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A Johannita Segítő Szolgálat Esélyegyenlőségi Szabályzata 

(érvényes 2018. január1-jétől visszavonásig, illetve módosításig) 

A Johannita Segítő Szolgálat a 2003. évi CXXV. Tv alapján az alábbi szabályzatot alkotta: 
Az egyenlő bánásmód követelménye alapján Magyarország területén tartózkodó 
természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben azonos tisztelettel és 
körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni. 
 
A Johannita Segítő Szolgálat civil szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerint. 
Alapszabályában a szervezet céljai között a védett tulajdonság pontos meghatározásával 
körülírt hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, illetve társadalmi 
felzárkózásának elősegítése, vagy a védett tulajdonság pontos meghatározásával körülírt 
emberi és állampolgári jogok védelme szerepel. 
 
A Johannita Segítő Szolgálat, mint munkáltató a munkavállalóval szemben nem alkalmaz 
közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést: 

- A foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
alapján járó juttatások, így különösen a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 12. § (2) bekezdésében meghatározott munkabér megállapításában és 
biztosításában 

- a tagsággal vagy részvétellel kapcsolatban a munkavállalók szervezeteiben; 

- az előmeneteli rendszerben 
- a kártérítési, illetve a fegyelmi felelősség érvényesítése során, valamint 
- a munkavállalók szülői és munkavállalói kötelezettségeinek összehangolását és a 

gyermek gondozására fordítható idő növelését elősegítő szülői szabadság 
kérelmezésével, illetve igénybevételével összefüggésben. 

Az egyenlő bánásmód követelményét a szociális biztonsággal összefüggésben érvényesíteni 
kell különösen 

- a társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, valamint 

- a szociális, illetve gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni, valamint személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és biztosítása során. 

 

Az egyenlő bánásmód követelményét az egészségügyi ellátással összefüggésben 
érvényesíteni kell különösen az egészségügyi szolgáltatásnyújtás, ezen belül 

- a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, 

- a gyógyító-megelőző ellátás, 

- a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, 

- az élelmezési és egyéb szükségletek kielégítése során.  

 

Ezek különösen is alkalmazandók a sürgősségi betegellátás, mentési, katasztrófavédelmi 
tevékenység során. 

 

Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed a Johannita Segítő Szolgálat által szervezett 
minden oktatásra, képzésre. 
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Az egyenlő bánásmód követelményét az érvényesíteni kell különösen: 

- az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek 
elbírálása, 

- az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, 

- a teljesítmények értékelése, 

- az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 

- az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, 

- esetleges elhelyezés és ellátás biztosítása, 

- az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, 
valamint 

- az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során. 

 

A Johannita Segítő Szolgálat karitatív tevékenysége során, különösen is az adományosztás 
során nem tagadja meg és nem mellőzi segélyek átadását, illetve szolgáltatás nyújtását ill. 
nem ad át az átlagostól eltérő minőségű terméket hátrányos megkülönböztetés 
alkalmazásával. 

 

A fentiek biztosítása érdekében a Johannita Segítő Szolgálat esélyegyenlőségi koordinátort 
nevez ki. Ezen megbízását a Munkaköri leírásában rögzíti. 

 

Amennyiben az esélyegyenlőségi koordinátorhoz panasz érkezik, értesíti erről a Johannita 
Segítő Szolgálat elnökségét és mindent megtesz a panasz kivizsgálhatósága érdekében. 

Amennyiben a panasz kezelése az elnökség részéről a panasztevő számára nem 
elfogadható, az esélyegyenlőségi koordinátor tájékoztatja a panaszost az Egyelő Bánásmód 
hatóság elérhetőségéről. 

 
Az esélyegyenlőségi koordinátor elérhetőségét a Johannita Segítő Szolgálat honlapján 
közzéteszi. 


