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I.

Altalfnos rendelkez6sek

1.1. A tev6kenys6getmeghatfroz6jogszabflyok, dokumentumok:
(l) Az egyenlo biiniism6dr6l 6s az es6lyegyenl6s6g elomozdithsrir6l sz6l6 2003. 6vi
CXXV. T<irv6ny63. $ (4) bekezdds.
(2) Munka Tdrv6nykdnyvdr6l sz6l6 2012. 6vi I. tcirv6ny (a tovrlbbiakban:Mt.) 264. 5 Q)
bekezddsm) pontja.
(3) A Magyar Vcirdskeresrtszervezeti 6s Mrikdd6si Szabrilyzata(MVK-SZ-002)
(4) A Magyar Vdrdskeres^ Adatvldelmi Szab6lyzata(MVK-SZ-003)
(5) A Magyar VdrdskeresztMunkatigyi Szab6lyzata(MVK-SZ-021)
(6) A Magyar Vdrciskeresa 6nk6ntes foglalkozt atfusra
vonatkoz6 Szabillyzata(MVK-SZ024)
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1.2. A szabiiyzat hatrilya :
( 1) A szabfulyzat hatfulya kiterj ed a Szew ezettel:
a. jogviszonyban 6116munkavdllal6kra
b. <inkdntesekre,
c. szolgilItatfisait ig6nybevev6kre.
(2) A Magyar Vdrdskereszt feladatunak v6grehajtasribank<izremrikdd6 munkatarsak,
rink6ntesek feladatuk elkitrisa sordn kdtelesek az egyenl6 brln6sm6d kdvetelmdny6t
me$anani.
(3) A Magyar V<irdskereszt feladatait a Mozgalom alapelveinek szellem6ben vfgzi,
hritr6nyosmegkiil<inb0ztetdstnem alkalmaz.
1.3. Helyzetfelm6r6s, nyilvintartfs,

adatok kezel6se:

(1) A nemzetis6gre,beteg6pol6sra,vagy megviltozott munkak6pessdgrestb. vonatkoz6
adatok kezel6se az erlntetlek cinkdntes adatszolgiltatisai alapj6n, a szem6lyiigyi
nyilv6ntart6st6l elkiildnitetten, azzal osszenem kapcsolva t<irt6nik.
(2) A Magyar Vdrriskereszt r6szletes adatvddelmi el6irrisait az Adatvldelmi Szabfiyzat
tat\almazza.

II.

A h6tr6nyos megkiiliinbiiztet6s tilalma

2.1.Megkiiliinbiiztet6stilalma:
villlal, hogy a foglalkoztat6ssoriin megel6zi 6s
(1) A Magyar Vdrd,skeresztkdtelezetts6get
megakad6lyozza a munkav6llal6k, dnkdntesek h6tninyos megkiildnbdztet6sdt. Ez
kiterjed a munkaer6-felvdtelre, az alkalmazhsnfl a munkab6rek, a jdvedelmek,
juttatiisok, a kdpzes, a tov6bbklpzes 6s egy6b 6szt<inz6sekmeghat6rozitsira, az
6thelyez6s,a felmondiis 6s egy6b, a foglalkoztatrissal<isszefiiggoesetekre.
(2) A hritnlnyos megkiildnbdztet6s tilalma kiterjed a munkav6llal6k, <ink6ntesek,
szolgiitatitsait igdnybevev6k b6rminemti diszkriminhci6jara. Ez al6I kiv6telek a
foglalkoztat6s jellegeb6l vagy termdszetdb6l egy6rtelmtien kdvetkez6 sztiksdges
megktildnbdztet6sesetei.
(3) Nem serti az egyenl6 brin6sm6dkdvetelmdnyet az a magatartiis,int6zked6s,feltdtel,
mulasztis, utasitas vagy gyakorlat (a tov6bbiakban egytitt: rendelkez6s), amely a
h6tr6nyt szenved6 f6l alapvetl joght m6sik alapvet6 jog 6rv6nyesiil6se6rdek6ben,
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elkertilhetetlen esetbenkorlStozza,.felt6ve, hogy a korlitozrls a c6l el6r6s6realkalmas
6s azzal ariinyos. Ez nem alkalmazhat6a2.l.pont 4. bekezddsb)-e) alpontjai
szerinti
tulajdonsrigon alapul6 k<izvetlen h6tninyos megkiildnb oztet6s, valamint jogellenes
elktikinitds esetdben.
(4) A ttirv6ny alapjan kdzvetlen h6trrinyos megkiikinbriztetdsnek min6stil
az olyart
rendelkez6s,amelynek eredm6nyek6ntegy szem6lyvagy csoport val6s vagy v6lt:
a. neme,
b. faji hovatartozisa,
c. b6rszine,
d. nemzetis6ge,
e. nemzeti vagy etnikai kisebbs6ghezval6 tartoz6s4
f. anyanyelve,
g. fogyat6koss6ga,
h. eg6szs6gi6llapota,
i. valkisi vagy vil6gn6zeti meggy6z6d6se,
j. politikai vagy mrls v6lem6nye,
k. csal6di 6llapot4
l. anyasiiga(terhessege)vagy apas6g4
m. szexuiilis irrinyults6g4
n. nemi identitrlsa
o. dletkora,
p. tiirsadalmi szinmazds4
q. vagyoni helyzete,
r. foglalkoztatlsi jogviszony6nak vagy munkavdgz6sreirinyul6 egy6b
j ogviszonydnak rdszrnunkaid6sjellege, illetve hatdrozott idbtartama,
s. 6rdekk6pviselethezval6 tartoziisa,
t. egy6bhelyzete,tulajdons6gavagy jellemzflje (a tovribbiakbanegyiitt:
tulajdonsrlga)miatt rdszestilmiis, dsszehasonlithat6helyzetbenlev6
szemdlyhezvagy csoporthozk6pestkedvez6tlenebbbrinrism6dban.
(5) Kdzvetett h6trdnyos megkiikinbdztetdsnek min6siil az a kdzvetlen h6tr6nyos
megktildnbtiztetdsnek nem min6stil6,
lfftsz6lag az egyenl6 b6nrism6d
kdvetelm6ny6nek megfelel6 rendelkez6s, amely a 2.1. pont (4) bekezddsdben
meghatilrozotttulajdonst[gokkalrendelkez6 egyes szemdlyeketvagy csoportokatm6s,
<isszehasonlfthat6helyzetben l6v6 szemelyhez vagy csoporthoz k6pest ldnyegesen
nagyobb arrlnyban hrltlinyosabb helyzetbe hoz.
(6) A h6trinyos helyzetti csoportok esdlyegyenlosdg6nekmegval6sitrlsa 6rdek6ben a
Szervezet munkdltat6i jogkdft gyakorl6i (f(5igazgat6, megyei/f6v6rosi szervezetek
igazgat6i) kd,telezettsdget v6llalnak arra, hogy a munkav:illal6kkal egyiittmrik6dve
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megvizsgriljrik a mdltrinyos 6s rugalmas int6zked6sek, valamint kedvezm6nyek
alkalmaz6srinaklehet6s6g6t,risszhangbana Magyar Vrirciskeresa aktu6lis gazdasfugi
helyzet6vel,kriltsdgvetdsikereteivel.

III. Az emberi m6lt6s6gtiszteletbentartisa
3.1. Az emberi m6ltt6srig
tiszteletbentartrlsa:
(l) A munkriltat6 a foglalkoztatiis soriin tiszteletben tartja a
munkavrlllal6k, cink6ntesek
emberi 6rtdkeit, m6lt6srlgrit, egyedisdg6t.A munk6ltat6 a sajiit, a munkaviillal6k
6s
dnkdntesekdrdekeit figyelembe vdve, azokatrisszeegyeztetve
olyan munkafelt6teleket,
munkakdri.ilm6nyeket, munkahelyi l6gkdn igyekszik kialakitani, amely
ezekaek az
alapvet<i6rt6kekneka meg6rz6s6hez6s meger6sit6s6hezhozzdjdm.i..
(2) A munk6ltat6 a foglalkoztatfusi viszony keretei kdzdtt
is a partners6g elv6nek
6rv6nyesit6sdre tdrekszik. Ennek 6rdek6ben Stlithat6 szerz6d6sesviszonyokat
tart
szem el<itta krilcs<inrisel<inyrikegyidejti biaositilsrival.
(3) A megkiildnbtiztet6stilalma, az egyenlobrinrlsm6delve nem
alkalmas az cisszesletezo
egyenl6tlens6g megsziintet6s6re, amely 6rheti a munkavallal6kat, <ink6nteseket
foglalkoztatiisuk sor6n. A munkriltato ajogi szabrilyozitskeretei kcizcittm6ltiinyos
6s
rugalmas intdzked6seketdolgoz ki, amelyek el6segitik az eintettek foglalkoztat1si
pozfci6j anak meg6rz6s6t,j avul6s6t.

IV.

Es6lyegyenl6s6ga kedvezm6nyek,juttatfsok ter6n 6s vdilalisok

4.1.P6.try
akezd6fiatalokes6lyeryenl6s6ge:
(1) A Magyar Vcirdskeresztndlelhelyezked(5palyakezdl fiatalok munkavrillal6suk
els<i
fel6v6ben mentori segits6get kapnak a munkahelyi egysdgiik jogi szakmai
tapasztalaltalrendelkezl, a Szewezetetj6l ismero munkat6rs6t6l,akinek szem6ly6t
a
szewezeti egys6g v ezelbje hatinozza meg.
(2) A Magyar Vdrdskeresz munkatiirsainak gyermekei, <ink6nteseiel<inyben
r6szesiilnek
a szakmaigyakorlat, diplomamunka-konzultaci6lehet6s6gdnekigdnybev6telekor.
4-2-A nyu gdij as korhoz kiizelf t6 munkatdrsak es6lyeryenl6s6ge:
(1) A nyugdijas korba val6 iitmenet megkdnnyftdsedrdekdben aMagyar
V6roskereszra
nYugdtj el6tt 6116dolgoz6k szdmdraigdnyszerint egy6nre szabott tfijekoztatdrst
nyfjt a
-
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nyugdijba vonulls 1ehet6s6g6r6l.A nyugdij el6tt rlll6k szakmai k6pess6g6t 6s
tapasztalatifi a Szervezet lehet6s6g szerint felhaszn6lja p6ld6ul a mentor6l6s,
keret6ben.
szaktan6csad6s
4.3.Csal6dos,ryermeket nevelo n6 munkatfrsak es6lyeryenl6s6ge:
(1) A 14 6ven aluli gyermeket nevel6 munkatarsak rendes 6vi szabads6gr{nakkiadrlsa
sor6n frgyelembe veszi a gyermekgondoz6si6s oktat6si int6zm6nyek mrikdddsesor6n
elrendelt sziinetekid6pontjrit(Z) A gyermeksztil6si/gyermekgondozrisiszabads6gon16v6 munkav6llal6k a Szervezet
egyenrangrimunkavdllal6i, igy a gyermekgondozasit6voll6t ideje alatt is rendszeres
kapcsolat6ll fenn veliik, tijlkorta,erst kapnak a szakmairendezvdnyekr6lmeg6vf sa:
4.4.A munkatdrsak eg6szs6g6nek
(1) A kr6nikus betegs6gekbenszenved6,rendszereskezelds alatt i.lI6 dolgoz6k a kezel6st
- amennyiben ez h6ziorvosi igazol6s alapjrin indokolt - a munkaid6 egy r6sz6benis
ig6nybe vehetik. A kedvezm6nyt rigy veheti igdnybe a munkatiirs, hogy az ne
akadfiy ozza feladatainak ell6tas6ban.
(2) Egy6ni elbiral6s alapjan alkalmank6nt enged6lyeztreto az otthoni munkav6gz6s,
amelyn6l el6nyben r{szesiilnek a 40 6v feletti, a t<ibbgyermekes,gyermeket viir6, a
valamint a fo gyat6koss6ggal616munkav6llal6k.
viddkr6l bej1116,
4.5.Ery6b, a foglalkoztatfsi es6lyeryenl6s6getel6segit6 int6zked6sek:
(l) A Szervezett6rekszik a megviiltozott munkak6pess6gii6s a fogyatdkossriggal61ti,vele
foglalkoztatrisi jogviszonyba lev6k munkavlgzlsi kdriilm6nyeinek (p1. az irod6k
berendez6se,feliratok elhelyez6se,szimit6gdpesprogramok be6llitrisatet1n, valamint
a fenntart6 er6forrtlsaihoz mdrten az dptiletek akad6lymentesit6se)az egdszs6gi
6llapotuknak legmegfelel6bbkialakitits{ra(2) A munkav6llal6k szlmdra a Szervezet lehet6s6g6hez mdrten biztositja a
tovdbbk6pz6si,fejl6d6si ig6nyeivel osszhangbanril16, egyenl6 esdllyel hozziffrhetS,
eglsz 6leten 6t tatt6 tanukis lehet6sdgdt.
(3) A szervezetmunkav6llal6i rlsz&e adhat6juttat6sok kdr6t a Munkaiigyi Szabillyzat, az
dnk6ntesek szirnina adhat6 juttatasok kdr6t az Onkdntes foglalkoztat6sra vonatkoz6
Szabilyzatrogziti.
a^
I
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V.

Es6lyegyenl6s6ga foglalkoztatfis ter6n

5.1. Es6lyegyenl6s6g
kivdlasztis eset6n:
(1) Az 6lllshirdetdsek megfogalmazrisakor6s a jdvend6 munkatrirsak kiv6laszhisfn{l a
Szervezet nem tesz kiildnbs6get - termdszeteseniv adott munkakdr betrilt6s6nek
feltdteleit el6ir6 jogi normtlk figyelembe v6tel6vel - a 2.1. pont 4. bekezd6sben
ritgzitett szempontokb6l.Ez vonatkozik az dnkdntestevdkenys6grejelentkez6k k<ir6re
is.
(2) A munkaer6-felv6tel sordn a Szewezet a hangsulyt mindig az adott munk6hoz
sziiks6ges k6pess6gekre,kdszs6gekre,jiirtassiigokra 6s tapasztalatokra helyezi. A
jel<iltek kivrilaszhisinill a Szervezetfontos szempontnaktekinti a szakmai, gyakorlati
munkatapasztalatot6s az ezenalapul6 megbizhat6srigot.

VI.

Es6lyegyenl6s6giBizotts6g, es6lyegyenl6s6gi
referens

6.1. Es6lyegyenl6s6gi
Bizottsig:
(1) A Magyar V<ir<iskeresztaz egyenl6 b6ndsm6d betartdsa 6s az esdlyegyenl6sdg
el6segit6se6rdek6benEsdlyegyenl6sdgiBizotts6got hoz l6tre, amely megvizsgiilja az
Es6lyegyenl6s6giSzabiiyzat betarkis6t,a Szewezetmtikdd6sebenfigyelemmel kisdri
az egyenTf brinrism6d, az es6lyegyenl<isdgmegval6sulas6t. Javaslatokat tesz az
aranyos kdpviselet e16r6s6re,ellenorzi az intlzked6sek eredmdnyess6g6t,feltdrja a
megktildnb<iztet6s megnyilvilnulSsait, a vddett csoportokat s6rt6 int6zked6seket,
kezdemdnyezimegsztintet6siiket.
(2) A Bizottsiig 6vente legal6bb egyszer til6sezik, munk6j6t a munk6ltat6i jogkdrt
gyakorl6 6ltal kinevezett es6lyegyenl6s6gi referens segfti. A Bizottsrig tagjainak
mand6tuma5 6vre sz6l, iigyrendjdt maga 5llapitja meg.
(3) Az Es6lyegyenl6s6gi
Bizottsrigl6tsz6ma3 fo, tagjai:
a. Orsz6gosVezet<is6gtagSaI f6;
b. iizemi megbizott I fd;
c. esdlyegyenl6sdgi
referens1 fo.
(4) Az Es6lyegyenl6s6gi Bizotts6g elndk6t a bizotts6g alakul6 til6s6n tagiai kdziil
viilasztja meg.
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6.2.Es6lyegyenl6s6gi
referens:
(l) Az esdlyegyenl6s6gireferens (tovrlbbiakban: referens)
referensi megbizatfusilt a
munkakriri leiriis6ban egy6b feladatai mellett szerepeltetni
kell. Tev6kenys6g6t
munkaidribenliitja el.
(2) A referens szem6ly6r6l - kinevezdseutiin - a Szerve
zet Fligazgat6ja tfijekortatja a
Magyar Vrir<iskeresztmunkav6llal6it.
(3) A referensfeladata:
a' az Es6lyegyenl<is6gi Bizotts6g hatriskcir6be tartoz6 iigyekben
fogadja a
panaszokat6s tov6bbitja azokata Bizotts6g fel6;
b' az Esdlyegyenl6sdgi Szabillyzatmegval6suliisrlnakvizsgiilata, melyr6l
6vente
janur{r31-ig beszrimol6tk6szit;
c' el<ik6szfti az Esdlyegyenl6s6gi Tervet, azt egyerteti a munk 6ltat6i jogkcirt
gyakorl6
vezet6vel, megyei/ftiviirosi
igazgat6kkal, valamint
az
Es6lyegyenl6s6giBizotts6g tagfaival.
(4) A referensi feladatok ell6t6sa 6rdek6benegy6b munkakciri feladatai
al6l a sztiks6ges
m6rt6kig mentesiilhet a besziimol6 elk6szit6sdnek,illetve az rij es6lyegyenl6s6gi
terv
kidolgoziisanakid6szak6ban.
(5) Az Es6lyegyenl6s6gi Bizottsrlg a munkrlja soriin felt{irt es6lyegyenl6s6get
s6rt6
jelens6geket, valamint az azok megsziintetds6revonatkoz6 javaslatokat
a Szeryezet
f6igazgat6jrinakritadja,aki ezenjavaslatokr6l30 napon beliil int6zkedik.

vrr.

Panaszt6terbiztositilsa,jogorwoslatilehet6s6g

7.1. P anaszt6telilehet6s6gbiztositfsa:
(l) Az egyenl6 brin6sm6d megsdrtdse, a zaklatits, jogellenes elktil<inft6s,
megtorl6s
el6fordulilsa eset6n a munkaviillall, az 6nk6ntes - az egyenl6 banrism6dr6l 6s
az
es6lyegyenl6sdg el6mozdft6sar6l sz6l6 2003. 6vi C)Ow. t<irv6nyben biztositott
eljrirdsok meginditrisit megel6z6en - az Es6lyegyenl6s6gi Bizottsrighoz fordulhat,
mely a panaszt vdlemdnyezds utiln, a vdlem6nnyel egytitt a munkriltat6i jogk6rt
gyakorl6 el€t64a 7 munkanaponbeliil.
(2) A munk6ltat6i jogkdr gyakorl6ja apanasn 15 munkanaponbeliil kivizsgrilja,
ds annak
eredm6ny6r6laz Es6lyegyenl6s6giBizottsilgot valamint a munkaviillal6t trlj6ko natja.
)?
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(3) A panaszt6tel nem korldtozza a munkavrillal6t abban, hogy a rendelkez6s6re6116
tdrv6nyeseszkdzrikig6nybev6tel6velaz iigyet jogi ritra terelje.
(4) A panaszt tev6 munkavrlllal6t a panas/rltel miatt a munkiiltat6 rfsz1rol semmilyen
h6trrlny nem 6rheti.

VilI. 2616 6s hatilyba l6ptet6 rendelkez6sek
8.1. Zir6 rendelkez6sek:
(1) Az Es6lyegyenl6s6giSzabilyzatban rdgzitett kedvezmdnyezettek6s kedvezm6nyek,
v6llaklsok kdrdt a munk6ltat6i jogk<irt gyakorl6k - a munkav6llal6k javaslatai alapjdn
- folyamatosanb6vithetik.
(2) Az Esdlyegyenl6s6gi Szabitlyzatot, valamint az Esdlyegyenl<is6giBizottsiig 6s az
es6lyegyenl6sdgireferensel6rhet6s6g6taSzewezet honlapjan kdzze kell tenni.
(3) Az Esdlyegyenl6s6gi Szabfilyzat el6ir6sainak megismer6se6s betartiisa valamennyi
munkatars, 6nk6ntes r6,szerekritelez6. A megismertet6sbiztositrisa az SZMSZ-ben
meglratttrozottvezeto 6ll6sri 6s vezet<ibeosz&isrimunkaviillal6k feladata.
8.2.Hatrilybal6p6s:
(1) A Magyar Vdrdskereszt Eselyegyenl6s6gi Szabilyzatdt a Magyar Vdrdskereszt
f6igazgat6ja fogadja el 6s l6pteti hatrilyba utasftiissal.
(2) A Szabf.Jyzat hatalybal6p6s6t kcivet6 60 napon beltil ki kell nevezni az
esdlyegyenl6sdgireferenstomeg kell alkotni az 6ves es6lyegyenl6s6gitervet 6s rissze
kell hfvni az Es6lyegyenl6s6gi Bizotts6g alakul6 iil6sdt. Az Es6lyegyenl6sdgi
Bizottsiig Orsz6gosVezet6s6gi tag1fut
az Orszigos Vezet6s6gj ekili ki.
(3) A Szabilyzatz0I4.jrinius l-6vel l6p hat6lyba.
Budapest,
2014.m6rcius6.
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A szervezettizemi megbizottja a szabiiyzattal egyet 6rt:
Budapest,2014. mdrcius6.
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