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A Zala Megyei Kormányhivatalban (a továbbiakban: Munkáltató) foglalkoztatott valamennyi 

kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő és munkavállaló (a továbbiakban: 

Foglalkoztatottak) egyenlő bánásmódhoz való jogát elismerve, a hatékony jogvédelem 

biztosítása érdekében, valamint a hátrányos helyzetű foglalkoztatotti csoportok foglalkoztatási 

pozíciójának figyelemmel kísérése és javítása céljából – az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Esélytv.) 

63. §-ának (4) bekezdésében valamint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 15. §-ában foglaltak alapján – a Munkáltató és a 

Foglalkoztatottak képviseletében eljáró szakszervezet (a továbbiakban: Felek) az alábbi 

Esélyegyenlőségi Tervet (a továbbiakban: Terv) fogadják el. 

 

 

I. 

ÁLTALÁNOS CÉLOK, ETIKAI ELVEK 

 

1. A Tervet a megállapodást aláíró felek 2011. január 1-jétől 2012. december 31-éig tartó 

időszakra fogadják el. 

 

2. A következő időszakra szóló esélyegyenlőségi terv elfogadásának határideje 2012. 

december 31. 
 

3. Alapelvek: 

 

a) A jelen megállapodást aláíró felek elkötelezik magukat a munkahelyi 

esélyegyenlőség elvei mellett és ennek érdekében intézkedéseket hoznak. 

 

b) A felek rögzítik, hogy a Terv nem tartalmazza azokat a kedvezményeket, amelyek 

más jogszabályból, az állami irányítás egyéb jogi eszközéből, illetve az 

érdekképviseleti szervvel kötött megállapodásból következnek.  

 

c) A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes 

létező egyenlőtlenség megszüntetésére, amely érheti a munkavállalókat 

foglalkoztatásuk során, ezért a megállapodást aláíró felek olyan pozitív, méltányos 

és rugalmas intézkedéseket dolgoznak ki, amelyek elősegítik az érintettek 

foglalkoztatási pozíciójának javulását, megőrzését. Ezt alapul véve kötelezettséget 

vállalnak arra, hogy 

 

 a nők, 

 a 40 évesnél idősebb, 

 a roma, 

 a fogyatékossággal élő, 

 a két vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelő, 

 a 10 éven aluli gyermeket egyedül nevelő, 

 tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő, 

 vagy idős szüleiket családjukban gondozó 

 

foglalkoztatottak esélyegyenlőségének elősegítése érdekében együttműködnek az 

érintetteket támogató intézkedések meghozatalában. 
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d) Felek megállapodnak, hogy közösen keresik az érintetteket támogató további 

kedvezmények bevezetésének és alkalmazásának lehetőségét, különösen a díjazás, 

egyéb juttatások, a szakmai előmenetel, képzés, a munkakörülmények javítása, az 

egészségmegőrzés terén, figyelembe véve a gyermekneveléssel és a szülői 

szereppel kapcsolatosan felmerülő terheket.  

 

e) A Munkáltató kötelezettséget vállal a Foglalkoztatottak hátrányos 

megkülönböztetésének megakadályozására, amelynek keretében elsődlegesen a 

megelőzés eszközeit alkalmazza. A megelőzés kiterjed 

 

 a foglalkoztatási jogviszony keletkezésére, az illetményekre és 

juttatásokra, 

 a képzés, a továbbképzés és egyéb ösztönző eszközök és módszerek 

meghatározására,  

 az áthelyezésre, a foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatos egyéb 

kérdésekre, a jogviszony megszűnésére és megszűntetésére. 

 

Kiterjed továbbá a Foglalkoztatottak bárminemű, különösen az Esélytv. 8. és 9. §-

ában megfogalmazott diszkrimináció eseteire.  

A Felek rögzítik, hogy ez alól kivételt képeznek a foglalkoztatás jellegéből vagy 

természetéből egyértelműen következő, szükséges megkülönböztetés esetei. 

 

f) A Munkáltató tiszteletben tartja a Foglalkoztatottak emberi értékeit, méltóságát, 

egyediségét, olyan munkafeltételeket és -körülményeket alakít ki, amelyek 

hozzájárulnak ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzéséhez és 

megerősítéséhez. 

 

 

II. 

HELYZETFELMÉRÉS 

 

1.) A helyzetfelmérés adatai a 2011. január 01-jei állapotot tükrözik. Összes munkavállaló 

alatt a Munkáltató munkajogi létszámát értjük, ami 737 fő. 

 

2.) A Munkáltató legfőbb jellemzője, hogy a feladatellátás a törzshivatalnál és 15 

szakigazgatási szervnél történik.  A Foglalkoztatottak nagyobb része nő (458 fő, 62 

%), továbbá magas a 40 év felettiek aránya (453 fő, 61 %).  

 

 Roma identitásúnak a Foglalkoztatottak közül 1 fő vallotta magát.  

 A 88 vezetői státuszt 32 nő (36%) és 56 férfi (64 %) tölti be. A vezetői 

feladatokat ellátó nők aránya a 458 fő női foglalkoztatottakra vetítve 7 %, a 

279 kinevezett férfira vetítve ez az arány 11 %.  

 Fogyatékossággal élő, vagy megváltozott munkaképességű Foglalkoztatottak 

száma 1 fő.  

 A 10 éven aluli gyermeket nevelők száma 124 fő (17 %).  

 Gyermekét a Foglalkoztatottak 3 %-a (24 fő) neveli egyedül.  

 GYES-en, illetve GYED-en lévők száma 20 fő (3 %).  

 GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt, illetve 

az elkövetkező 5 évben  42 fő (6 %). 
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 50 évnél idősebb, határozatlan idejű kinevezéssel, munkaszerződéssel 

foglalkoztatottak száma  243 fő (33 %). 

 Pályakezdő, határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonnyal  6 fő rendelkezik. 

 A Foglalkoztatottak közül 26 fő határozott időre kinevezett, 7 fő a 

részmunkaidősök száma. 

 

3.) Az akadálymentes környezet felmérése: 

 

a) Fizikai akadálymentesítés 

 

Munkáltató a rendelkezésre álló költségvetési erőforrásokhoz igazodva biztosítja az 

épületek megfelelő fizikai megközelíthetőségét az ügyfelek, az állampolgárok és a 

Foglalkoztatottak szükségleteinek és elvárásainak figyelembevételével.  

A törzshivatal és a szakigazgatási szervek 56 %-ának akadálymentes megközelítése 

biztosított, 19 %-ánál az akadálymentesítés részben megoldott. A Növény-és 

Talajvédelmi Igazgatóságnál, valamint a Földhivatalnál folyamatban van – az előírt 

ütemezés szerint – ennek megvalósítása. 

 

Munkáltató – amennyiben költségvetési helyzete engedi – tervezi a Terv időtartama 

alatt  

 valamennyi szakigazgatási szerv fizikai akadálymentesítését,  

 mozgáskorlátozott parkolók létesítését a törzshivatalnál és a szakigazgatási 

szerveknél. 

   

b) Infokommunikációs akadálymentesítés 

 

A Munkáltató az információs technológiák alkalmazása esetén törekszik az 

akadálymentességre. Épületeiben jól látható feliratozást használ, az ügyfelekkel való 

kapcsolattartáskor könnyen érzékelhető jelzéseket alkalmaz. Honlapja a W3C 

szabványnak megfelel. A törzshivatalnál, továbbá a szakigazgatási szervek  25 %-ánál 

biztosított a jeltolmács alkalmazása. 

 

Munkáltató törekszik arra, hogy a Terv időszaka alatt 

 

 Braille feliratok kerüljenek elhelyezésre a szervezeti egységek azonosítása 

érdekében, 

 valamennyi szakigazgatási szervnél álljon rendelkezésre jeltolmács az 

ügyfelekkel való kapcsolattartáskor, 

 honlapjának fejlesztésekor biztosítsa a nagykontrasztú webes megjelenítést. 

 

 

III. 

KONKRÉT CÉLOK KITŰZÉSE 

 

Az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a munkaügyi 

folyamatok szabályozása terén, valamint a helyzetfelmérés során feltárt hátrányok enyhítése 

érdekében a Munkáltató a következő célokat tűzi ki, és vállalja az alábbiakat: 

1. Az esélyegyenlőség érdekében esélyegyenlőségi referensek megbízása a Terv 

időtartamára. 
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2. Az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a 

munkahelyi folyamatok szabályozása. 

3. A munkakörülmények javítása, különös tekintettel a 40 év feletti és a megváltozott 

munkaképességű dolgozók helyzetének javítására. 

4. A képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés elősegítése. 

5. A nyugdíjas korba való átmenet megkönnyítése. 

6. A családos munkavállalók számára biztosított kedvezmények biztosítása. 

 

 

IV. 

KONKRÉT PROGRAMOK, INTÉZKEDÉSEK AZ EGYES CÉLCSOPORTOK 

ÉRDEKÉBEN 

 

1.) Az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében - a 

kormánymegbízott, valamint a szakigazgatási szervek vezetői - esélyegyenlőségi 

referenseket bíznak meg a terv időtartamára a törzshivatalban, valamint a szakigazgatási 

szerveknél (Ld. VI./Záró rendelkezések) 

 

A referensek faladatai: 

 

 beszámolót készítenek 2011. december 1-ig a Terv teljesüléséről, melynek 

összefoglalóját a szolgálati út betartásával felterjesztik a kormánymegbízotthoz.  

 

 közreműködnek a következő időszakra vonatkozó Terv előkészítésében, annak a 

munkáltatóval és az érdekképviseleti szervvel való egyeztetésében. Az egyeztetett 

javaslat benyújtási határideje 2011. december 20.  

 

 meghívottként részt vesznek a hátrányos helyzetű foglalkoztatotti csoportok (Ld. I. 

3.) c.) pont) szociális ügyeinek nyomon követése céljából a helyi Szociális 

Bizottság ülésein.    

 

2.) Az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a 

munkahelyi folyamatok szabályozása 

 

a.) A Munkáltató elkötelezettséget vállal, hogy a foglalkoztatás során megelőzi és 

megakadályozza a Foglalkoztatottak hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed a 

munkaerő-felvételre, az alkalmazásnál a munkabérek, a jövedelmek, a juttatások, a 

képzés, a továbbképzés és egyéb ösztönzések meghatározására, az áthelyezésre, a 

felmentésre, illetve a felmondásra és egyéb, a foglalkoztatással összefüggő esetekre. 

Kiterjed továbbá a Foglalkoztatottak bárminemű, különösen koruk, nemük, családi 

állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük, 

továbbá a 2003. évi CXXV. törvény 8. § és 9. §-ában foglaltak miatti 

diszkriminációra. Ez alól kivételt képeznek a foglalkoztatás jellegéből, vagy 

természetéből egyértelműen következő, szükséges megkülönböztetés esetei.  

 

b.) A Munkáltató az álláspályázatok megfogalmazásakor és a Foglalkoztatottak 

kiválasztásánál kor, nem, nemzetiség, családi és egészségügyi állapot szempontjából 
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nem tesz különbséget. Ennek érdekében a pályázatok megjelentetéséhez az 

esélyegyenlőségi referens véleményét kéri. 

 

c.) A Munkáltató a munkaerő-felvétel során a hangsúlyt az adott munkához szükséges 

készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi. A jelöltek 

kiválasztásánál ugyanolyan fontos szempontnak tekinti a hosszú szakmai, gyakorlati 

munkatapasztalatokat és az ezen alapuló megbízhatóságot, mint a többi készség és 

képesség figyelembevételét. A vezetői utánpótlásnál elsősorban saját 

Foglalkoztatottakra épít.  

 

d.) Előzetes képzéshez, betanuláshoz kötött munkakörök betöltésénél a 40 felettiek 

pályázatát nem utasítja el csak arra hivatkozva, hogy a képzés és a betanítás korukból 

következően már nem kifizetődő befektetés. 

 

3.) A munkakörülmények javítása, különös tekintettel a 40 év feletti és megváltozott 

munkaképességű dolgozók helyzetének javítására 

 

a.) A jelen megállapodást aláíró felek kötelezettséget vállalnak, hogy a nők, a 40 év 

felettiek, a roma identitású, a fogyatékkal élő és családos munkavállalók 

esélyegyenlőségének elősegítése érdekében szükség esetén támogató intézkedéseket 

hoznak, különösen a bérezés, szakmai előmenetel, képzés, munkakörülmények, 

továbbá gyermekneveléssel és a szülői szereppel kapcsolatos kedvezmények terén. 

 

b.) A Foglalkoztatottak életkorát, megbetegedéseit figyelembe véve, illetve a 

népegészségügyi adatokkal egyeztetve, hangsúlyozott figyelmet fordít a szív- és 

érrendszeri, a daganatos és mozgásszervi megbetegedések megelőzésére.  

 

c.) A Munkáltató engedélyezi, hogy a krónikus betegségekben szenvedő, rendszeres 

kezelés alatt álló Foglalkoztatottak a kezelést – amennyiben ez írásbeli szakorvosi 

ajánlás vagy vélemény alapján indokolt – a munkaidő egy részében is igénybe 

vehessék. A kieső munkaidőt a foglalkoztatottnak a munkahelyi vezetővel történő 

egyeztetés alapján kell pótolnia. A kedvezmény igénybevétele nem akadályozhatja a 

foglalkoztatott munkaköri kötelességeinek ellátását.  

 

d.) Prevenciós szűrővizsgálatokat szervez önkéntes részvétellel a legtipikusabb 

betegségekre való figyelemmel (pl. szemészeti és vérvételi vizsgálat, 

vérnyomásmérés, onkológiai- és tüdőszűrés stb.). 

 

e.) Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése érdekében a 

Munkáltató a munkahelyi körülményeket stratégiai tervezéssel, állandó kontrollal, 

fejlesztéssel jobbá, ellenőrzöttebbé teszi. 

 

f.) Az évente elvégzésre kerülő kockázatértékelés alapján biztosítja az ergonómiai 

követelményeknek megfelelő munkahelyek kialakítását.  

 

4.) A képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés elősegítése 

 

a.) A szakképzett és a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodni képes munkaerő 

számának növelése érdekében biztosítja az egész életen át tartó tanulás lehetőségét 

minden Foglalkoztatott számára, elsősorban a Munkáltató által szervezett képzéseken 
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való részvétellel. Ennek érdekében a munkakör ellátását segítő, valamint a szakmai 

előmenetelhez hozzájáruló képzésekben való részvétel engedélyezése kortól, nemtől, 

családi és egészségügyi állapottól függetlenül történik. 

 

b.) A képzésekbe vont Foglalkoztatottak körének meghatározásánál a szakmai 

szempontok mellett figyelemmel kell lenni arra, hogy a 40 évnél idősebbek számára a 

munkaerő-piaci pozíciók javítását célozó képzések elsőbbséget élvezzenek. 

 

c.) A tanfolyamokon való részvételt a Munkáltató felajánlja a GYES-en, ill. GYED-en 

levőknek készségeik, tudásuk szinten tartása érdekében a gyermekgondozás ideje alatt.  

 

d.) A Munkáltató a Foglalkoztatottak tanulási, továbbképzési és fejlődési igényeit 

folyamatosan vizsgálja, azokat a munkavállaló érdekeivel összehangolja. Ennek 

érdekében:  

- a munkáltató minden évben képzési tervet készít, amelyben külön hangsúlyt fektet a 

hátrányos helyzetű munkavállalók képzésére,  

- a továbbtanulást és a nyelvi képzést a vonatkozó jogszabályok betartása mellett 

tanulmányi szerződésben rögzített feltételekkel munkaidő-kedvezménnyel is 

támogathatja, 

- az ügyfélszolgálati munkatársak, valamint a humánpolitikusok számára évente 4 

napos esélyegyenlőségi képzést - ROP 3.1.1. Az esélyegyenlőség a Strukturális 

Alapok felhasználásában 2 napos továbbképzést, valamint ROP 3.1.1. Hátrányos 

megkülönböztetés felismerése és kezelése 2 napos továbbképzést – szervez. 

 

5.) A nyugdíjas korba való átmenet megkönnyítése 

 

a.) A létszámleépítések előkészítése és végrehajtása során a hátrányos helyzetű csoportok 

érdekeit fokozottan kell érvényesíteni. Elbocsátások esetén meg kell vizsgálni 

esetenként a nyugdíjazás lehetőségét. A közszférát érintő humánerőforrás leépítést 

fokozott empátiával, még rugalmasabb szervezéssel kívánjuk kezelni. 

 

b.) A nyugdíj előtt álló dolgozók szakmai képességét és tapasztalatát maximálisan 

felhasználja, nyugdíjba vonulásukat követően is biztosítja számukra, hogy a 

Munkáltató által szervezett egyes továbbképzéseken – a jogosultságuknak megfelelő – 

oktatói, a vizsgákon pedig vizsgáztatói feladatokat lássanak el. 

 

c.) A nyugdíjas korba való átmenet megkönnyítése érdekében a Munkáltató a 

Humánpolitikai Főosztály közreműködésével az érintett Foglalkoztatott számára 

egyénre szabottan tájékoztatást ad a nyugdíjba vonulási lehetőségekkel kapcsolatban.  

 

6.) A családos munkavállalók számára biztosított kedvezmények kiterjesztése 

 

a.) Havi egy alkalommal 4 óra munkaidő-kedvezményt biztosít a Munkáltató a kettő vagy 

több 10 éven aluli gyermeket nevelő, vagy legalább egy 10 éven aluli gyermeket 

egyedül nevelő Foglalkoztatott számára, valamint a beteg gyermeket vagy beteg 

szülőket gondozó dolgozók részére. A kedvezmény igénybevétele nem akadályozhatja 

a Foglalkoztatottak munkaköri feladatainak ellátását. A munkaidő-kedvezmény nem 

vonható össze, csak havonta adható ki. A munkaidő kedvezmény igénybevételét az 

esélyegyenlőségi referensek tartják nyilván.  
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b.) A Munkáltató a Foglalkoztatott szabadságát nem terhelő, fizetett szabadnapot biztosít 

a rendkívüli családi események (gyermekszületés, gyermek ballagása) esetére. A 

kedvezményezettek köre a gyermekes dolgozókra terjed ki.  

  

c.) A Munkáltató feladatkörébe tartozó témákban a biztosítja a Foglalkoztatottak 

gyermekei számára szakmai gyakorlat, diplomamunka-konzultáció lehetőségét. A 

kedvezményezettek köre a gyermekes dolgozókra terjed ki. 

 

d.) A gyermekes Foglalkoztatottak munkaidő-beosztásánál figyelembe veszi a gyermek-

gondozási és oktatási intézmények nyitva-tartását, és amennyiben ezen időszakon túli 

munkavégzést rendel el, a Foglalkoztatottat legalább 24 órával előbb tájékoztatja. A 

kedvezményezettek köre a gyermekes dolgozókra terjed ki.  

 

e.) Munkáltató a munkaszüneti napok körüli munkarend (ügyelet) kialakítása során 

figyelemmel van arra, hogy ne kiskorú gyermeket nevelő Foglalkoztatottat jelöljön ki 

a munkavégzésre.  

 

f.) A 14 éven aluli gyermeket nevelő Foglalkoztatottak évi rendes szabadságának kiadása 

során a munkáltató – lehetőségeihez mérten – figyelembe veszi a gyermekgondozási 

és oktatási intézmények működése során elrendelt szünetek időtartamát.  

 

g.) Munkáltató segíti a GYED-ről, GYES-ről és ápolási díjról visszatérő Foglalkoztatottak 

munkahelyi beilleszkedését.  Igény esetén részmunkaidőben való foglalkoztatás 

lehetőségét biztosítja a GYES-ről visszatérő kismamák, a 14 éven aluli gyermeket 

nevelők, valamint a tartós ápolásra szoruló közeli hozzátartozót gondozók 

vonatkozásában.  

 

 

V. 

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD ELVEINEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN SZÜKSÉGES 

ELJÁRÁS  

 

1.) A Foglalkoztatott az egyenlő bánásmód megsértésével kapcsolatos panaszát írásban 

jelzi a szervezetileg illetékes esélyegyenlőségi referens felé, ez az időpont az eljárás 

kezdetének időpontja. Az írásos panaszbejelentés a benyújtásától számítva az ügy 

megoldásáig – de legfeljebb 12 napig – a kifogásolt munkáltatói intézkedés 

végrehajtása nem lehetséges.  

 

2.) Az esélyegyenlőségi referens a problémát anonim módon – a szakszervezeti képviselő 

véleményezésével együtt – a munkáltató elé tárja. A munkáltató köteles a bejelentést 

kivizsgálni, a szükséges intézkedést a konfliktus feloldására megtenni. A munkáltató 

az eredményről haladéktalanul, írásban tájékoztatja a panaszost és az esélyegyenlőségi 

referenst. Amennyiben az ügy megoldása sikertelen, a munkavállaló a területileg 

illetékes munkaügyi bírósághoz fordulhat panaszával. 

 

3.) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatti igények személyiségi jogi 

per, illetve munkaügyi per, vagy a 2003. évi CXXV. törvény 12. §-ában foglalt eljárás 

során érvényesíthetők. Az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése miatt 

indult eljárásokban a szakszervezet, valamint az egyenlő bánásmód követelményének 
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1. melléklet 

 

 

Nyilatkozat az eltartott gyermekek számáról 

 
 

 

 

Foglalkoztatott neve:   ___________________________________  

Szervezeti egység megnevezése:    ___________________________________  

Foglalkoztatott adószáma:   ___________________________________  

 

1.  Gyermek neve:  ___________________________________  

    Születési ideje:  ___________________________________  

 

2.  Gyermek neve:  ___________________________________  

 Születési ideje:  ___________________________________  

 

3.  Gyermek neve:  ___________________________________  

 Születési ideje:  ___________________________________  

 

Gyermekemet/gyermekeimet egyedül nevelem: 

igen   nem 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. 

 

Dátum:  

 

 

 

 

……………………………… 

foglalkoztatott aláírása 
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2. melléklet 

 

 

 

Nyilatkozat a tartósan beteg szülő ápolásáról 

 
 

 

 

 

Foglalkoztatott neve:   ___________________________________  

Szervezeti egység megnevezése:    ___________________________________  

Foglalkoztatott adószáma:   ___________________________________  

 

Szülő neve:  ___________________________________  

Születési ideje:  ___________________________________  

 

 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. 

 

 

Dátum:  

 

 

 

 

……………………………… 

foglalkoztatott aláírása 
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3. melléklet 

 

 

 

Nyilatkozat legalább 50%-os fogyatékosságról, megváltozott munkaképességről 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatott neve:   ___________________________________  

Szervezeti egység megnevezése:    ___________________________________  

Foglalkoztatott adószáma:   ___________________________________  

 

Fogyatékosság mértéke, megnevezése:   ___________________________________  

  ___________________________________  

 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. 

 

 

Dátum:  

 

 

 

 

……………………………… 

foglalkoztatott aláírása 
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4. melléklet 

 

 

 

Nyilatkozat tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermek neveléséről 
 

 

 

 

 

Foglalkoztatott neve:   ___________________________________  

Szervezeti egység megnevezése:    ___________________________________  

Foglalkoztatott adószáma:   ___________________________________  

 

 

1.  Gyermek neve:  ___________________________________  

 Születési ideje:  ___________________________________  

 

2.  Gyermek neve:  ___________________________________  

 Születési ideje:  ___________________________________  

 

 

Gyermekemet/gyermekeimet egyedül nevelem: 

igen   nem 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. 

 

Dátum:  

 

 

 

 

……………………………… 

foglalkoztatott aláírása 
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5. melléklet 

 

 

Esélyegyenlőséggel és egyenlő bánásmóddal kapcsolatos panasztételi űrlap 

 

 

 

Munkáltató neve, címe:   ________________________________________________  

 

Érdekképviseleti szervezet (ahova a panasz érkezett), 

vagy az esélyegyenlőségi referens neve:   ___________________________  

 

A panasztétel dátuma:   ________________________________________________  

 

A panasz rövid leírása (az érdekképviselet tölti ki): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az esélyegyenlőségi referens/bizottság véleménye, 

javaslata: 

 

 

 

 

 

 

 

A véleményezés dátuma: …………………………… 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

esélyegyenlőségi referens 

………………………………. 

foglalkoztatott aláírása 
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6. melléklet 

 

Szervezet, szervezeti egység neve: ………………………………………………………… 

 

 

Nyilatkozat 

 

Alulírottak nyilatkozunk, és aláírásunkkal igazoljuk, hogy a Zala Megyei Kormányhivatal 

2012. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó Esélyegyenlőségi Tervét megismertük. 

 

 

Ssz. Nyilatkozó neve: 

(nyomtatott betűvel) 
Dátum: Nyilatkozattevő 

aláírása: 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 

 

Esélyegyenlőségi referens neve, elérhetősége: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

dátum, aláírása: 
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7. melléklet 

 

 

szervezeti egység 

 

 

A havi egyszeri alkalommal  

a 4 órás munkaidő-kedvezmény igénybevétele a jogosultak által 

 

 

Ssz. Név: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

6.                           

7.                           

8.                           

9.                           

10.                           

11.                           

12.                           

13.                           

14.                           

15.                           

16.                           

17.                           

18.                           

19.                           

20.                           

 

 

Esélyegyenlőségi referens neve, elérhetősége: ………………………………………………………… 

 

Dátum:  

 

 

 

…..……………………………. 

megbízott ügyintéző aláírása 




