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CSFK Nernek Kiiziitti Egyenl6s6gi Terv (GEP) (2022 - 2026)

A CsillagSszati 6s Fdldtudomdnyi Kutat6kdzpont (CSFK) a 2019-ben ldtrehozott Edtv6s Lorind Kutat6si

Hiil6zat (ELKH) rdsze, amely Magyarorszdg legnagyobb krizfinanszirozdsti fUggetlen kutat6hdl6zata. Maga a

CSFK herom kiildnboz6 intezetb6l ill: a Csillagdszati lnt6zetb6l (Csillagdszati lnt62et, CSI; angolul

hagyomdnyosan Konkoly Obszervatoriu m), a F6ldrajztudomdnyi lntdzetb6l (Fdld ralztud omd nyi lntezet, FTI)

ds a Fdldtani es Geokemiai Kutat6int6zetb6l (Fdldtani ds Geokdmiai lntdzet, FGI). A f6 finanszirozdst az ELKH

biztositia, tovdbbi finanszirozdst pedig nemzeti (pl. Nemzeti Kutatisi, Fejleszt6si 6s lnnovdci6s Hivatal,

NKFIH), eur6pai ds nemzetkdzi (pl. Eur6pai Kutatisi Tandcs, Horizont Eur6pa) pilydzati programok rdv6n

nyerhetunk. A CSFK budapesti sz6khelyf, ds mintegy 200 f6t foglalkoztat. Alapvet6 i16nyltdsi strukt(rdja a

f6igazgat6b6l, a Bazdasdgi igazgatob6l ds a hdrom intezetigazgat6b6l dll.

Bevezet6s

A hdrom int6zetet (CSl, FTI ds FGI) 2012-ben egyesitettdk a CSFK-ban, meg a Magyar Tudomdnyos Akaddmia
(MTA) reszek6nt. Kutatdsi f6kuszuk es 2012 el6tti elt616 t6rtdnetrik miatt a hirom int6zet nem csupdn abban

ktikinbcizik, hogy kutatdsaik milyen m6rt6kben foglalkoznak a tdrsadalmi nemek tdmdjdval, hanem a nemek

k6pviselete es a munkahelyi kultura tekintet6ben is eltdrnek egymdstol. P6ldak6nt emlithetjrik, hogy amig az

FTI kutatdsaina k koribban is 16zet k6pezte a td rsadalmi nemek vizsgd lata, addig a CSI 6s az FGI kutatesa i soha

nem foglalkoztak a nemek k6rd6s6vel. Ugyanakkor a CSFK CSI-ben 2021 6ta l6tezik Etikai Bizottsdg (EB),

hivatalos eljdrdsok vannak 6rvenyben a munkahelyi zaklatds lehets6ges eseteinek kezel6s6re, valamint kiildn
magatartdsi k6dex l6tezik a CSI dltal s2ervezett konferencidkra 6s rendezv6nyekre vonatkozoan. A jelenled
GEP egyik f6 c6lia ez6rt a hirom kiiltinb6z6 int6zet er6forrdsainak ds tapasztalatainak homogenizdl6sa,

valamint kdz6s eljiiriisok, illetve egy 6ltaldnos k6pzdsi program letrehozisa. A jelenlegi GEP e16kdszit6se

6rdek6ben ktikin munkacsoport (GEP-TF) jiitt l6tre. A GEP TF a CSI keretdn beliil mfkdd6 EC tagjai mellett
azokat a CSFK-ban dolgoz6 koll6gdkat tdmdriti, a kik .ielentkeztek a CSFK valamennyi munkatirsdnak cimzett
nyilt felhivdsra. A jelenlegi GEP munkacsoport 10 f6b6l dll, amelyben a nemek kdzdtt megkd2elit6leg

kiegyensU lyozott az ardny. A GEP iitemterv6nek egyik els6 tev6kenys6ge a GEP-TF h ivatalos letrehozdsa, mint
5lland6 er6forris hozzdrendelese a feladathoz a CSFK r6szer5l.

C6lok 6s feladatok

A 2022 elejen a CSFK-n bellil a nemek kdzt tti aktuSlis helyzet a teljes fogla lkoztatotti l6tszimot tekintve
dltaldnoss6gban kiegyensUlyozott kdpet mutat (ldsd a csatolt statisztikai dokumentumot). Fontos azonban

megjegyezni, hogy a teljes foglalkoztatotti Sllominy nagyjiib6l k6t kateg6ridra oszlik: kutat6i szemdlyzet (A)

illetve adminisztrativ 6s tdmogat6 szem6lyzet (B). A B kateg6riiiban a nrik arinya nagyjib6l 70%, az A

kateg6ridban pedig nagyjiib6l 30%. Az A kateg6ridban az ardnyeltol6ddst els6sorban az A kate96ridba tartoz6
hdrom legmagasabb szintu beosztds okozza (hasonlo ardnyeltol6dds figyelhet6 meg jellemz6en az dlland6

munkaviszonnyal rendelkezSk esetdben a hatirozott idejU sze126d6ssel foglalkoztatottakhoz viszonyitva).

Ebben a hirom legmagasabb beosztdsban a n6k ardnya nagyjA66l25/o, mig az alacsonyabb beosztdsokban a

n6i alkalmazottak ardnya el6ri vagy meg is haladja az 50%-ot. A hdrom intdzet kdzdtt kisebb elt6r6seket
figyelhetnnk meg ebben a tekintetben. Ez egy6rtelmUen azt jelzi, hogy a karrierjiikben va16 el6rel6p6shez a
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n5i kutat6k szimdra egy16szt er6sebb form5lis/int6zm6nyi tdmogatds, mdsr6szt olyan munkahelyi kultrira

meghonositdsa szuks6ges, amely megkcinnyiti a n6i koll6gdk megtartisdt. Ez ut6bbit p6lddul a tudattalan

el6iteletek, a megkii I6n bdztet6s 6s a zaklatds elleni eljd16sok t6makd16ben tartott k6pz6sek ds

megbesz6l6sek r6v€n lehet kialakitani. Tiz6ves c6lunk, hogy torekedjiink a n6k a16nydnak ntivel6sere a

magasabb kutat6i beosztdsokban. A statisztikdk azt is mutatjdk, hogy a n6i kutat6k kevdsb6 sikeresek a

kutat6si t6mogat6sok megszerz6s6ben. Ahogyan a CSFK-n belul k6szitett el6zetes k6rd6ives felm6rds -
amelyet a16bb bemutatunk - is rdmutatott, komoly igdny mutatkozik a.ielenlegin6l sokkal szdlesebb ktirii

mentordldsra. A n6i kutat6k pdlydzati reszv6teldnek tdmogat6s6val nemcsak az 6 egy6ni el6meneteliiket,

hanem az eg6sz kutat6kdzpont fejl6d6s6t is el6re mozditjuk.

A CSFK teljes szem6lyzet6nek kiktilddtt el6zetes k6rd6ives felmdres (amelyre a tel.ies szemdlyzet nagyjiib6l

SO%-a vdlaszolt, ebb6l k<friilbelLil fele-fele a16nyban fdrfiak 6s n6k, tehdt e tekintetben reprezentativ) azt

mutatta, hogy a szem6lyzet ktirUlbelUl 55%-a hallott a GEP-r61, 6s 80%-nak fontos vagy nagyon fontos tartja

a dokumentumot. A vdlaszad6k csaknem 80%-a gondolja rigy, hogy a CSFK-n belUl a nemek kdzdtti

egyent6s6get tiszteletben tartjdk, 6s75% szerinl el6segitik a nemek kOzdtti egyenl6s69 tigy6t. A vdlaszad6k

korrilbelul 8Q%-a ugy v6li, hogy a kuldnbdz6 nem( koll6gdknak egyen16 eselyeik vannak a munkahelyi

el6menetelre, 6s a legtdbben lszint6n 80%) nem tapasztaltak nemi megkuldnbdztetdst. Ugyanakkor a

munkat6rsak mintegy 25%-a, illetve 17%-a tapasztalt egyenl5tlen b6ndsm6dot, illetve zaklatdst. Legtribbjiik

vagy nem tudta, hogy hovd fordulhatna panaszdval, vagy Ugy ddntdtt, hogy inkdbb nem jelenti ezeket az

eseteket. A vdlaszad6k ttibbs€ge (kb. 85%) fontosnak tartja a csal5dbardt munkahelyi kdrnyezetet, valamint

a ka rrie rmentord l6st. Tdbb mint feliik azonban nem tud a CSFK-n belUl ezekkel a t6miikkal kapcsolatos

tev6kenys6gekrSl 6s/vagy eljdrdsok16l, kezdem6nyez6sek16l. Ez6rt tdrekedniink kell a meglev6 ds a jciv5beni

vonatkoz6 kezdem6nyez6sek16l, int6zked6sek16l (pl. a CSFK EB) hatdkonyabban tij6koztatni a

munkavdlla16kat. A felmdr6sb6l kiderult, hoSy nagy az i86ny a mentorSldsra, amely a vdlaszad6k 50%-a

szerint jelenleg kiegyensU lyozatla n, szervezetlen 6s nem kiel69it6. E26rt a mentordldssal egy c6lzott

strat6gidban kell foglalkozni, rdvid 6s hosszri tdvi c6lokat kit(zve, bele6rtve a felel6ss6gek 6s lehet6s6gek

vildgos 6s hat6kony kommunik.ici6.i6t.

Az aldbbi tdblSzat felsorolja a GEP-tevdkenys6geket, a2ok konkret c6ljaival 6s int6zked6seivel. Mivel a

folyamatot az alapok16l 6pitjUk fel, a tevdkenys69eket 3-4 6v alatt, ldpcs6zetesen tervezzr.ik bevezetni, amely

id6szak alatt a GEP-TF munkaterhel6sdt is folyamatosan figyelemmel kivdnjuk kisdrni. A tev6kenys6geket

kUl6nbOz6 6vekben inditjuk el ugyan, de a vdttozdsokat nyomon kdvetni hivatott mutat6kat dvente figyeljtik,

elemezzUk 6s nyilvdnoss6gra hozzuk. Az els6 ds legsLirget6bb feladat a forrdsok biztositdsa (az al6bbitdblizat

1. pontia), amelynek nagy r6sz6t a GEP vdgrehajtdsdnak els6 6 honapjdban kell el6teremteni.

A GEp kdvetelmeny6nek 6s dltalSnos cdljainak bemutat6s6t kovet6en az aldbbiakban konkr6tan is r6tdrunk

azokra a teriiletekre, amelyekben tov6bbra is jelent6s egyenl6tlens69 6ll fenn fdrfiak 6s n6k kozdtt, nemcsak

Magyarorszagon, hanem Eur6pa szerte egya16nt. Arra sz6mitunk, hogy hosszti tdvon az ezen

egyenl6tlensdgek kezeles6re irdnyu16 tev6kenys6gek mds, potencielisan hdtrdnyos helyzet(, kisebbs6gi

h6ttdrrel rendelkez6, fogyatdkkal 616, alacsony t5 rsa da lmi-gazd asdgi stdtuszi embert, valamint az LMBTQ

kdzdssdg tagjait is tdmogatni fogjdk. lgy a szervezeti kultUra alakitisa, vagy a tudattalan el6iteletek

felismerds6r6l sz6l6 k6pz6sek hozzdjdrulnak ahhoz, hogy minden munkatdrs megbecsiiltnek 6s szivesen

l5tottnak 6rezze magdt a munkahely6n.

V6rhat6 el6nyiik 6s jogi kovetelm6nyek

A nemek kdzajtti egvenl6s6gi tervek l6trehozdsa 6s vegrehajtdsa k6zzelfoghat6 6s jelent6s javulSst

eredmenyezett az akaddmiai6s fels6oktatdsi intezm6nyekben vildgszerte. A2 er6sen verseng6 ktirnyezetben

az atulrepri:zent6lt csoportok bejutdsdnak el6segit6se vagy az egyenl5bb kdpviselet tdbb tehetseget dsztcindz
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a rdszv6telre, amely eredmenyesebb intdzm6nyhez 6s sikeresebb egy6ni karrierekhe2 vezet. Ugyanakkor a

k6lcs6nos tisztelet, a sokszin(s6g 6s a munka-magdn6let egyensUlya eg6szs6gesebb munkahelyi katrnyezetet

is teremt.

A nemek kijzdtti egyenl6s6g k6rd6s6t tcibb szinten szabdlyoztdk- A legdtfog6bb szabdlyokat az ENSZ

Krizgy(idse dltal 1979-ben elfogadott, a n6kkel szembeni hitrdnyos megkiiliinb6ztetds minden formdjdnak

kikiiszrfbcil6s6r6l sz6l6 egyezm6nyben (CEDAW) fektett6k le. Ezen dokumentum meghatdrozza, hogy mi

min6siil a n6kkel szembeni hdtrdnyos megkr.ildnbdztetdsnek, ds menetrendet dllit fel a nemzeti intdzked6sek

kidolgozisihoz az ilyen megkLildnb6ztetds megsz0ntet6se 6rdekdben. Az Eur6pai Uni6ban a nemek k6zdtti

megkii ldn bdztet6st szdles kOrben tiltja az Europai U ni6 Alapjogi Chartiija 6s az Eu16pai Szocidlis Charta, illetve

k0l6nbaiz6 kdtelez6 drvdnyg irdnyelvek szabdlyozzdk. A fdrfiak es n6k kdzotti egyenl6sdget, valamint az

egyenl6 bdndsm6dhoz ds es6lyegyenl6s69hez valo jogot Magyarorszdg Alaptdrv6nye kodifikdlja, tovdbbd az

egyenl6 bdndsm6d16l 6s esdlyegyenl6sdg16l sz6l6 tairvdny (2003. 6vi CXXV. t6rvdny) szabdlyozza. Ajelen GEP-

ben javasolt int6zkeddsek tehit dsszhangban vannak a tdgabb jogszabdlyi kdrnyezettel, ds a vdrhat6 el6ny6k

el6r6sdt c6lozziik.

Jelen dokumentum megfelel az Eu16pai Bizottsdg dltal meghatdrozott GEP-kiivetelm€nyeknek, a f6igazgat6

6s a CSFK valamennyi i8azgat6ja elfogadta is aldirta, a csfk.org honlapon nyilvinosan el6rhet6.

Budapest, 07 l07l2O22

Kiss L6szl6

F6igazgato

Csillageszati 6s Fdldtudominyi Kutat6kcizpont

em6ny Attila
lgazgato

CsFK Fdldtani6s Geok6mia i lnt6zete

Megyes Jen6

P6nzi.igyi vezet6

Csillag6szati 6s F6ldtudomdnyi Kutat6kozpont

szab6 R6bert

lgazgat6

CSFK (onkoly Thege Miklos Csillagdszati lntezete

I

\ (/). L -v,o ,.

Kocsis K6rol

Director

CSFK F6ldrajztudomdnyi lnt6zete
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CSFK Nemek Kdzaitti Egyenl6s6Si Terv (GEP) 2022 - 2026: Tev6kenys6gek list6ja

A tev6kenys6E
c6lja

Ktivetelmdnyek
6s/vaty 6rintett

teriiletek

A tev6kenys6gek bemutatisa c6lcso-
portok

A megval6sitiis6rt
felel6s szem6lyek/

szervezeti
egys6tek

lndikiitorok Hat6rid6k

1. A GEP

elinditiis:ihoz 6s

vdgrehajt6s6h02
sziiks6ges
er6fo116sok
meghatiroz5sa 6s

el6teremt6se

A nemi alapU

megkLil6n bdzte-

t6s 6s er6szak
elleni
intezkeddsek,
bele6rtve a

szexu6lis

zaklatdst is

2. A CSI EB nyomdokain csFK EB

l6trehozdsa, tagjainak
megvdlasztdsa, a jelenlegi

rendelkez6sek, elj6riisok,
dokumentdci6k, valamint a

.ldv6beni konferenciikon 6s

til6seken alkalmazand6
Magatartisi k6dex megvitatdsa.

Ezekre a mu nkav6lla16k figyelm6t
felhivni (3.3. pont).

3. A GEP-folyamatokhoz a CSFK-n

kivr.ili sza k6rt6i tiimogat6st keresni,
p6lddulegy kiils6 szakirt6 la
Nemek Kdzdtti Egyenl6s6gi

Tandcsad6, N KFT) tandcsaddsdnak

formiijdban, 6s/vagy az ELKH

Az eg6sz

CSF K

A jelenlegi GEP-TF

6s a CSI EB az

igazgat6k 6s a

f6igazgat6
segitseg6vel

AIIand6 G EP.TF 65 CSFK

EB 6s m(kdd6si
szabdlyzatuk feldllitdsa;
kapcsolat l6tesit6se
lehetseges NKET-vel.

2022 ev vd1e, bitt 1.3

tdbb id6t vehet
ig6nybe.
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A c6lhoz rendelt
forrdsok;

1. A GET-TF tagjainak,
szerepeiknek 6s a szerepvdllaldsu k

id6tilvjiinak meghatdrozdsa.
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5. A n6i kutat6k
szdmSnak ntivel6se
vezet6i 6s

csoportvezet6i
szinten, Slland6
pozici6kban

2. Hivatalossd kell tenni, hogy az

dlldsinterjtk so16n minden egyes

mu nkaer6felv6tellel foglalkoz6
bizottsdgdban legyen legalii bb egy

CSFK EB-tag.

3. A szdmok/mutat6k elemz6se
(l;isd m69 a 2.2. pontot) minden
6vben, 6s a lehets6ges fejleszt6sek
6s/vagy akad;ilyok azonositdsa.

N6i kutat6k
kutat6i
dsztondijas
szint(
pozici6kban

6s potencidlis
pltlyAz6k az

int6zeten
kivUl16l

lgazgat6k 6s a GET-

TF

Az S lland6
munkavdllal6i stdtusban
l6v6 szenior
beosztdsban a n5i

kol16giik sziima

Mu nkaer6felv6tellel
foglalkoz6 bizottsdgi
tagok kivdlaszt6sa
2025 vegeig;

5.3 megvitatdsa
minden 6v v6g6n (2.2-

vel egyritt)

6, A hiirom
kiil6nb6z6 int6zet
sajdtossCgainak
elemz6se a

kutat6si
tev6kenys6g nemi
vonatkozlsaival
kapcsolatban

A nemek kdzdtti
egyenl6sdg
dimenziojinak
be6pitese a

kutatis 6s az

oktatds tartalmdba

1. A CSFK hdrom int6zete
kii lonboz6 kutatdsi fokusszal
rendelkezik, amelyek tiibb6-
kev6sb6 integ16lhat6k a nemek
dimenzi6j6val. Egyes esetekben ez

az integrdcio m6r elkezd6ddtt, miis

esetekben m69 gondolkodni kell a
lehet5s6geken. llyen t6miik
lehetnek p6lddul egyes kutatdsi
tertiletek ttirt6net6ben 6s/vagy az

oktatdson beli.i I felmeru16 t6miik.

Minden
kutato

A G EP-TF iiltal
vezetve, alul16l
jov6, nyilt
pdrbesz6dben/kezd
em6nyez6sekkel

A relevdns kutatdsi
t6mdk meghatdrozdsa
6s ezen t6mdk
kutatdsdhoz szijksegek
anyagi forr5sok
biztositdsa.

2025-ben kezd6dik

Nemek kozdtti
egyenl6s69 a

munkae16-
felv6tel 6s a

szakmai
el6menetel
ter6n; Nemek
kdzdtti egyensuly
a vezetesben 6s

a dont6shoza-
talban

1. A hatdrozott idejf kutat6i
pozici6kban dolgoz6 n6i kutat6k
(int6zeten belUl 6s kivi.il) sziimiira
c6lzott m€ntorprogram kialakitdsa.

Ennek c6lja, hogy segitse 6ket a

vezet6i/csoportvezet6i pozici6kba

val6 el6rel6p6shez sziiks6ges
kovetelm6nyek teljesitds6ben.

A 4.1 r6szek6nt az 5.1

elkezd6se 2022 vig€ig;
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egyensIlydval
kapcsolatos
megl6v6
(informilis)
eljiiriisok
tudatosltdsa 6s

kiterjeszt6se, azon
teriiletek
azonositisa, ahol
tovdbbi eljiriisok
hasznosak
lenn6nek, valamint
a megfelelS
elj6r6sok
el6k6szit6se.

kultdra szabadsdg uten visszat616

munkatdrsak sz6miira. P6ldiiul a
hallgat6k 6s a posztdoktorok
vdlaszthatnak mentort, 6s

segits6get k6rhetnek a

pilyavdlasztds, a pdlydzatok, a

munka 6s a magdn6let egyensflya
stb. terdn. Kiikinbtiz6 t6mdkban
kepz6si napok szervez6se.

2. A jelenlegi CSI-ben m(krid6
Ment6lis Eg6szs69 Programot
formdlissi tenni 6s kiterjeszteni az

eg6sz CSFK-ra (figyelembe v6ve a

Covid hatdsit).

3. Meghatdrozni a kisgyermekes
szLil6k segit6s6nek j6 gya korlatait
(a Covid hatds6nak
figyelem bev6tele) 6s csalSdbardt
munkakdrnyezet kialakitilsa.

4. Magatartdsi K6dex k6szit6se a

kutat6csoportok szdmd ra, amely
i16nymutatdsk6nt szolgdl a

csoportvezet6k, a szeniorok, a

ju niorok, a szerz6i 6s

adatfelhaszndlSsi szabdlyok, a

kutatdsi irdnyelvek stb.
felel6ss6geire vonatko26an.

A mentorprogram
hat6konysdgd nak
m616se a r6sztvev6k
tapasztalatai 6s
javaslatai alapjdn.

feldllit:isa;

2023 6v v'g'ig a 4.2 6s

4.3 megfontoldsdnak
kezdete;

2024 6v v'gfig a 4.4.
befejez6se
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K6pz6s;

A nemi alap[
megkUkinbtizte-
t6s 6s er6szak,
bele6rtve a

szexudlis

zaklatAst is,

ellen i

int6zkedesek

1. A szexudlis 6s nemi alapi
e16szakkal szembeni tudatossdg
ndvelds6re, valamint a

diszkriminici6s 6s er6szakos

cselekm6nyek bejelent€sdre
szolgdl6 rendszerre (1.2. pont)

vonatkoz6 speciilis k6pz6s

l6trehoz6sa az eg6sz szem6lyzet

szdmi ra, valamint speciiilis k6pz6s

a vezet6k 6s a CSFK EB tagiai
szd md ra.

2. Altaldnos kdpz6si anyagok

kivdlasztisa a nemek kdzdtti
egyenl6s6ggel kapcsolatos

k6rd6sek16l (pl. tudattalan
el6it6let stb.), 6s ezen k6pzds

felajdnldsa a teljes munkav6llal6i
kozrissdg sz6md ra.

3. Specifikusabb k6pz6sek

kiv6lasztdsa a GEP-TF, a

csoportvezet6k, az igazgat6k, a

kutat6k az adminisztrativ
szem6lyzet, 6s az dlliisinterjrikat
lebonyolit6 bizottsdgok tag.iai

szdmdra.

Az eg6sz

CSFK 6s

specidlis
feladatokat
elliit6
csoPortok
tagja i,

Ugymint
CSFK EB,

csoport-
vezet6k,
dllisinter-
.i0 kat
lebonyolit6
bizotts6gok
taBja i

A GEP-TF az NKET

segits6g6vel 6s

egy6b forrdsok
bevondsdval (Ldsd

1.3 )

A mu nkavdllal6k
legaldbb 6vi egy

k6pz6sen rdszt vettek

3.1.2022 v6gdn indu l;

3.2 2023 6v v6g6ig

elindu l;

4. A nemek ktiztitti
egyenl6s6ggel 6s a

munka 6s a

mag5n6let

M u nka-

magdn6let
egyensri lya 6s

szervezeti

Az eg6sz

CSFK

Az igazgat6k 6s a

GEP-TF a CSFK

teljes 6llomdnydval
nyilt pd rbes26dben

Legaldbb egy 0j

eljiiriisi/szabiilyozrisi
dokumentum
elk6szit6se 6vente.

2022 6v v1g6ig a 4.1
pontban
meghatdrozott
mento16ldsi eljdrds

3. Olyan
tudatossigntivel6
6s k6pz6si
tev6kenys6gek
meghatdroz6sa,
amelyben a nemek
kdziitti
egyenl6s6ggel
kapcsolatos
k6rd6seket nyiltan
megvitatiCk

3.3 2025 6v v6g6ig

elindul

L. Mentorok toborzSsa 6s egy

hivatalos mento16lesi strukt0ra
l6trehozdsa, k0kin az int6zetbe
tijonnan 6rkez6k, valamint a szii16i
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szinti6n 6s az NKFI-n6l esetlegesen
rendelkez6sre dll6 erSforrdsokkal
va16 koordindci6 r6v6n.

2- Mutat6k
nyomon kiivet6se
6s adatelemz6s

Adatgyfjtds 6s a

mutat6k nyomon
kdvetese

L. A nemek szerint lebontott
adatok .iele n legi gy(1t6s6nek

megism6tl6se minden 6v v6g6n, az

adatok terjeszt6se az eg6sz CSFK

sz'mira, 6s kdzz6t6tele a CSFK

ho n la pjii n.

2. A gy(Jtend6 adatok jelenlegi

listdjdnak kieg6szit6se tovdbbi
mutat6kkal, miutdn megvitattuk,
hogy mely mutat6k lenn€nek a
legrelevdnsabba k a CSFK szdmdra

3. Minden 6v v6g6n egy kdrd6ives

felm6r6s elk6szit6se, amely
felm6ri, hogy aktudlisan milyennek
6rz6kelik a nemekkel kapcsolatos
k6rd6seket, 6s mit tekintenek
prioritdsnak a munkavillal6k.
Torekedjiink novelni/maximalizdlni
a CSFK alkalmazottainak
16szv6tel6t.

Az eg6sz

CSFK

A G EP-TF a HR

m un katdrsak
segitseg6vel

lsm6t15d6 adatgy jt6s;
az adatok
mennyis6g6nek,
€rtelmezhet6s6g6nek
6s,/vagY grafikus
megjelenit6s6nek
6venk6nti.iavitdsa.

Minden napt6ri 6v
elej6n


