SAJTÓKÖZLEMÉNY
AZONOS TISZTELETTEL
2014. 03. 05.
Az Egyenl
Bánásmód Hatóság „Azonos tisztelettel”címmel rövidfilmpályázatot
hirdet olyan amat r alkotók részére, akik nem a filmszakmában dolgoznak. A
pályázat célja az „Egyenl bánásmód – mindenkit megillet!” szlogen er sítése filmes
eszközökkel. A hatóság szeretné, ha a m vek ösztönöznének a jogkövet
magatartás kialakítására, és el segítenék az egyenl bánásmód követelményének
megismerését, érvényesülését.

Az Egyenl Bánásmód Hatóság (EBH) európai uniós finanszírozású TÁMOP-5.5.5 programjában
arra vállalkozott, hogy a hatósági feladatok ellátásán túl a projekt eszközeivel is beavatkozzon
a diszkriminációs folyamatokba. A program szakmai céljainak középpontjában a jogtudatosítás
és a társadalom érzékenyítése áll.
A sajtótájékoztatón dr. Honecz Ágnes, az EBH elnöke röviden ismertette az egyenl
bánásmód érvényesülésének hatósági tapasztalatait és betekintést nyújtott a hatóság
tevékenységébe, majd az EBH legújabb pályázatát mutatta be a média munkatársainak.
Az Egyenl Bánásmód Hatóság „Azonos tisztelettel” cím jeligés rövidfilmpályázata
legfeljebb 5 perc id tartamú, esélyegyenl séget hangsúlyozó, figyelemfelhívó filmeket vár. A
pályam vek témája az egyenl bánásmódról és az esélyegyenl ség el mozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvényben nevesített védett tulajdonságokon alapuló hátrányos
megkülönböztetés, zaklatás és jogellenes elkülönítés.
A pályázatra amat r alkotók jelentkezhetnek. Minden alkotó több rövidfilmmel is indulhat.
Fontos
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rlap benyújtásával tehet meg. A pályázat célja, hogy az alkotások
segítsék el az egyenl bánásmód követelményének megismerését, érvényesülését, és
ösztönözzenek a jogkövet magatartás kialakítására. A hatóság az 5 f s szakmai zs ri
döntését követ en az els három helyezett alkotót pénzdíjban részesíti.
Dr. Honecz Ágnes a sajtótájékoztatón az Egyenl Bánásmód Hatóság „Váltsd valóra!” cím
dizájnpályázatáról is tájékoztatta a résztvev ket. A felhívásra 49 pályam érkezett, a
szakmai zs ri által legjobbaknak ítélt alkotásokból 2014. március 20-án nyílik önálló kiállítás
a Magyar Sajtóházban a díjátadó ünnepség keretében.
További információ:
Fris E. Kata és Ágó Anna kommunikációs koordinátorok
tel: +36 1 795 2994, 795 2999,
eどmail: katalin.fris@egyenlobanasmod.hu; anna.ago@egyenlobanasmod.hu
Egyenl Bánásmód Hatóság TÁMOP-Projektiroda
TÁMOP-5.5.5/08/1 - A diszkrimináció elleni küzdelem - a társadalmi
szemléletformálás és hatósági munka er sítése
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B V.em.
Telefonszám: 06 1 795 2975
http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG RÖVIDFILMPÁLYÁZATA
A pályázat az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában, a TÁMOP–5.5.5/08/1 „A diszkrimináció
elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése” projekt keretén belül valósul meg.

A pályázat célja az „Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!” szlogen erősítése filmes
eszközökkel.
A pályázaton amatőr alkotók vehetnek részt, akik nem a filmszakmában dolgoznak.
Elgondolkodtató, egyedi műveket várunk, amelyek a dráma vagy a humor eszközeivel szólnak
a nézőkhöz. Az alkotások segítsék elő az egyenlő bánásmód követelményének megismerését
és érvényesülését, ösztönözzenek a jogkövető magatartás kialakítására.
Az első három helyezett pénzdíjazásban részesül.
Az esélyegyenlőséget hangsúlyozó, figyelemfelhívó, legfeljebb 5 perc időtartamú filmek az egyenlő
bánásmódról szóló törvényben* nevesített védett tulajdonságokon alapuló hátrányos megkülönböztetést,
zaklatást és jogellenes elkülönítést dolgozzák fel.
A törvényben nevesített védett tulajdonságok: nem, faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség,
nemzetiséghez való tartozás, életkor, anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, anyaság (terhesség)
vagy apaság, családi állapot, szexuális irányultság, nemi identitás, társadalmi származás, vagyoni
helyzet, vallási vagy világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény, foglalkoztatási jogviszony
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama,
érdekképviselethez való tartozás, egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző.

Minden alkotó több rövidfilm forgatásában is részt vehet.
A pályázók több rövidfilmmel is indulhatnak.
A pályázat jeligés!
Kérjük, hogy a pályázó a postai küldeményen, illetve a személyesen benyújtott pályázaton
kizárólag a jeligét tüntesse fel.
A jelige feloldását a pályamunkával együtt kell benyújtani lezárt borítékban, szintén a jelige
feltüntetésével. A feloldásnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, e-mail címét
és telefonszámát, továbbá a kitöltött, aláírt pályázói hozzájárulási nyilatkozatot is!
A pályázat előzetes regisztrációhoz kötött.
Jelentkezni egyénileg, a palyazat@egyenlobanasmod.hu e-mail címen a honlapról letölthető
regisztrációs űrlappal lehet. Az egyéni jelentkezés nem zárja ki a pályaművek elkészítésében
több alkotó részvételét.

Pályázati információk:
EBH TÁMOP Programiroda
hétfő-szerda 9.00-15.00 óráig Tel.: 06 1 795 2998
www.egyenlobanasmod.hu/tamop/palyazatok; palyazat@egyenlobanasmod.hu
*2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

A pályázó saját, máshol még nem publikált alkotásával pályázhat. E feltétel megsértésével a pályázat
érvénytelenné válik, amelynek jogkövetkezményeit a pályázó viseli.
A pályázónak a pályamunkák benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell az alkotásra vonatkozó szerzői
jogairól. Amennyiben a pályamunka elkészítésében többen működtek közre szerzőként (ld. 1999. évi
LXXVI. tv.), a szerzők közül a regisztrált jelentkező nyújt be nyilatkozatot, aki a hatóság előtt a
pályamunkát képviseli. A szerzők egymás közötti jogviszonyukat maguk állapítják meg. Ugyanazt a
pályamunkát egyszer (egy szerző képviseletében) lehet pályáztatni!
A pályamű benyújtásával a szerző kizárólagos engedélyt ad az alkotás felhasználására a pályázat
kiírójának és az alkotásra vonatkozó jogairól az Egyenlő Bánásmód Hatóság javára a benyújtástól
számított 1 év időtartamra ellenszolgáltatás nélkül lemond. A nyilatkozat a pályázó személyhez fűződő
jogait nem érinti.
Kiskorú pályázó nevében jognyilatkozatot törvényes képviselőjének kell tennie.
A pályázat kiírója a pályaműveket rendezvényein és kampányaiban szabadon bemutathatja, illetve azokat
médiafelületeken nyilvánosságra hozhatja. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a rövidfilmek felhasználására
az alkotók feltüntetésével jogosult.
A pályázaton az EBH dolgozói, valamint közeli hozzátartozóik nem vehetnek részt.

A hatóság a zsűri döntését követően I., II., III. helyezettet hirdet, valamint egy különdíjat adhat át.

I. díj: 200 000 Ft
II. díj: 150 000 Ft
III. díj: 100 000 Ft
Különdíj: 50 000 Ft

A nyertes pályázók nevét az Egyenlő Bánásmód Hatóság az elbírálást követően a weboldalán –
www.egyenlobanasmod.hu – hozza nyilvánosságra. Az eredményhirdetés, díjátadás idejét és
helyét 2014 áprilisában teszi közzé.
A kiíró fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A hatóság a döntésről minden pályázót írásban értesít.

A pályázó a pályázói nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagához tartozó
személyes adatait az Egyenlő Bánásmód Hatóság az „Azonos tisztelettel” pályázati eljárással
összefüggésben az adatvédelem szabályainak megfelelően kezelhesse.
Az érvénytelen, valamint eredménytelen pályázati anyagokat a hatóság nem küldi vissza.

A pályázat objektív elbírálása érdekében a pályaművek stáblistája ne tartalmazza
az alkotók valós nevét.
Maximum 5 perces rövidfilmekkel lehet pályázni, beleértve az intrót és a valós neveket
nem tartalmazó stáblistát is.
A filmek formátuma:
HD-minőség (mpeg-4); DVD-video (mpeg-2); avi formátum;
+1 feliratozott változat
(A filmeket valamennyi formátumban be kell nyújtani!)
A pályázathoz egyéni, előzetes, jeligés regisztráció szükséges
a palyazat@egyenlobanasmod.hu címen a regisztrációs űrlap továbbításával.

2014. április 1.

A filmeket elektronikus adathordozóra írva (CD, DVD) kell eljuttatni
személyesen az EBH székhelyére,
hétfőtől csütörtökig 9.00-16.00 óráig, pénteken 9.00-14.00 óráig:
Egyenlő Bánásmód Hatóság TÁMOP Programiroda
1013 Budapest Krisztina krt. 39/B V. emelet 514. szoba
vagy
postai küldeményben,
az Egyenlő Bánásmód Hatóság, Pf. 672. Budapest 1539 címre.
A pályaműveken, illetve a borítékon a feladónál
a jeligét és az „EBH rövidfilmpályázat” szöveget kérjük feltüntetni!

személyes benyújtással 2014. április 11., 14 óra;
postai küldemény esetén 2014. április 11-ei dátummal a postai bélyegzőn
az EBH címén.

Kérjük, hogy ne felejtsék el a pályamunkával együtt a jelentkezési felhívás mellékleteként
a pályázói hozzájárulási nyilatkozatot is elküldeni. Azokat a pályázatokat, amelyek nem felelnek meg
a formai követelményeknek, illetve a benyújtási határidőt követően érkeznek,
automatikusan kizárjuk a pályázatból!

Egyenlő Bánásmód Hatóság TÁMOP Projektiroda
TÁMOP-5.5.5/08/1 - A diszkrimináció elleni küzdelem
- a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése

1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B V. emelet
Telefonszám: 06 1 795 2975
http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop

PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT

__________________________________________________________________________ (név)
mint
pályázó
(lakcím:
_______________________________________________________,
szül.
hely,
idő:
__________________,
_________.
______.
______,
anyja neve: ________________________________________________), elfogadom a pályázati
feltételeket, és kijelentem, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság „Azonos tisztelettel” című
rövidfilmpályázatára benyújtott alkotás a saját szellemi termékem, a műre vonatkozó szerzői
jogokkal rendelkezni jogosult vagyok.
Kijelentem továbbá, hogy a mű nyilvánosságra hozva sem egészben, sem részben nem volt,
kereskedelmi forgalomba semmilyen formában nem került, annak felhasználására más engedélyt
nem kapott.
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati anyagomban feltüntetett személyes adataimat az Egyenlő Bánásmód Hatóság a pályázati eljárással összefüggésben kezelje, valamint ahhoz, hogy az eljárásban résztvevők a személyes adataimat megismerjék. Az adatkezelés
célja a meghirdetett „Azonos tisztelettel” pályázathoz szükséges pályázati eljárás lefolytatása.

Kelt:

……………………………………………………………………………………
Pályázó aláírása

Kérjük, ne felejtsék el a pályamunkával együtt, a pályázati felhívás mellékletében közzétett
pályázói nyilatkozatot is benyújtani, mert e nélkül a pályamunka nem értékelhető!

Határidő: 2014. április 11. 14:00
Pályázat benyújtásának címe:
Egyenlő Bánásmód Hatóság, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
illetve e-mail: palyazat@egyenlobanasmod.hu

Egyenlő Bánásmód Hatóság TÁMOP Programiroda
TÁMOP-5.5.5/08/1 - A diszkrimináció elleni küzdelem
- a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
Telefonszám: 06 1 795 2975
http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop
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A film alkotójának
a. neve: ____________________________________________________________

b. születési ideje: _____________________________________________________

c. lakcíme: ___________________________________________________________

d. e-mail címe:________________________________________________________

e. telefonszáma: _______________________________________________________

Alkotócsoport esetében
g. az alkotócsoport neve: ________________________________________________
h. az alkotócsoport tagjainak neve:
1._______________________________________________________________

2._______________________________________________________________

3._______________________________________________________________

4._______________________________________________________________

5._______________________________________________________________

6._______________________________________________________________
Határidő: 2014. április 1.
A regisztrációs űrlap benyújtásának címe:
Egyenlő Bánásmód Hatóság, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
illetve e-mail: palyazat@egyenlobanasmod.hu
Egyenlő Bánásmód Hatóság TÁMOP Projektiroda
TÁMOP-5.5.5/08/1 - A diszkrimináció elleni küzdelem
- a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
Telefonszám: 06 1 795 2975
http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop

FONTOS TUDNIVALÓK AZ EGYENLŐ
BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELJÁRÁSÁRÓL
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) feladata
az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt benyújtott panaszok kivizsgálása és az
egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése.

Az illusztrációk az EBH ifjúsági pályázatának díjazott alkotásai

A hatóság azoknak az ügyfeleknek az ügyében
jár el, akiket diszkrimináció, azaz hátrányos
megkülönböztetés ér.
Az egyenlő bánásmódról szóló törvény védett
tulajdonságok alapján tiltja a hátrányos megkülönböztetést: ilyen a nem, bőrszín, nemzetiséghez
való tartozás, fogyatékosság, politikai vélemény,
családi állapot, terhesség, szexuális irányultság,
életkor, vagyoni helyzet stb.
Ha Ön úgy érzi, hogy védett tulajdonsága miatt
kedvezőtlenebb bánásmódban részesül, mint
más, hasonló helyzetben lévő személy, akkor keresse fel a hatóságot!

A DISZKRIMINÁCIÓ TÍPUSAI
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés történik, ha egy személy vagy csoport kedvezőtlenebb
bánásmódban részesül a védett tulajdonsága miatt, mint más, vele összehasonlítható helyzetben
lévő személy vagy csoport.

Közvetett a hátrányos megkülönböztetés akkor, ha egy intézkedés látszólag semleges és elfogulatlan, tehát úgy tűnik, hogy nem sérti az
egyenlő bánásmódot, de a védett tulajdonságokkal rendelkezőket különösen hátrányosan érinti.

Megtorlásról akkor beszélhetünk, ha az egyenlő
bánásmód követelményének megsértése miatt
fellépő személyeket ezen fellépésük miatt éri valamilyen hátrány.

Közvetett hátrányos megkülönböztetés valósul
meg például, ha egy munkakör betöltéséhez a
munkáltató indokolatlanul 10 év megszakítatlan
munkaviszonyt követel meg, s ezáltal kiszorítja a munkához való hozzájutásból mindazokat,
akik szülés és gyermekgondozás miatt megszakították a munkaviszonyukat valamennyi időre
(vagyis a 25 és 35 év közötti nők többségét).

KI FORDULHAT A HATÓSÁGHOZ
ÉS KIKKEL SZEMBEN LEHET
PANASZT TENNI?

Zaklatás akkor valósul meg, ha a védett tulajdonsággal rendelkező személyekkel szemben – e tulajdonságuk miatt – olyan, emberi méltóságot
sértő magatartást tanúsít valaki, amelynek célja
vagy hatása, hogy velük szemben megfélemlítő,
ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet alakuljon ki.
Jogellenes elkülönítés akkor történik, amikor
a fenti tulajdonságai alapján egyes személyeket,
vagy személyek egy csoportját a velük összehasonlítható helyzetben lévő személyektől vagy
személyek csoportjától – anélkül, hogy azt törvény kifejezetten megengedné – elkülönítenek.
Leggyakrabban hazánkban a cigány tanulók elkülönített oktatása valósít meg jogellenes elkülönítést.

Bárki felkeresheti a hatóságot, aki úgy érzi, hogy
vele szemben megsértették az egyenlő bánásmód követelményét.
Panaszt lehet benyújtani:
− állami, önkormányzati szervezetek,
− hatósági jogkört gyakorló szervezetek,
− a Honvédség és a rendvédelmi szervek,
− közszolgáltatók, oktatási, szociális, gyermekvédelmi, művelődési, egészségügyi
szolgáltatást nyújtó intézmények,
− önkéntes biztosítópénztárak, magánnyugdíjpénztárak, a pártok és minden egyéb
költségvetési szerv ellen.
A hatóság el tud járni a magánszféra bizonyos viszonyaiban is. Vizsgálatot folytathat
az EBH:
− foglalkoztatási jogviszonyban a munkáltató,
− állami támogatás felhasználása során a támogatásban részesülő vállalkozások,
− vendéglátó-ipari, kereskedelmi, valamint

művelődés és szórakozás céljára létrehozott intézmények,
− szerződéskötésre ajánlatot tevő vagy ajánlattételre felhívó tekintetében.
A hatóság nem minden esetben járhat el.
Nincs hatásköre például a családjogi, a hozzátartozók közötti, az egyházi jogi személyek hitéleti tevékenységével közvetlenül összefüggő, és
a szervezetek tagjai közötti, tagsággal összefüggő jogviszonyaiban.

az eredeti állapot helyreállítását sem. (Például
nem kötelezheti a munkáltatót arra, hogy vegye
vissza eredeti munkakörébe a panaszost.)

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.

Fontos tudni azt is, hogy a hatóság nem vizsgálhatja az Országgyűlés, a köztársasági elnök,
az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék,
az alapvető jogok biztosa, valamint a bíróságok
és az ügyészség közhatalmi döntéseit és intézkedéseit.

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.

HOGYAN DÖNTHET A HATÓSÁG?

Személyesen felkeresheti egyenlőbánásmódreferenseinket a megyeszékhelyeken is!

Ha az eljárás során bebizonyosodik, hogy az
egyenlő bánásmód követelményét megsértették, a hatóság
− elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,
− megtilthatja a jogsértő magatartás jövőbeni
tanúsítását,
− nyilvánosságra hozhatja a jogsértést megállapító határozatát,
− 50 ezertől 6 millió forintig terjedő bírságot
szabhat ki,
− dönthet az eljárási költségről úgy, hogy azt a
jogsértő fél köteles viselni.
A hatóság azonban nem állapíthat meg az ügyfél
számára anyagi kártérítést és nem rendelheti el

EGYENLŐ
BÁNÁSMÓD
HATÓSÁG

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Telefon: +36-1 795-2975
E-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
www.egyenlobanasmod.hu
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