenlőségi tervet minden dolgozónak ismernie kell, és mindenki számára hozzáférhetőnek kell 
lennie. Gondoskodni kell arról is, hogy akár Braille írással, akár felolvasó szoftver segítségével látássérültek 
számára is elérhető legyen, illetve ha a munka több telephelyen zajlik, akkor minden telephelyen legyen 
belőle elérhető számú példány. 

Néhány jó példa a dolgozók tájékoztatásáról: 

Személyes tájékoztatás az új belépők számára 

Jól látható helyen kifüggesztett esélyegyenlőségi terv  

Intraneten, belső levelezési programban mindenki számára elérhető és látható helyen tárolva 

5. Munkakörülmények javítása 

A helyzetfelmérés alapján hozható intézkedés olyan apróbb átalakítások a munkavégzés körülményeit 
illetően, amelyek a dolgozók támogatását, előnyösebb helyzetbe hozását segítik elő. Néhány jó példa ezen a 
területen: 

Rámpásítás, akadálymentesítés 

A nehezen mozgó munkatárs közelebb ültetése mosdóhoz, konyhához, lifthez stb. 

A munkavállalók jó egészségi állapotának és jó közérzetének megtartására érdekében a 40 év feletti 
munkavállalóknak havi 4 óra egészségügyi és betegségmegelőzési célú munkaidő-kedvezményt biztosít, 
amelynek igénybevétele nem akadályozhatja a munkavállaló munkaköri feladatainak ellátását 
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Az egészséges életmód kialakítására a munkavállalókat aktív eszközökkel ösztönzi, ennek érdekében a 
cafeteria rendszerben egészségmegőrző tevékenységekre felhasználható juttatásokat (egészségpénztár, 
üdülési csekk stb.) is biztosít 

A képzési programokhoz, előmenetelhez való egyenlő hozzáférés elősegítése 

A képzés, továbbképzés nagyon fontos eleme az esélyegyenlőségi tervnek, hiszen gyakran itt keletkeznek 
azok a hátrányok, amelyek egyes védett tulajdonságú célcsoportokat hosszú távra hátrányos helyzetbe 
hoznak. Néhány jó példa a képzésekkel kapcsolatos intézkedésekre: 

A dolgozók képzési igényeinek és szükségleteinek felmérésére alapozva éves képzési tervet készít, amelyben 
szerepelnek a belső és külső képzések témái, illetve a beiskolázandók névsora. 

Az előzetes képzéshez, betanuláshoz kötött munkakörök betöltésénél a negyven felettiek és a családosok 
pályázatát nem utasítja el csak arra hivatkozva, hogy a képzés és a betanítás korukból vagy körülményeikből 
következően nem kifizetődő befektetés. 

A kisgyermekes szülők hétvégi képzésbe nem vonhatók, vagy ha elkerülhetetlen (például csapatépítés esetén), 
akkor a munkáltató köteles gyermekfelügyeletről gondoskodni 

Az előzetes képzéshez, betanuláshoz kötött munkakörökre jelentkeztetés esetén, azonos szakmai feltételek 
meglétekor előnyben részesíti a roma kisebbséghez tartozó jelentkezőket illetve a megváltozott 
munkaképességű álláskeresőket mindaddig, amíg ezen csoportok képviselőinek aránya a statisztikai 
létszámban el nem éri az 5-5%-ot 

A magasabb végzettséget igénylő pozíció megüresedése vagy új keletkezése esetén a munkáltató először a 
szervezeten belül alkalmas vagy alkalmassá tehető dolgozók közül szűr. E szűréskor azonos szakmai 
kompetenciák megléte esetén előnyben részesíti a fogyatékossággal élő illetve roma származású 
munkavállalókat, mindaddig, amíg azok aránya a magasabb végzettséget igénylő pozíciókban el  nem éri az 
5-5%-ot. 

Az idősödő munkavállalók képzésbe vonására fokozottan ügyelni kell, számukra olyan képzési programokat 
indítani (számítástechnikai, nyelvi képzés), amely megakadályozza lemaradásukat 

A női munkavállalók továbbképzése, képzése illeszkedjen családi kötelezettségeikhez, akár távoktatásban is 
elsajátíthassák előmenetelükhöz fontos ismereteket. Ezt a lehetőséget a féri munkavállalóknak is fel kell 
ajánlani.  

A családos munkavállalók számára biztosított kedvezmények körének bővítése 

Az esélyegyenlőségi terv nagy hangsúlyt helyez a családos munkavállalók támogatására, és itt nem csak a 
kisgyermekes munkavállalókra gondoljunk, hanem azokra is, akik idős vagy beteg hozzátartozóikat ápolják, 
és ugyanolyan kötelezettségeik és nehézségeik vannak, mint a gyermeket nevelőknek.  Néhány jó példa az 
intézkedésekre ezen a területen: 
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A Munka Törvénykönyvében előírtakon túl is biztosítja a rendkívüli családi események (gyermekszületés, 
gyermek ballagása stb.) esetére a szabadságot (a rendes szabadságkeret terhére). Az édesapák számára 
gyermekük születésekor a Munka Törvénykönyvében előírton túl 5 nap szabadságot engedélyez, a rendes 
szabadságkereten felül, amelynek kivételére a gyermek 12 hetes koráig van lehetőség. 

A gyermekes munkavállaló napi munkaidő-beosztásánál figyelembe veszi a gyermekgondozó és oktatási 
intézmények nyitva tartását, az egyéb gyermekkel kapcsolatos kötelezettségeket. Úgyszintén figyelembe vesz 
az idős vagy beteg hozzátartozó ápolásával kapcsolatos igényeket (pl. nappali ellátás, vagy házi gondozó 
időbeosztása). Ezek érdekében lehetőség szerint rugalmas munkaidőt, munkaidő keretet vagy egyéb 
alternatív munkaidő beosztási formát vagy atipikus foglalkoztatást tesz lehetővé, a dolgozó és a munkáltató 
igényeit összeegyeztetve. 

Atipikus foglalkoztatási formák biztosítása (távmunka, osztott munkakör, rugalmas munkaidő, 
részmunkaidő) 

A gyermekneveléssel és az idős vagy beteg hozzátartozó ellátásával kapcsolatos kedvezmények, 
kiterjesztésével ösztönzi férfi munkavállalóit arra, és támogatja abban, hogy kivegyék részüket a családi 
életből. Ennek érdekében Tájékoztatót készít a munkáltatónál igénybe vehető családi ellátásokról és 
kedvezményekről. 

Az intézkedéseket határidőkkel, felelősökkel kell ellátni, és az esélyegyenlőségi terv hatályosságának lejárta 
után felül kell vizsgálni. A megvalósult intézkedéseket újakkal helyettesíteni, a meg nem valósult 
intézkedéseket pedig új határidőkkel és felelősökkel lelátni 

6. Tájékoztatás, képviselet, visszajelzés 

Ebben a fejezetben mutatjuk be, hogy miképpen érdemes megalkotni az esélyegyenlőségi tervet (dolgozók, 
szakszervezet bevonása), az esélyegyenlőségi terv megvalósulását milyen feltételek segítik (esélyreferens 
kinevezése, fogadóóra, kommunikációs lehetőség, amely a névtelenséget biztosítja stb.) 

A legtöbb esetben az esélyegyenlőségi terv megírásával egy személyt bíznak meg, aki azután az 
esélyegyenlőségi referens feladatkörét is ellátja. Ugyanakkor láttunk már jó példákat a dolgozók bevonására, 
például: 

Ötletládák kihelyezése a munkahelyen 

Egész munkahelyi közösséget egy napos időtartamban bevonó konzultációs nap 

Elektronikus kérdőívek az intézkedésekkel kapcsolatban 

Célszerű olyan képviseletet, visszajelzési lehetőséget biztosítani a munkatársak részére, amelyet minden 
védett tulajdonságú célcsoport képes használni, például: 

Otthonról elérhető webes felület (pl. Intranet), amelyen elérhető az esélyegyenlőségi terv, a panasztételi 
eljárás, az esélyegyenlőségi terv minden kapcsolódó dokumentuma letölthető 
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Közvetlen elektronikus kapcsolat az otthontartózkodó munkatárs és az esélyegyenlőségi referens között 
(email) 

A nők, a gyermeket nevelők, a beteg, idős szülőt ápolók megfelelő, arányos képviselete az üzemi tanácsban, 
az esélyegyenlőségi terv elkészítésében 

Az esélyegyenlőségi terv és minden kapcsolódó dokumentuma elérhető Braille írással vagy felolvasó szoftver 
segítségével megismerhető 

Az esélyegyenlőségi terv és kapcsolódó dokumentumai egyszerű, illusztrált képekkel ellátott formában is 
elérhető azok számára, akik speciális tanulási igényűek, alacsony iskolai végzettségűek 

A helyzetfelmérés adatainak elemzése alapján az üzemi tanácsban vagy bármely dolgozói véleményeket, 
javaslatokat összegyűjtő bizottságban képviseltetik magukat a különböző védett tulajdonságú célcsoportok. 

Fontos a visszacsatolás, azaz a válaszadók tájékoztatása arról, hogy milyen ötletüket, javaslatukat miért és 
miért nem fogadta el a munkáltató. 

A dokumentumot ellátja kézjegyével a munkáltató képviselője és az esélyegyenlőségi referens, valamint 
tartalmazza a záró rendelkezés az esélyegyenlőségi terv hatályosságát, azaz, hogy kikre és milyen 
időtartamban vonatkozik. A záró rendelkezésben szerepel az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálatának 
időpontja is (például félévente, évente vagy a kétéves ciklus végén vizsgálják felül az intézkedések 
megvalósulását). 

Az esélyegyenlőségi terv fejezeteinek megírásához felhasznált anyagokat a Budapest Esély Nonprofit Kft 
bocsátotta rendelkezésre 

Néhány letölthető esélyegyenlőségi terv: 

http://munkaugyi-iratmintak.lapozz.hu/ 

http://www.kvvm.hu/index.php?pid=17&sid=180 

http://www.hajduszoboszlo.eu/digitalcity/projects/szoboszlo/homepage.jsp?dom=BAAFKGQA&prt=BAAF
KAXC&men=BAAFKAYF&fmn=BAAFKAYY 

http://szazszorszep.kispest.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=102 

 


