Tájékoztató

az egyenlő bánásmódról
Elsőként az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fogalmának tisztázásával
szükséges kezdenünk, mivel gyakorta használják ezeket szinonimaként, ami nem
teljes mértékben helytálló. Az egyenlő bánásmód elve tiltja a hátrányos
megkülönböztetést, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós
vagy vélt védett tulajdonsága (nők esetében különösen a neme, családi állapota,
anyasága, várandóssága) miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint
amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport
részesül, részesült vagy részesülne. Tehát a hátrányos megkülönböztetés, vagyis
a diszkrimináció három fogalmi elemet foglal magába:


a megkülönböztetés hátrányt okoz az érintett személynek,



a különbségtétel oka egy valós vagy vélt védett tulajdonság,



a megkülönböztetés ésszerűtlen, önkényes volta.

Kedvezményezett:
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel: +36 92 510 415
E-mail: megyeititkarsag@mvkzala.hu
Web: zalamegye.voroskereszt.hu

Önt nőként diszkrimináció éri, ha:
 határozott idejű munkaszerződését nem hosszabbítják meg annak
lejártakor azért, mert előzőleg bejelentette munkáltatójának, hogy
gyermeket vár;
 próbaidő alatt azonnali hatállyal megszüntetik munkaviszonyát azért, mert
bejelenti, hogy terhes;
 adott munkakör betöltését arra hivatkozással utasítja el a munkáltató,
hogy arra eddig csak férfi munkaerőt alkalmazott;
 egy munkahelyre történő jelentkezésekor – kiskorú gyermekeire, vagy
gyermekeinek számára való hivatkozással – elutasítják a felvételét;
 egyenlő értékű munkáért férfi munkatársainál kevesebb bért kap;
 neme, terhessége, anyasága miatt – e tulajdonságokra való hivatkozással
– megtagadnak Öntől –, vagy esetleg rosszabb minőségben nyújtanak
Önnek valamilyen szolgáltatást stb.
Ha önnel szemben megsértették az egyenlő bánásmód követelményét, az
Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordulhat panasszal.
Postacím: 1539 Budapest, Pf. 672 Telefon: +36-1 795-2975 E-mail:
ebh@egyenlobanasmod.hu www.egyenlobanasmod.hu
Zala megyei referens: Dr. Kovács Ferenc, Telefon: 06 30/927-4487, Emai:
drkovacs@keszthelynet.hu
MIT KELL TARTALMAZNIA A KÉRELEMNEK? A hatósághoz írásban benyújtott
kérelemben a panaszosnak valószínűsítenie kell, hogy hátrány érte, és hogy
ez a hátrány vagy kedvezőtlen bánásmód milyen védett tulajdonságára
vezethető vissza. A kérelemnek tartalmaznia kell a panaszos nevét, lakcímét,
valamint a hatóság döntésére irányuló kifejezett kérését, a sérelmezett
cselekmény helyének, idejének, egyéb körülményeknek a leírását, és a
bepanaszolt szerv vagy személy ismert adatait is.

(Utolsó frissítés: 2018. 09. 06.)
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