Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához,
ha
neme,
vallásifaji hovatartozása,
vagy világnézeti meggyőződése,
bőrszíne,
politikai vagy más véleménye,
nemzetisége,
anyanyelve,
nemzetiséghez
családi állapota,
való tartozása,
anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,
szexuális irányultsága,
életkora,
nemi identitása,
egészségi állapota,
vagyoni helyzete
vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri.
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt
benyújtott panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése.

Ott vagyunk a közelében.
Keresse fel Dr. Kormányos Nóra jász-nagykun szolnok megyei egyenlőbánásmódreferens ügyfélfogadását
Helyszín: Megyeháza Szolnok (cím: Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. szám)
Időpont: hétfőnként 9.00 – 13.00 óra
Bejelentkezés telefonon vagy e-mailen:
06-20 -251-51-92
nora.kormanyos@gmail.com

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!
Levélcím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Telefon: 795-2975, fax: 795-0760

email: ebh@egyenlobanasmod.hu
web: www.egyenlobanasmod.hu

Jászladány Polgármesteri Hivatal
polgarmester@jaszladany.hu
Drávucz Katalin polgármesterasszony részére
tárgy: az Egyenlő Bánásmód Hatóság
szolnoki referensének ügyfélfogadása
Tisztelt Polgármesterasszony!
Az állampolgárok jelentős hányadának a bőrszíne vagy az egészségi állapota miatt jelent napi problémát a
megélhetés, a szolgáltatások igénybevétele, az ügyintézés. Mások az életkoruk vagy éppen a szülői (anyai)
szerepükből adódóan érzik úgy, hogy hátrányos helyzetbe kerülnek, főleg a munkavállalás során. Az életkor, a fogyatékosság, a bőrszín, vagy az anyaság és más egyéb tulajdonsággal összefüggő sérelmek jelentik
a diszkriminációt, azaz a hátrányos megkülönböztetést. A diszkriminációval szembeni jogi fellépés minden
ember számára alapvető emberi jog. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság hatékony jogi segítséget nyújt a jogérvényesítéshez a diszkrimináció sértettjei számára.
Az országos egyenlőbánásmód-referensi hálózat mindenkinek a lakóhelyéhez közel nyújtja a jogérvényesítés lehetőségét. Jász-Nagykun Szolnok megyében a panaszosok a Megyeházán (cím: Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. szám) kereshetik fel a Hatóságot, ahol az EBH jász-nagykun szolnok megyei referenseként minden
hétfőn 9-13 óra között tartok ügyfélfogadást.
Az állandó szolnoki ügyfélszolgálat mellett minden hónapban egy-egy járásban is van ügyfélfogadásom,
melynek helye és ideje változó.
Tisztelt Polgármesterasszony!
Kérem, hogy a mellékelten csatolt, az ügyfélfogadásomat népszerűsítő plakátot az önkormányzat honlapjára szíveskedjék kihelyezni. Az ügyfélfogadást népszerűsítő plakát közzétételével az önkormányzat is segít,
hogy a diszkrimináció sértettjei elérjék Hatóságunkat.
Segítő együttműködését megköszönve,
tisztelettel

Dr. Kormányos Nóra
egyenlő-bánásmód referens
e-mail: nora.kormanyos@gmail.com
tel : 06 20 2515192

Levélcím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
Telefon: 795-2975, fax: 795-0760

email: ebh@egyenlobanasmod.hu
web: www.egyenlobanasmod.hu

