ОСНОВНЇ ВІДОМОСТИ ЗА РОБОТУ ОРҐАНУВ
З ВОПРОСУВ СОЦІАЛНУЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Повинностѐв Орґана з вопросув соціалнуй толерантности (дале ОВСТ) є
розпозїрованя поданых поносовань за нарушеня мусайного рувноправного одношеня
и защиты інтересув люди, што ся тычуть дотримованя вымог толерантности.
Орґан защищать и дїє в інтересох тых особ, котрі терпіли діскрімінацію, т. є.
соціалноє розрузненя.
Закон за рувноправноє одношеня заказує діскрімінацію на основі защищеных
особостюв.
Защищенї особости суть: пол, расова приналежность, цвіт кожы, націоналность,
приналежность ку націоналнуй меншынї, вік, материнськый язык, інвалідность,
положеня здоровля, материнство (вуношованя плода) вадь отцювство, фамілноє
положеня, сексуална оріентація, сексуалный ідентітет, соціалноє происхоженя,
маєтноє положеня, реліґійнї, світські, політичнї вадь иншакі пересвідченя, характер
наниманя на роботу (контрактный, на вузначеный термин), представительськоє
членство, иншакоє положеня.
Кедь Вы чуєте, же изза дакуй защищенуй особости, ку Вам дакоє иншакоє
одношеня, гі до люди, котрі ся находять у подобнум положеню, обертайте ся ку
нашуй орґанізації.
ОВСТ (EBH) може принимати міри в інтересох подавача поносованя у случаю, кедь
заголошена інформація за незаконноє дїятельство не старша є за єден рук,
вадь сам інцідент отбыв ся не булше гі три рокы сперед сїм.

ТІПЫ ДІСКРІМІНАЦІЇ
Пряма діскрімінація стає ся, кедь особа вадь група люди, котрі при порувнаню з
иншакыма особами вадь групов люди, што суть у подобных условіѐх, терплять
иншакоє ставленя ку собі з бока иншых изза даякуй защищенуй особости.
Побучна діскрімінація стає ся, кедь формално вшыткі дїї проводять ся нейтрално и
обєктивно, т. є. видить ся, же они не нарушавуть требованя толерантности, айбо
людѐм з защищеныма особостями несуть шкоду, збыток.
За побучну діскрімінацію говориме, напримір, кедь роботодатель без на тото
причины требує од будучого робутника условіє 10 ручного безперервного термина
роботы, такым кіпом вымітувучи з должности ушыткых, ко перервав роботу на час
материнськуй вакації вадь дозераня за дитинов (булшость жун 25-35 ручного віка).
Домаганя частїше передбачать довжый процес, годно мати сексуалный вадь
иншакый характер. Пуд домаганѐм розумієме, кедь ку особі з защищенуй особости –
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ипен изза такуй характерности – дако проявлять зневажливоє поведеня, принижує ї
людську достойность, цілѐв вадь резултатом сякого дїяня є досягненя ворожого,
запуджувалного, понизливого средка.
Незаконна сеґреґація має місто у случаю, кедь на основі перечисленых горі
характеристик єдну особу, вадь єдну ґрупу особ у порувнаню з иншов особов вадь
ґрупов особ, котрі ся находять у подобнуй сітуації вудокремлювуть без законного на
то дозвола. Майчасто у нашуй державі незаконна сеґреґація возникать при
одокремленю ученикув ромськуй націоналности.
За репресалії говориме у сітуації, коли вуступавучі против діскрімінації особы ипен
за сякоє дїятельство терплять діскрімінативноє одношеня.

КО МАЄ ПРАВО ОБЕРТАТИ СЯ КУ ОРҐАНОВИ З ВОПРОСУВ
СОЦІАЛНУЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ И НА КОГО МОЖ С ЯПОНОСОВАТИ?
Зачати процес путѐм подаваня поносованя у орґан має право потерпіла
діскрімінативноє одношеня фізична особа (особно вадь через довірену особу),
руководитель вадь довіреный представитель юрідичнуй особы, орґанізація
представеня інтересув вадь сосполный поносовач.
Поносовати ся мож на:
- державнї орґаны власти, самосправованя,
- орґанізації, исполнявучі повинности орґанув власти,
- воємські силы и правоохоронительнї орґаны Мадярщины,
- державнї и соціалнї службы, просвітительські орґанізації, службы защиты дїти,
образователнї и медицинські інстітуції,
- доброволнї страхові компанії, приватнї пензійнї фонды,
- партії и иншакі буджетнї інстітуції.
ОВСТ з властнуй полномочности также годен ініціѐвати процес против:
- мадярськуй державы,
- містных и націоналных самосправовань, їх орґанізацій,
- орґанізації, исполнявучі повинности орґанув власти,
- воємські силы и правоохоронительнї орґаны Мадярщины,
у случаю замерькованя неисполненя потреб толерантного одношеня.
ОВСТ має право дїяти в окремых сітуаціѐх приватного сектора. Орґан защиты
соціалнуй толерантности годен проводити росслїжованя односно:
- трудовых капчань з роботодателѐм,
- фізичных і юрідичных особ, котрі дуставуть державну фінансову помуч,
- інстітуцій готелно-промыслового, торгового бізнеса, просвітительськых и
увеселительных служб,
- контрактных и тендерных предложень.
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Орґан з вопросув защиты соціалнуй толерантности не у каждуй сітуації має
право принимати міры. Не є полномочностюв, напримір, у вопросох фамілного
права, межиродинных капчань, реліґійного жывота церькувных юрідичных особ,
капчань межи членами орґанізацій и їх членства.
Важно знати и то, же в ОВСТ не є права вести росслїжованя односно
державных рішень и дїятельства Парламента, Презідента, Констітуційного Суда,
Державнуй буджетно-фінансовуй управы, судовых орґанув и прокуратуры.
ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ ТРЕБА ВКАЗАТИ У ПОНОСОВАНЮ?
У поданум у писемнуй формі поносованю мусить быти указано за віроимость
(возможность)
інцідента
діскрімінованя,
и
причины
збытка
вадь
неприязненого одношеня мож завести ку защищенуй особности поносовача.
У поносованю треба указати имня и адрес заявителя, конкретну просьбу
односно рішеня орґанув, місто, час и инші условія інцідента, а также ізвістнї
данї заголошенуй фізичнуй вадь юрідичнуй особы.

ПОРЯДОК ПРИНЯТЯ МІР?
Кедь ОВСТ вузначить у дїлї свою юрісдікцію, тогды як правило у керетох засїданя
выяснять факты інцідента, выслуховувучи особно поносовача и заголошену
сторону/стороны.
На просьбу свідкув їх особнї данї орґаны хоснувуть конфіденційно, особенно
у случаю діскрімінації у сфері наниманя, коли свідками выступавуть пудлїгавучі
робутникы того роботодателя, против котрого веде ся дїло.
Слуханя є публичным, айбо орґаны при мусайности годнї прийняти рішеня за
вунимочность публичности части вадь ушыткого слуханя (напримір, изза особных
прав неповнолїтнѐго дїтвака).

ПРАВИЛА ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Мусайность представеня віроимости зо стороны поносовача
Поносавач має указати лем віроимость діскрімінованя, а не доказовати го, кромі того,
же пуд час інцідента у нѐго дїйно вадь допущено была зазначена у законї защищена
особость, т. є. діскрімінація стала ся ипен из-за защищенуй особости.
При подаваню сосполного поносованя – кедь діскрімінація ищи не стала ся – мусай
указати віроимость, же существує пряма угроза діскрімінації.
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Доказательна мусайность невины фізичнуй вадь юрідичнуй особы, против
котруй веде ся слїдство
Кедь заявитель выложыв висшезазначену віроимость, заголошена особа годна
позбыти ся от юрідичнуй отповідалности доказавши, же:




представеня поносовачом віроимных фуктув не суть,
дотримовала ся прінціпув толерантности, ибо межи защищенов особостѐв и
нетолерантным одношенѐм не є причинно-наслідкового капчаня,
не была повинна у случаю поносовача дотримовати ся прінціпув
рувноправного одношеня (закон допущать подобноє у вузькуй сфері
можностюв, напримір: пропорціоналноє розрузненя на основі характера вадь
природи кіпа роботы).

ЯКІ РІШЕНЯ ГОДЕН ПРИНИМАТИ ОВСТ?
Кедь у процесї буде доказано, же отповідач нарушив требованя рувноправного
одношеня, тогды орґаны мавуть право:
- ліквідовати незаконноє положеня,
- заказати у будучности подобноє незаконноє дїятельство,
- огласити рішеня за констатацію нарушеня закона,
- назначити штраф од 50 тысяч ку 6 міліонув форінтув,
- приняти рішеня за мусайность отповідача заплатити процесуалнї кельтункы.
Айбо орґаны не мавуть права принимати рішеня за вуплачованя на хосен кліента
фінансовуй компензації и постановити наверненя самобытного става (напримір: не
годнї примусити роботодателя назад поновити поносовача на пережоє робочоє
місто).
Орґаны до принятя рішеня у каждум случаю провбувуть достигнути примиреня
сторон. Кедь стороны вуявлявуть дяку и достигнутоє соглашеня є законным, орґаны
принимавуть односно нѐго рішеня за офіціалноє дозволеня. Шор примушеня ку
исповненю условій соглашеня тот же, як и односно рішень за встановленя
правонарушованя.
Процес не обкладать ся мытом.

ПРАВА ЦІВІЛНЫХ ОРҐАНІЗАЦІЙ
У процесох, котрі ся тычуть нарушованя потреб рувноправного одношеня, на основі
писемнуй довірености, інтересы поносовача у формі представителя годнї
фіґуровати представителнї орґанізації, які у сякум случаю дуставуть так називанї
права кліента (право увідомленя, доступа ку документації дїла, право даваня
офіціалных голошень).
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Цівілнї орґанізації в случаю правонарушованя, вадь прямуй угрозы нарушованя
закона мавуть право ініціѐвати в ОВСТ процес в інтересох булшых ґруп з даякых
защищеных особностюв (напримыр: што ся тычуть реліґійных пересвідчень,
інвалідности, сексуалнуй оріентації, расовуй вадь націоналнуй приналежности).
Сякі орґанізації у висшезазначенум случаю нарушованя потреб рувноправного
одношеня мають право ініціѐвати процес особного и трудового права у судї
(представеня сосполных інтересув).

МОЖНОСТИ ПОВТОРНОГО ПОНОСОВАНЯ НА РІШЕНЯ ОВСТ
Рішеня ОВСТ повторному поносованю не пудгягавуть, айбо є можность просити
судовоє перепозїрованя дїла у Столичнум Судї з вопросув адміністративного
веденя и труда. Досудовый процес лем у тому случаю задарьный, кедь поносовачови
призначили на то дозвул.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Почтовый адрес
1013 Budapest, Krisztina körút 39/B
Телефон: +36 1 795 2975
E-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
www.egyenlobanasmod.hu

Вы маєте можность особно обернути ся ку нашым референтум толерантности.
Контактну інформацію глядайте на веб-сторонцї:
www.egyenlobanasmod.hu
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