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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 
PROGRESS 
 
A kiadvány megjelenését a PROGRESS közösségi foglalkoztatási és társadalmi 
szolidaritási program (2007-2013) támogatta. A program az Európai Bizottság 
Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatóságának 
irányításával működik. A PROGRESS program célja, hogy támogassa az Európai 
Unió célkitűzéseinek megvalósítását a foglalkoztatás és a szociális ügyek területén, 
összhangban a Szociálpolitikai Menetrenddel kapcsolatos közösségi célkitűzésekkel, 
hozzájárulva a Liszaboni Stratégia céljainak megvalósulásához.  
 
A hétéves program megcélozza az összes olyan érintettet, akik hozzájárulhatnak a 
megfelelő és hatékony foglalkoztatási és szociális jogszabályok kialakításához az EU 
27 tagállamában és az EFTA-EGT (Európai Szabadkereskedelmi Társulás / Európai 
Gazdasági Térség) országokban, a csatlakozás előtt álló és csatlakozásra váró 
államokban.  
 
A PROGRESS küldetése, hogy erősítse az EU-nak a tagállamok azon 
kötelezettségvállalásai es erőfeszítései támogatása céljából nyújtott hozzájárulását, 
amelyek rendeltetése az állások számának, illetve minőségének javítása, valamint a 
társadalmi kohézió erősítése. A PROGRESS fontos szerepet játszik e célok 
teljesítésében azáltal, hogy: 
 
• elemzéseket és politikai tanácsokat kínál szakpolitikai területeivel kapcsolatban; 
• nyomon követi e szakpolitikai területeket érintő jogszabályok es politikai 

döntések végrehajtását, valamint jelentéseket készít arról; 
• támogatja a szakpolitikai elvek átadását, a tanulást es a segítségnyújtást a 

tagállamok között az EU célkitűzéseivel és prioritásaival kapcsolatban;  
• valamint közvetíti az érintett felek es általában a társadalom nézeteit.  
 
További információ elérhető itt: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327.  
 
A kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság véleményét vagy 
álláspontját. 
 
A KÉZIKÖNYV 
 
A kézikönyvet a Human European Consultancy (HEC) és a Migration Policy Group 
(MPG) készítette.  
 
A Human European Consultancy projekteket tervez és hajt végre ügyfelei 
megbízásából. Ügyfelei közé tartozik például az Európai Unió, az Európai Unió 
Alapjogi Ügynöksége és más kormányközi szervezetek vagy ügynökségek. 
Tevékenységének központi területe az emberi jogok, az egyenlő bánásmód és a 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327
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diszkrimináció-mentesség, a civil társadalom fejlesztése, a minőségbiztosítás és a 
végrehajtás ellenőrzése. Kiemelten foglalkozik eredményességet növelő 
módszertanok fejlesztésével és gyakorlati alkalmazásával. Kutatásokat végez és 
jelentéseket ír a tevékenységi körébe tartozó területeken és témákban, a 
tagállamokban és Európai Uniós/nemzetközi szinten, számos szakértőknek szóló 
megbeszélést, szemináriumot, illetve képzéssorozatot szervezett.  
http://www.humanconsultancy.com.  
 
A Migration Policy Group egy független, non-profit szervezet, amely küzd a 
társadalmi mobilitás, a sokszínűség, az egyenlőség és a diszkrimináció-mentesség 
érvényesüléséért segíti a különböző területekről érkező szakemberek közötti 
információáramlást, hatékony választ kínálva a kihívásokra és lehetőségekre. Az 
MPG számos antidiszkriminációval kapcsolatos tanulmányt írt, kutatást végzett, 
illetve képzést szervezett egyebek mellett egyenlő bánásmód érvényesülését 
vizsgáló hatóságoknak, civilszervezeteknek, közigazgatásban dolgozóknak. Több 
szakértői hálózat munkáját koordinálja. Az MPG az Európai antidiszkriminációs jogi 
szakértői hálózat szakmai koordinátoraként folyamatosan figyelemmel kíséri az 
európai uniós jogszabályok érvényesülését, éves országjelentéseket, összehasonlító 
tanulmányokat, tematikus beszámolókat készít. 
http://migpolgroup.com.  
 
Ez az oktatási kézikönyv „Az egyenlő bánásmóddal és az esélyegyenlőséggel 
kapcsolatos tudatosság fokozását célzó szemináriumok civil társadalmi szervezetek 
számára” – című, VT/2010/007 uniós finanszírozású projekt keretén belül készült. A 
projekt célja a civilszervezetek kapacitásának növelése, felkészítése speciális 
képzési anyag összeállítása és képzések révén az egyenlő bánásmód területén. 
 
A projekt legfontosabb célkitűzése, hogy javítsa a civilszervezetek hatékonyságát az 
egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogszabályok érvényesítése során a 32 európai 
országban szervezett képzéssorozat révén. 
 
A kézikönyv általános része két korábbi, az MPG és a HEC által megvalósított 
kezdeményezés így „A civil társadalom diszkriminációellenes küzdelemre való 
képességének felmérése (VT/2004/45) és a Diszkriminációellenességi és 
sokszínűség-menedzsment képzés (VT/2006/009) – tapasztalataira épül. 2011 
februárjában minden, a projektben közreműködő országban a szükségletek 
felmérését követően került sor a képzési anyag kialakítására.   
 
A PROJEKT RÉSZTVEVŐI 
 
Projekt menedzsment: Isabell Chopin (MPG), Uyen Do (MPG), Ivette Groenendijk 
(HEC) és Marcel Zwamborn (HEC).  
 
A kézikönyv, illetve a nemzeti szakértői csapatoknak szóló útmutatások szerzői: 
Łukasz Bojarski, Isabelle Chopin, Barbara Coyen, Uyen Do, Lilla Farkas and 
Romaniţa Iordache.  

http://www.humanconsultancy.com/
http://migpolgroup.com/
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BEVEZETÉS  
 
Köszöntjük a megkülönbözetésről szóló oktatási kézikönyv olvasóját! 
 
Ez az oktatási kézikönyv „Az egyenlő bánásmóddal és az esélyegyenlőséggel 
kapcsolatos tudatosság fokozását célzó szemináriumok civil társadalmi szervezetek 
számára” – című, VT/2010/007 uniós finanszírozású projekt keretén belül készült, 
amely 32 európai országban (a tagállamokban [Luxemburg kivételével], 
Norvégiában, a négy tagjelölt országban [Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaság, Izland Szerbia] valamint  a csatlakozó Horvátországban) folyik. 1 Az 
ötödik tagjelölt állam, Montenegro nem vett részt a projektben. 
 
A projekt az Európai Bizottság által támogatott kezdeményezés, amelyet az EU 
foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási programja – a PROGRESS – finanszíroz. A 
Human European Consultancy (www.humanconsultancy.com), a Migration Policy 
Group (www.migpolgroup.com) és a 32 tagország helyi csoportjainak 
közreműködésével valósul meg.  
 
A projekt célja az egyenlő bánásmódért és esélyegyenlőségért munkálkodó civil 
társadalmi szervezetek erősítése képzési anyagok és tevékenységek kidolgozása 
révén. A nem kormányzati szervezetek létfontosságú szerepet játszanak a 
diszkriminációellenes politika és jogalkotás megértetésében és gyakorlati 
végrehajtásában. Nélkülözhetetlenek, hiszen hangot adnak az általuk képviseltek 
problémáinak, és védelmezik őket. Emellett tájékoztatást nyújtanak mindazoknak, 
akik diszkrimináció áldozatául estek vagy eshetnek – ők ugyanis gyakran nincsenek 
tisztában jogaikkal – valamint a széles nyilvánosságnak.  
 
Ez a kézikönyv a nemzeti képzéseket folytató hazai oktatók számára, és a nem 
kormányzati szervezetek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot előmozdító 
munkájának támogatása céljából készült. A nemzeti szemináriumok résztvevői a nem 
kormányzati szervezetek és egyesületek széles palettáját képviselik a 
megkülönböztetés valamennyi területén: faji és etnikai (például roma) származás, 
vallás vagy meggyőződés, életkor, fogyatékosság és szexuális irányultság. A nemek 
közötti megkülönböztetés ugyan nem része ennek a képzési projektnek, a nemekkel 
kapcsolatos szemléletnek azonban minden tevékenységben érvényesülnie kell. 
 
A kézikönyv korábbi uniós finanszírozású projektek – például A civil társadalom 
diszkriminációellenes küzdelemre való képességének felmérése (VT/2004/45) és a 
Diszkriminációellenességi és sokszínűség-menedzsment képzés (VT/2006/009) – 
tapasztalataira és anyagára épül. E projektek magukban foglalták a civil társadalmi 
szervezetek helyzetének feltérképezését, valamint a civil társadalmi szervezetek 
ismereteit, rálátását és képességeit fejlesztő képzéssorozat kialakítását és 
végrehajtását.  
                                                 
1  Lichtenstein és Luxemburg nem résztvevője a programnak, mivel ezekben az országokban a nem 

kormányzati szervezetek más módon oldják meg a képzést. A program kezdetekor Szerbia még 
mint lehetséges tagjelölt állam szerepelt a résztvevő országok között. 

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
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Ez a projekt jelentős továbblépést jelent, mivel a korábbi projekteket kiegészítő, 
kifejezett célja az, hogy fokozza a civil társadalmi szervezetek befolyását és 
hatékonyságát az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
szakpolitikák végrehajtásában és előmozdításában.  
 
A kézikönyv bemutatja az EU jogi keretét, többek között áttekinti az egyenlő 
bánásmód szempontjából lényeges uniós jogi alapelveket és jogforrásokat, továbbá 
az uniós intézmények, testületek és ügynökségek (Európai Parlament, Tanács, 
Bizottság, Bíróság [EUB] és Alapjogi Ügynökség [FRA]) szerepét az egyenlő 
bánásmód és az esélyegyenlőség előremozdításában és biztosításában. Ismerteti a 
nem kormányzati szervezetek szerepének fontosságát az egyenlő bánásmódra, az 
esélyegyenlőségre irányuló szakpolitikák és jogalkotás kidolgozásában, illetve 
végrehajtásában.  
 
A kézikönyv elkészítése során felmérést készítettek a projektben részt vevő 32 
országban a nemzeti igények és jellemzők meghatározása céljából. Ennek 
eredményeként a nemzeti oktatók képzése a felmérés során megállapított nemzeti 
igényeket és összefüggéseket tükröző modulokban történik. Ezek a következők: 
 
1. Információgyűjtés és az intézkedések megtervezése 
2. Érdekérvényesítés 
3. Média 
4. Szituációs tesztelés  
 
A kézikönyv ezért minden egyes témát külön szakaszokban tárgyal. Ezek a 
szakaszok alkotják az oktatási kézikönyv lényegét. 
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1 HÁTTÉR: AZ EURÓPAI DISZKRIMINÁCIÓELLENES JOG INTÉZMÉNYI ÉS 
JOGI KERETEI 

 
A képzés céljai: 
 
• Naprakész alaptudás biztosítása a résztvevők számára az egyenlő 

bánásmóddal kapcsolatos uniós jogszabályok és intézmények jellegéről  
• A megkülönböztetéssel kapcsolatos, a jelenlegi uniós standardok által tükrözött 

szemlélet megismertetése a résztvevőkkel 
 
1.1 Az Európai Unió bemutatása 
 
Az Európai Unió (EU) 27 tagállamból áll, amelyek a szuverenitásuk – vagy 
jogszabály alkotási jogosultságuk – bizonyos részét átengedték az EU-nak. A 
tagállamok a következők: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, 
Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, 
Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, 
Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, 
Svédország, Szlovákia és Szlovénia. 
 
A kézikönyv írásakor Horvátország is aláírta a csatlakozási szerződést (2011 
decemberében). Amennyiben minden tagállam ratifikálja az ország belépését, 
Horvátország várhatóan 2013. július 1-jével az Európai Unió 28. tagjává válik.  
 
A következő országok kérték a felvételüket az Unió tagállamai közé: Izland, 
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró (amely nem vett részt ebben a 
projektben), Szerbia és Törökország.  
 
Az EU a következő, potenciális tagjelölt országokkal is tárgyalásokat folytat: Albánia, 
Bosznia-Hercegovina, Koszovó – az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244. számú 
határozata alapján.  
 
1.1.1 Az uniós intézmények és szerepük az egyenlő bánásmód és az 

esélyegyenlőség területén 
 
Az Európai Unión belül az európai intézmények és szervek közül négy intézményt és 
egy független ügynökséget bíztak meg  az Unió egyenlő bánásmóddal és 
esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatainak elvégzésével. Ezek a következők:2 
 

                                                 
2  Az Unión kívüli antidiszkrimináció cselekvés része az Európai Unió közös kül- és 

biztonságpolitikájának (Európai Unióról szóló szerződés 18. cikke), melynek kialakításáért az 
Európai Unió Tanácsa által kinevezett külügyi és biztonságpolitikai főképviselő felel. Ebben segíti 
az európai külügyi szolgálat, amely a Tanács 2010 július 26-I, a 201/30 számú Európai Unió 
Hivatalos Lapjában 2010. Augusztus 3-án kihirdetett határozatával  jött létre (Európai Unióról szóló 
szerződés 27. cikkének 3. bekezdése). Az európai külügyi szolgálatról itt olvashat bővebben: 
http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm.  

http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm
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Az Európai Unió intézményei 
A. az Európai Parlament (az Európai Unió polgárainak képviseletében); 
B. az Európai Unió Tanácsa (a tagállamok kormányainak képviseletében); 
C. az Európai Bizottság (mint az uniós érdekek képviselője és támogatója); 
D. az Európai Unió Bírósága (az uniós jogszabályok betartatásával); és 
 
Az Európai Unió ügynöksége 
E. az Alapjogi Ügynökség (az Unió azon ügynöksége, amely az európai uniós jog 

végrehajtásakor segítséget és szakértelmet biztosít az uniós intézményeknek 
és tagállamoknak az alapvető jogok kérdésében).  

 
A. Európai Parlament 
 
• A Parlamentnek három fő szerepe van: 

o a Tanáccsal megosztva az uniós jogszabályok megvitatása és 
elfogadása;  

o az uniós intézmények – különösen a Bizottság – demokratikus 
felügyeletének ellátása. Hatáskörébe tartozik a biztosok jelölésének 
elfogadása vagy visszautasítása, és jogosult a Bizottság egészének 
ellenőrzésére; valamint  

o a Tanáccsal megosztva hatáskörrel rendelkezik az uniós költségvetés 
felett. A költségvetési eljárás végén elfogadja vagy elutasítja a 
költségvetést a Tanáccsal közösen. 

• A havi plenáris üléseket Strasbourgban (Franciaország), a Parlament 
„székhelyén” tartják. A parlamenti bizottsági üléseket és egyéb plenáris 
üléseket Brüsszelben (Belgium) tartják, míg Luxemburg ad otthont a 
közigazgatási szerveknek (a „Titkárságnak”). 

• A 736 európai parlamenti képviselőt közvetlenül, általános választások útján, 
ötévente választják; bármely uniós polgár jelöltetheti magát, az uniós polgárok 
pedig a lakóhelyük szerinti tagállamban szavazhatnak. 

• Az egyes témakörökkel különböző bizottságok foglalkoznak: a Foglalkoztatási 
és Szociális Bizottság, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, a Külügyi 
Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. A Petíciós 
Bizottság válaszol azon személyek beadványaira, akik úgy vélik, hogy 
megsértették az uniós jog által védett jogaikat. 

 
B. Az Európai Unió Tanácsa 
 
• A brüsszeli (Belgium) székhelyű intézmény az Európai Unió legfőbb 

döntéshozó szerve. 
• A Tanács döntéshozatali és koordinációs feladatai: 

o európai szintű jogszabályok alkotása, amely feladatot sok területen az 
Európai Parlamenttel közösen látja el; 

o a tagállamok átfogó gazdaságpolitikájának koordinálása; 
o az EU közös kül- és biztonságpolitikájának meghatározása és 

végrehajtása; az Európai Tanács által lefektetett iránymutatások alapján 
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(az EU-tagállamok állam- vagy kormányfőinek r állam- vagy 
kormányfőinek rendszeres találkozói); 

o nemzetközi szerződések megkötése az EU és egy vagy több harmadik 
állam vagy nemzetközi szervezet között; 

o a tagállami tevékenységek összehangolása és intézkedések 
elfogadása a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi 
együttműködés területén; valamint 

o az EU költségvetésének elfogadása az Európai Parlamenttel közösen. 
• A Tanács tagjai a tagállamok miniszterei, akik az Európai Unió Tanácsában 

üléseznek. A napirenden szereplő kérdéstől függően az országokat az adott 
témakörért felelős miniszter képviseli. 

• A Tanács elnökének tisztségét a tagállamok hathavonkénti rotációs rendszer 
szerint töltik be. A tagállamok külügyminisztereiből álló Külügyek Tanácsának 
elnöke állandó; az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője.  

• Az Európai Unió Tanácsa rendeletet, irányelvet, határozatot, közös fellépést 
vagy ajánlást és véleményt bocsáthat ki. Következtetéseket, nyilatkozatot és 
állásfoglalást is elfogadhat. 

• Az Európai Unió Tanácsát meg kell különböztetnünk az Európai Tanácstól, 
amely az Európai Unió általános politikai irányelveit és prioritásait határozza 
meg, és a tagállamok állam- vagy kormányfőiből, az Európai Tanács elnökéből 
és a Bizottság elnökéből áll. A Lisszaboni Szerződés 2009. decemberi 
hatálybalépésével az Európai Tanács a Közösség hét intézményének az 
egyikévé vált. Elnökét (jelenleg a belga Herman Van Rompuy) minősített 
többséggel választják, két és fél évre szóló, egyszer meghosszabbítható 
mandátummal. 

 
C. Európai Bizottság 
 
• Brüsszeli (Belgium) székhelyű végrehajtó szerv. 
• Az Európai Bizottság főbb feladatai az alábbiak: 

o jogszabály-kezdeményezés a Parlament és a Tanács felé;  
o az EU szakpolitikáinak (pl. a megkülönböztetés-mentességre  vonatkozó 

szakpolitikák) és költségvetésének irányítása és végrehajtása;  
• Mint az egyezmények védelmezője gondoskodik arról, hogy a tagállamok 

megfelelően alkalmazzák az uniós jogszabályokat. 
• Tagjait a tagállamok kormányainak javaslatára, az Európai Parlament 

jóváhagyásával a Tanács nevezi ki öt évre. A biztosok, hatásköre egy-egy 
meghatározott szakpolitikai területre terjed ki. 

• A Jogérvényesülési Főigazgatóság négy igazgatóságból áll: a Polgári Jogi, a 
Büntetőjogi, az Alapvető Jogi és Uniós Állampolgársági, valamint – 2011 
januárjától – az Esélyegyenlőségi Igazgatóságból. A Jogérvényesülési 
Főigazgatóság feladatai a következők: 
o az Európai Unió Alapjogi Chartájának érvényre juttatása; 
o a szakpolitikák kidolgozásának összehangolása és elősegítése a nemen, 

faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló 

http://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_state
http://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_government
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megkülönböztetés elleni harcban. A figyelem felhívása az 
esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód kérdésére. A 
megkülönböztetés-mentességgel és az etnikai kisebbségekkel, különösen 
a romákkal kapcsolatos szakpolitikák fejlesztésének összehangolása; 

o az uniós polgárság erősítése a polgárok jogainak érvényre juttatásával és 
védelmével a mindennapokban, az európai integrációval létrejövő összes 
előny – különösen az Európai Unió területén való szabad mozgás jogának 
– biztosításával; 

o az európai jog érvényesülésén alapuló térség fejlesztése, a jogbiztonság 
és az egyenlő versenyfeltételek biztosítása az állampolgárok, a fogyasztók 
és a vállalkozások számára jogaik nemzeti határokon belüli és azokon túli 
megerősítésével; 

o koherens, a bírósági határozatok kölcsönös elismerésén alapuló, 
közösségi büntető igazságszolgáltatási szakpolitika kialakítása, a 
büntetőeljárással kapcsolatos minimum szabályok harmonizációja, mint 
például a bűncselekmények áldozatainak és a terheltek jogainak védelme; 
és 

o intenzív párbeszéd az uniós intézményekkel és a tagországok 
parlamentjeivel a hatékony igazságügyi politikák kidolgozásáról. 

 
D. Az Európai Unió Bírósága (a Bíróság) 
 
• Az EU legfőbb bírósága, luxemburgi székhellyel. 
• A Bíróság szerepe az uniós jogszabályok értelmezése, illetve annak 

biztosítása, hogy azokat a tagállamok egységesen alkalmazzák. 
• Minden tagállam egy bírót delegál. A Bíróság munkáját nyolc főtanácsnok 

segíti. A főtanácsnokok feladata, hogy érvekkel alátámasztott véleményt 
nyilvánítsanak a Bíróságnak. A bírákat a tagállamok kormányainak közös 
megállapodása alapján nevezik ki hat évre, amely időtartam 
meghosszabbítható.  

• Fő hatáskörei: 
o előzetes döntéshozatali eljárásra irányuló kérelmek: ha egy nemzeti 

bíróságnak az uniós jogszabályok értelmezése vagy érvényessége 
kapcsán kételye támad, tanácsot kérhet – illetve bizonyos esetekben 
tanácsot kell kérnie a Bíróságtól. Az eljárásban részt vevő felek felkérhetik 
a nemzeti bírót előzetes döntéshozatal iránti kérelem előterjesztésére, 
illetve a bíró maga dönthet az ügy előterjesztéséről. Bármely bíróság 
kérheti az ügy előzetes döntéshozatalra való előterjesztését, de csak a 
tagállam legfelsőbb bíróságára vonatkozóan áll fenn ilyen kötelezettség. A 
tanácsot „előzetes döntéshozatal” formájában hozhatják meg, melyben a 
Bíróság meghatározhatja például, hogy a nemzeti jogalkotás összhangban 
van-e az uniós jogszabályokkal. A nemzeti bíróság, amelynek az ítélet 
szól, az általa tárgyalt jogvita ítéletének meghozatalakor köteles az adott 
értelmezést követni. A Bíróság ítélete szintén kötelező érvényű az 
ugyanezen problémával szembesülő nemzeti bíróságokra; 
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o kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatti eljárás: a Bizottság 
vagy egy tagállam eljárást kezdeményezhet, ha okkal feltételezi, hogy egy 
tagállam nem tett eleget az uniós jog alapján rá háruló 
kötelezettségeknek. Az előzetes döntéshozatali eljárást követően – 
amelynek során az érintett tagállam reagálhat a felmerülő panaszokra – a 
Bizottság a kötelezettségszegés megállapítására irányuló eljárást indíthat 
a Bíróságon; és 

o az uniós intézmények megfelelő működését biztosító, további hatáskörök: 
jogi kérdésekben való fellebbezés kizárólag Elsőfokú Bíróság ítéletei ellen, 
a Törvényszék döntéseinek felülvizsgálata az Európai Unió Közszolgálati 
Törvényszékének döntéseivel szemben benyújtott fellebbezéseiről, 
megsemmisítés iránti kereset egy közösségi intézmény, szerv, hivatal 
vagy ügynökség által alkalmazott intézkedéssel szemben, mulasztás 
megállapítása iránti kereset egy közösségi intézmény, szerv, hivatal vagy 
ügynökség mulasztása ügyében. 

• A Bíróság teljes ülésként 13 bírából álló nagytanácsban ülésezik, vagy három 
illetve öt bírából álló tanácsban. A határozatokat egyszerű többséggel hozzák.  
Különvéleménynek nincs helye, az ítéleteket a döntésben részt vevő 
valamennyi bíró aláírja, és nyílt tárgyaláson hirdetik ki őket. 

 
E. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 

 
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) független uniós ügynökség, amelyet 
2007. március 1-jén hoztak létre bécsi (Ausztria) székhellyel. 
 
Az Alapjogi Ügynökség segítséget és szakértelmet biztosít az EU intézményei és a 
tagállamok számára az alapvető jogok tekintetében, az európai uniós jog 
végrehajtásakor. 
 
Az Ügynökség fő feladata objektív, megbízható és összehasonlítható adatok 
gyűjtése és terjesztése az alapvető jogok helyzetéről valamennyi EU-tagállamban, az 
uniós jog hatálya alá tartozó területeken. 
 
Az FRA feladata az is, hogy a figyelmet az alapvető jogokra irányítsa. 
 
Az Ügynökség nem rendelkezik felhatalmazással:  
 
• az egyéni panaszok kivizsgálására;  
• a szabályozást érintő döntéshozatalra; vagy 
• az EU-tagállamok szisztematikus és állandó vizsgálatára.  
 
Az FRA szervezetét és feladatait a 168/2007/EK rendelet állapítja meg. 
Az Ügynökség a kutatását az éves munkaprogramja alapján tervezi meg a többéves 
keretben felsorolt tematikus területeken. A jelenlegi többéves keret a 2007–2012-es 
időszakot öleli fel, és a következő tematikus területeket tartalmazza:  
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(a) rasszizmus, idegengyűlölet és a hozzájuk kapcsolódó intolerancia; 
(b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, 

fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló, vagy 
kisebbségekhez tartozó személyek ellen irányuló megkülönböztetés, és ezek 
bármilyen kombinációja (többszörös megkülönböztetés); 

(c) a sértettek kártalanítása; 
(d) a gyermekek jogai, ideértve a gyermekvédelmet is; 
(e) menekültügy, bevándorlás és a bevándorlók integrációja; 
(f) vízum és határellenőrzés; 
(g) az uniós állampolgárok részvétele az Unió demokratikus működésében; 
(h) információs társadalom, valamint – különösen – a magánélet tiszteletben 

tartása és a személyes adatok védelme; továbbá 
(i) a hatékony és független igazságszolgáltatáshoz való jog. 
 
Az FRA nemzeti és európai szinten is szorosan együttműködik más szervekkel és 
intézményekkel. Különleges együttműködési megállapodása van az Európa 
Tanáccsal, emellett az alapjogi platformon (FRP) keresztül a civil társadalommal is 
együttműködik. 
 
Az FRA tevékenysége az Unióra és annak 27 tagállamára terjed ki. A tagállamok 
mellett – megfigyelőként – a tagjelölt országok is részt vehetnek az Ügynökség 
munkájában. A (mindegyik tagjelölt ország esetében működő) társulási tanácsok 
határozzák meg az egyes országok FRA munkájában való részvételének egyedi 
jellegét, mértékét és módját. 
 
Horvátország 2010 júliusa óta megfigyelőként részt vesz az FRA-ban. 
 
Az Európai Unió Tanácsa olyan országokat is meghívhat az FRA munkájában való 
részvételre, amelyekkel az Unió stabilizációs és társulási megállapodást stabilizációs 
és társulási megállapodást kötött. 

 
1.1.2 Az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos uniós 

jogszabályok általános elvei és forrásai 
 
Az EU-nak a Szerződések által meghatározott hatáskör keretei között kell működnie. 
A hatáskörnek megfelelő eljárás jogszerűségét a szubszidiaritás elve szabályozza: 
az EU csak akkor járhat el a kizárólagos hatáskörébe nem tartozó területeken 
(vagyis a tagállamokkal megosztott hatáskör esetén), ha az adott tevékenység célját 
a tagállamok egyenként nem tudják kielégítő módon elérni. 
 
Ha az uniós jog és a tagállam nemzeti joga ellentétes, az Unió jogát kell alkalmazni. 
A Bíróság álláspontja szerint az EU új jogrendet testesít meg, amely 
érvényesülésének érdekében a tagállamok korlátozzák saját szuverén jogaikat, és a 
nemzeti bíróságok kötelesek biztosítani az uniós jog rendelkezéseinek teljes körű 
érvényesülését még akkor is, ha ez az ellentétes nemzeti jogszabály 

http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/index_en.htm
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alkalmazásának elvetését jelenti, függetlenül attól, hogy azt az adott ügyben érintett 
uniós jogszabályt megelőzően vagy azt követően alkották meg.  
 
Az uniós jogforrások három csoportba sorolhatók: 
 
• elsődleges jogforrások: a tagállamok közötti szerződések és harmadik 

országokkal kötött megállapodások; 
• másodlagos jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok, ajánlások és 

vélemények, valamint az EU működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 288. 
cikkében fel nem soroltak: közlemények és ajánlások; 

• további jogforrások: az uniós jognak az EB ítélkezési gyakorlatán keresztül 
kialakított általános alapelvei. 

 
Elsődleges jogforrások 
 
Az elsődleges jog (elsődleges vagy eredeti jogforrás) a közösségi jog legmagasabb 
szintű forrása, amely minden egyéb jogforrás felett áll. A Bíróság feladata ennek az 
elsőbbségnek a biztosítása különféle keresettípusokon – például megsemmisítés 
iránti kereseten (EUMSz 263. cikk) – keresztül és az előzetes döntéshozatalon 
(EUMSz. 267. cikk) keresztül. 
 
Az elsődleges jogforrások a következők:  
• Az Európai Szén- és Acélközösséget, illetve az Európai Gazdasági Közösséget 

létrehozó Szerződések (Párizsi Szerződés [1951. április 18.], Római 
Szerződések – Euratom Szerződés, az Európai Gazdasági Közösséget 
létrehozó szerződés [1957. március 25.]. 

• Az Európai Unióról szóló Maastrichti Szerződés [1992. február 7.]), valamint a 
végrehajtó intézmények egyesítéséről szóló szerződés (1965. április 8.). 

• Az Európai Uniót módosító főbb szerződések: az Egységes Európai Okmány 
(1986. február 17. és 28.), az Amszterdami Szerződés (1997. október 2.), a 
Nizzai Szerződés (2001. február 26.) és a Lisszaboni Szerződés (2007. 
december 13., amely 2009. december 1-én lépett hatályba). 

• Az e szerződésekhez csatolt jegyzőkönyvek. 
• További, az alapító szerződések meghatározott szakaszait módosító 

szerződések. 
• Az új tagállamok EU-hoz való csatlakozási szerződései (1972: Egyesült 

Királyság, Írország és Dánia; 1979: Görögország; 1985: Spanyolország és 
Portugália; 1995: Ausztria, Finnország és Svédország; 2003: Ciprus, Cseh 
Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, 
Málta, Szlovákia és Szlovénia; 2005: Bulgária és Románia). 

• A Lisszaboni Szerződés kötőerővel ruházta fel az alapító szerződésekben 
található Alapjogi Chartát. Az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke továbbá 
a szerződésekével megegyező jogi értékkel ruházza fel a Chartát. Például a 
Bíróság által a C-236/09. sz. Association Belge des Consommateurs Test-
Achats és társai ügyben 2011 márciusában a 2004/113/EK irányelve alapján 
meghozott ítélete jelentőséggel ruházta fel a Charta 21. és 23. cikkét azzal, 
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hogy hátrányos megkülönböztetésnek minősítette a biztosítási szerződésekben 
a biztosított nemének rizikófaktorként történő figyelembevételét.  

• A Charta minden uniós intézmény és szerv tevékenységére alkalmazandó, a 
tagállamokra azonban kizárólag az uniós jog végrehajtásánál. 

• Az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménye az első 
emberi jogi egyezmény, melyet az EU tárgyalt, aláírt és ratifikált. Ez új 
kötelezettségeket ró az EU-ra és minden részes államra. Az új kötelezettségek 
pontos hatálya és korlátai azonban még elemzésre várnak. 

 
AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG TERÜLETÉN A KÖVETKEZŐ 
ELŐÍRÁSOK ÉRVÉNYESEK: 
AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKŐDÉSÉRŐL SZÓLÓ, EGYSÉGES SZERKEZETBE 
FOGLALT SZERZŐDÉS 
 
10. cikk: Politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió 
küzd mindenfajta nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés 
ellen. 
 
19. cikk: (az EKSz. korábbi 13. cikke) 
 
1. A szerződések egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül és a szerződések által az 

Unióra átruházott hatáskörök keretén belül a Tanács az Európai Parlament 
egyetértését követően, különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag 
megfelelő intézkedéseket tehet a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés leküzdésére. 

2. Az 1. bekezdéstől eltérve, az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási 
eljárás keretében elfogadhatja a tagállamok által az 1. bekezdésben említett 
célkitűzések elérése érdekében tett intézkedéseket támogató uniós ösztönző 
intézkedések alapelveit, kizárva azonban a tagállamok törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen összehangolását. 
 

AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA 
 
20. cikk: A törvény előtt mindenki egyenlő 
 
21. cikk: 
1. Tilos minden hátrányos megkülönböztetés, így különösen a nem, faj, szín, etnikai 

vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy 
meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, 
vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján 
történő megkülönböztetés. 

2. A szerződések alkalmazási körében és az azokban foglalt különös rendelkezések 
sérelme nélkül, tilos az állampolgárság alapján történő minden 
megkülönböztetés. 
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Másodlagos jogforrások 
 
Az EUMSZ 288. cikke felsorolja az uniós jog másodlagos forrásait: rendeletek 
(általánosan alkalmazandók, valamint teljes egészében kötelezőek és közvetlenül 
alkalmazandók valamennyi tagállamban), irányelvek (az elérendő célokat illetően 
minden tagállamra kötelezőek, azonban a forma és az eszközök megválasztását a 
nemzeti hatóságokra hagyják), határozatok (a címzettekre nézve teljes egészében 
kötelezőek), valamint ajánlások és vélemények (nem kötelező érvényűek). 
 
• Rendeletek 

o kötelező érvényűek; 
o közvetlenül alkalmazandók: az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 

kihirdetéssel lépnek hatályba, az ott meghatározott időponttól kezdődően, 
vagy annak hiányában a kihirdetést követő huszadik naptól; 

o nem igényelnek a nemzeti jogba való átültetést; 
o a nemzeti bíróságok előtt egyének is hivatkozhatnak rájuk; és 
o általánosan alkalmazandó – minden tagállamra és tagállamban 

alkalmazandó. 
 
• Irányelvek 

o kötelező érvényűek; 
o a szövegben meghatározott időpontban, vagy az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való kihirdetésüket követő huszadik napon lépnek hatályba;  
o viszont nemzeti szintű végrehajtási intézkedéseket igényelnek az 

elfogadástól számított bizonyos időszakon belül; 
o a tagállamoknak biztosítaniuk kell a végrehajtási intézkedések elfogadását 

a határidő lejártáig oly módon, hogy a nemzeti jogszabály tükrözze az 
irányelvben foglaltakat – ezt a folyamatot nevezik az irányelv 
átültetésének; 

o a nemzeti bíróság feladata a vonatkozó irányelvek által előírt egyenlő 
bánásmód általános elvei teljes körű érvényesülésének biztosítása, 
mellőzve a nemzeti jog minden olyan rendelkezését, amely ütközik az 
uniós joggal, még akkor is, ha az irányelv átültetésére előírt időszak még 
nem járt le; 

o mihelyt az átültetésre előírt időszak lejárt, egyének is hivatkozhatnak az 
irányelvekre a nemzeti bíróságokon, de kizárólag az állammal vagy állami 
szervekkel szemben, bizonyos feltételek teljesülése esetén; és 

o a tagállamok felelősségre vonhatók az irányelvek be nem tartásáért 
vagy nem megfelelő átültetéséért. 

 
• Határozatok 

o kötelező érvényűek; 
o de csak a címzettek számára, például azon cég számára, amelynél 

megállapították a versenyjog megsértését; és 
o magánszemélyek hivatkozhatnak rájuk a nemzeti bíróságokon. 
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Az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség területén az irányelv az uniós jogban 
használt másodlagos jogforrás. A következő tanácsi irányelvek a legfontosabbak: 

• 2000/43/EK (2000. június 29.) a személyek közötti, faji vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról; 
(faji irányelvként vagy faji megkülönböztetés elleni irányelvként is ismeretes); 

• 2000/78/EK (2000. november 27.) a foglalkoztatás és a munkavégzés során 
alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 
irányelv (a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmód irányelveként is ismeretes). 

A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó irányelvek, például: 
• 2004/113/EK (2004. december 13.) a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód 

elvének végrehajtása az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében; 

• 2006/54/EK (2006. július 5.) a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és 
egyenlő bánásmód elvének megvalósítása a foglalkoztatás és munkavégzés 
területén (átdolgozott szöveg). 

 
2008-ban a Bizottság irányelvre irányuló javaslatot tett a személyek közötti, vallásra 
vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való 
tekintet nélküli, foglalkoztatáson kívüli egyenlő bánásmód elvének megvalósítására, 
hogy a faji vagy etnikai származáson alapuló, a 2000/43/EK irányelv szerinti 
védelemmel azonos szintre emelje az életkor, a fogyatékosság, a szexuális 
irányultság és a vallás vagy meggyőződés miatti védelmet. Ezt az irányelvet még 
nem fogadták el, de a Tanács tárgyalásokat folytat a javaslatról.  
 
További jogforrások: 
 
A további jogforrások az európai jog íratlan jogforrásai, amelyek olyan esetekben 
használatosak, amikor az elsődleges és/vagy másodlagos jog nem rendezi a 
kérdést. 
A Bíróság többek között a következő általános jogelveket fektette le: 
 
• esélyegyenlőség/egyenlő bánásmód; 
• arányosság; 
• jogbiztonság/bizalomvédelem/a visszaható hatály tilalmának elve; és 
• az érintett joga ahhoz, hogy a rá vonatkozó döntés meghozatala előtt 

meghallgassák. 
 
A Bíróság számos ítéletében értelmezte a személyek közötti, faji vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról 
szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelvet és a foglalkoztatás és a 
munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelvet, 
valamint a Tanács férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvét megvalósító 
irányelveit a foglalkoztatás és munkavégzés területén és az árukhoz és 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
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szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása terén, 
különös tekintettel a 2004/113/EK és a 2006/54/EK irányelvre.  
 
1.1.3 Az uniós jog végrehajtásának elmulasztása 
 
Az egyének akkor is hivatkozhatnak az adott irányelv rendelkezéseire a nemzeti 
bíróságok előtt, ha az adott uniós tagállam a végrehajtásra megjelölt határidőn belül 
nem gondoskodott valamely irányelvnek a nemzeti jogba történő teljes és pontos 
átültetéséről. Ez a „közvetlen hatály” elve.  
 
A panaszosnak kell bizonyítania, hogy a hivatkozott rendelkezés elegendően világos 
és pontosan meghatározott, nem feltételhez és mérlegeléshez kötött, és ezáltal 
képes az egyének jogi helyzetét szabályozni. Általánosan elfogadott, azonban hogy 
a közvetlen hatály elve csak állami szervek vagy „állami felhatalmazás alapján 
működő szervek” elleni panasz esetén alkalmazható. 
 
Ily módon a magánszemélyek vagy jogi személyek közötti peres eljárásban az 
irányelveknek csak ún. „közvetett hatálya” van. Mint azt fent kifejtettük, a 
tagállamok, és különösen a nemzeti bíróságok kötelesek mindent megtenni az 
irányelvekben foglalt célok megvalósítása érdekében. A közvetett hatály elve előírja 
a nemzeti bíróságok számára, hogy a hatályos nemzeti joganyagot úgy értelmezzék, 
hogy az a legmesszebbmenőkig összhangban legyen a végrehajtani rendelt 
irányelvvel.  
 
Az egyenlő bánásmódra vonatkozó irányelvek esetében például a Bíróságé a végső 
döntés azt illetően, hogy mely szakasznak van közvetlen vagy közvetett hatálya. 
 
Ha egy tagállam az adott határidőn belül elmulasztja végrehajtani az irányelvet, a 
tagállam felelőssé válik az emiatt az egyéneknek okozott kárért. Erre Francovich-
kártérítésként szoktak hivatkozni.3  
 
A tagállamoknak a faji egyenlőségi irányelv (2000/43/EK) alkalmazásáról 2005. július 
19-ig, a foglalkoztatási egyenlőségi irányelv (2000/78/EK) alkalmazásáról 2005. 
december 2-ig és ezt követően ötévente kellett jelentést tenniük az Uniónak. A 
Bizottság 2006-ban és 2008-ban jelentést tett a faji egyenlőségi irányelv és a 
foglalkoztatási egyenlőségi irányelv megvalósításáról. Összességében pozitívan 
értékelték az irányelvek végrehajtását, és minden tagállam átültette őket a nemzeti 
                                                 
3  Az Európai Bíróság által a C-6/90. és C-9/90. sz. Francovich és Bonifaci kontra Olaszország 

egyesített ügyekben 1991-ben hozott ítélet. A Francovich-ügyben az Európai Bíróság három 
feltételt sorolt fel, amelyek szükségesek és elégségesek az ezen alapelv alapján fennálló 
felelősség megállapításához. Ezek a következők: 
• a megsértett jognak az egyén számára biztosított jogokhoz kell kapcsolódnia; 
• e jogok tartalmának az adott irányelv rendelkezéseiből megállapíthatónak kell lennie; és 
• ok-okozati kapcsolatnak kell fennállnia a tagállami kötelezettségszegés, valamint a sérelmet 

szenvedett egyént ért veszteség és kár között. 
 Ezen túlmenően az uniós jog megsértésének kellően súlyosnak kell lennie ahhoz, hogy az egyén 

jogosult legyen kártérítésre. 
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jogba. Mindazonáltal még mindig vannak folyamatban lévő eljárások e két irányelv 
helytelen átültetésével kapcsolatban.  
 
A nem kormányzati szervezeteknek biztosítaniuk kell, hogy a Bizottságot olyan 
információkkal lássák el, amelyek kiegészítik, pótolják és – szükség esetén – bírálják 
és pontosítják azon információkat, amelyeket a nemzeti kormányok a 2000/78/EK 
irányelv 19. cikke és a 2000/43/EK irányelv 17. cikke alapján bocsátanak a Bizottság 
rendelkezésére. 
 
Felhasznált referenciaanyagok: 
 
az EU működéséről szóló szerződés (EUMSz); 
az Európai Unió Alapjogi Chartája;  
a 2000/43/EK személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli 
egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 2000. június 29-i irányelv; és 
a 2000/78/EK a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000. november 27-i tanácsi 
irányelv.                                    
 
További források: 
 
Európai Emberi Jogi Bíróság, Alapjogi Ügynökség: Kézikönyv az egyenlő 
bánásmódot érintő európai jogról (Handbook on European non-discrimination law), 
2010.                                        
 
1.2 Az Európa Tanács egyenlő bánásmódon és esélyegyenlőségen 

munkálkodó, kapcsolódó intézményeinek és jogi előírásainak rövid 
bemutatása 

 
1.2.1 Az Európa Tanács kapcsolódó intézményei  
 
Az Európa Tanácsot a második világháború végén hozták létre az európai egység 
ügyének előmozdítása, az emberi jogok védelme, valamint a társadalmi és 
gazdasági fejlődés elősegítése érdekében. 47 tagállama van: az EU összes 
tagállama és tagjelölt országa. Az Európa Tanács számos, meghatározott 
megbízatással rendelkező szervet alapított az emberi jogok és különösen a 
kisebbségi jogok védelmében, mint: 
 
a. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB), amely az emberi jogok és 

alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény (EJEE) 
végrehajtását felügyeli. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) és az 
Európai Bíróság (EUB) nagyon dinamikus párbeszédbe kezdett, egymásra 
hatva és a védelem új normáit kidolgozva: ily módon az uniós jog – a pozitív 
intézkedések követelményének meghatározásával, a bizonyítási teher 
fogalmának újradefiniálásával és a 14. cikk esetleges megsértésének 
megítéléséhez segítségül hívott statisztikai adatok és társadalmi-jogi eszközök 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
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alkalmazásával – hatással volt az Emberi Jogok Európai Bíróságára a közvetett 
megkülönböztetés feltárásában, amint az a D.H. és társai kontra Cseh 
Köztársaság ügyben (2007) is történt. Ehhez hasonlóan az Európai Bíróság 
egyre gyakrabban foglalja bele az ítéleteibe emberi jogi alapfogalmakat – mint 
az emberi méltóságot –, például a P. kontra S. és Cornwall Megyei Tanács 
ügyben. Különösen fontos, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága a 
megkülönböztetés azon területeit is figyelembe tudja venni, amelyek az 
irányelvek hatályán kívül esnek, de a 14. cikk által előírt, vagy a nemzeti 
jogszabályok rendelkezéseiben meghatározott módon – azon részes államok 
esetében, amelyek ratifikálták a 14. jegyzőkönyvet – az Európai Emberi Jogi 
Egyezményben garantált jogok körébe tartoznak. 

b. Az Európa Tanács emberi jogi biztosa, akinek feladata az emberi jogok 
hatékony betartásának elősegítése, a tagállamok segítése az Európa Tanács 
emberi jogi normáinak érvényre juttatásában, az emberi jogokra vonatkozó 
jogszabályokban illetve a gyakorlatban mutatkozó hiányosságok feltárása, 
valamint tanácsadás és információk nyújtása az egész régióban az emberi 
jogok védelmével kapcsolatosan. 

c. A Szociális Jogok Európai Bizottsága, amely az Európai Szociális Charta, az 
1988-as kiegészítő jegyzőkönyv és a módosított Európai Szociális Charta 
teljesítését ellenőrzi. 

d. A nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménnyel (FCNM) 
foglalkozó tanácsadó bizottság, amely az FCNM keretegyezmény 
végrehajtását ellenőrzi; és 

e. a Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság (ECRI), amely az 
Európa Tanács független, emberi jogi, a rasszizmus, faji megkülönböztetés, 
idegengyűlölet, antiszemitizmus és intolerancia elleni küzdelemre szakosodott 
ellenőrző szerve. 

 
1.2.2 Kapcsolódó előírások  
 
− Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 

egyezmény 
 
Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 14. 
cikke bizonyos fokú védelmet nyújt a megkülönböztetéssel szemben, az 
egyezményben nyújtott más jogok érvényesülésének erejéig.4  
− Az egyezmény 2005. április 1-jén lépett hatályba, a 12. jegyzőkönyve5 

bevezette a megkülönböztetés általános tilalmát. A kézikönyv írásakor (2011 
                                                 
4  EJEE 14.cikk: A jelen egyezményben meghatározott jogok és szabadságok élvezetét minden 

megkülönböztetés, például nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti 
vagy társadalmi származás, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés szerinti vagy 
egyéb helyzet alapján történő megkülönböztetés nélkül kell biztosítani. 

5  Az EJEE 2005. április 1-jén hatályba lépő 12. kiegészítő jegyzőkönyvét 2011 márciusáig 18 ország 
ratifikálta és 19 ratifikáció nélküli aláírás történt. 1. cikk: A törvényben meghatározott jogok 
élvezetét minden megkülönböztetés, például nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb 
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, 
születés szerinti vagy egyéb helyzet alapján történő megkülönböztetés nélkül kell biztosítani. 2. 
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májusában) a projektben részt vevő 32 országból Ciprus, Finnország, 
Hollandia, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Románia, 
Spanyolország, Szerbia és Szlovénia ratifikálta a 12. jegyzőkönyvet, amely így 
ezekben az országokban kötelező érvényű. 

 
A hatályos, nemzeti jogorvoslati lehetőségek kimerítése esetén, és amennyiben az 
ügy az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 
egyezményben és annak opcionális jegyzőkönyveiben felmerülő kérdéseket érint, a 
személy az ügyével a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bírósághoz fordulhat. Ez az 
egyezmény 14. cikke értelmében tehető meg, amennyiben egy másik cikk 
rendelkezése is szerepet játszik, vagy ha az ország azt az egyezmény 12. 
jegyzőkönyve értelmében ratifikálta. 
 
- (Felülvizsgált) Európai Szociális Charta 
 
Az Európa Tanács Európai Szociális Chartája szintén tartalmaz általános 
rendelkezéseket az egyenlő bánásmódról (E. cikk), valamint a különböző, 
potenciálisan sérülékeny csoportok – a gyermekek és fiatalkorúak, nők, 
fogyatékossággal élő személyek, migráns munkavállalók és idősek – jogaival 
kapcsolatos, konkrét rendelkezéseket. 
 
Az Európai Szociális Charta értelmében kollektív panasz tehető az Európai Szociális 
Jogok Bizottságának, ha az érintett tagállam elfogadta a kollektív panasztételi 
eljárást (a projektben részt vevő 32 országból a következő államok fogadták el: 
Belgium, Bulgária, Ciprus, Finnország. Franciaország, Görögország, Hollandia, 
Horvátország, Írország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Norvégia, 
Olaszország, Portugália, Svédország és Szlovénia). Egyedül Finnország fogadta el 
az ország nem kormányzati szervezeteinek kollektív panasztételi eljárás szerinti 
jogait is az Európai Szociális Charta megsértése miatti panasz benyújtásához. 
 
Ehhez a szakaszhoz használt referenciaanyagok: 
az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 
(Emberi Jogok Európai Egyezménye) és jegyzőkönyvei; 
a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménnyel foglalkozó tanácsadó 
bizottság által készített tanácsadói vélemények vizsgálatainak kivonatai; a 
Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság vagy az Európai Szociális Jogok 
Bizottsága által készített országjelentések kivonatai; 
Az Európai Emberi Jogi Bíróság által készült táblázatok a homoszexualitásról, a faji 
diszkriminációról, a mentálhigiéniáról, a romák és transzszexuálisok jogairól;6 és 
Európai Emberi Jogi Bíróság, Alapjogi Ügynökség: Kézikönyv az egyenlő 
bánásmódot érintő európai jogról (Handbook on European non-discrimination law), 
2010. 
                                                                                                                                                         

Hatóság senki ellen nem alkalmazhat megkülönböztetést semmilyen, például az 1. bekezdésben 
említett alapon. 

6  Az adatok elérhetők: 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/.  

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/
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1.3 Az ENSZ egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség biztosításán dolgozó, 
kapcsolódó intézményeinek és jogi előírásainak rövid bemutatása 

 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetén belül átfogó rendszert alakítottak ki az emberi 
jogok – köztük emberi jogként az esélyegyenlőség – védelméért, amelynek elemei: 
 
- A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (ICCPR), amelynek 

végrehajtását az Emberi Jogi Bizottság (HRC) felügyeli;7 
- a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 

(ICESCR), melynek végrehajtását a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogi 
Bizottság (CESCR) felügyeli;8 

- a Faji Megkülönböztetés Valamennyi Formájának Kiküszöböléséről szóló 
Nemzetközi Egyezmény (ICERD); melynek a végrehajtását a Faji 
Megkülönböztetés Valamennyi Formájának Kiküszöbölésével Foglalkozó 
Bizottság (CERD) felügyeli;9  

- a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának 
kiküszöböléséről szóló egyezmény, amelynek végrehajtását a nőkkel szembeni 
megkülönböztetés minden formájának kiküszöbölésével foglalkozó bizottság 
(CEDAW) felügyeli;10 

- A gyermekek jogairól szóló egyezmény, amelynek végrehajtását a Gyerekjogi 
Bizottság (CRC) felügyeli;11 és 

                                                 
7  ICCPR, 26. cikk: A törvény előtt minden személy egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül  joga 

van egyenlő törvényes védelemre. Erre tekintettel a törvénynek minden megkülönböztetést tiltania 
kell és minden személy számára egyenlő és hatékony védelmet kell biztosítania bármilyen 
megkülönböztetés ellen, mint amilyen például a faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb 
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy más helyzet alapján 
történő megkülönböztetés.  

8  ICESCR, 2.2. cikk. Az Egyezségokmányban részes államok kötelezik magukat arra, hogy 
biztosítják az Egyezségokmányban rögzített jogoknak fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, 
politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi származásra, vagyoni helyzetre, 
születésre vagy minden egyéb helyzetre tekintet nélkül való gyakorlását. 

9  ICERD 1.1. cikk. Ebben az egyezményben a „faji megkülönböztetés” fogalma bármely, fajon, 
bőrszínen, leszármazáson, nemzeti vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetést, 
kirekesztést, korlátozást vagy kivételezést jelent, aminek megsemmisítő vagy károsító célja vagy 
hatása van az emberi jogok elismerésére, gyakorlására politikai, szociális, kulturális területen vagy 
a közélet más területén. 

10  CEDAW 1. cikk: Jelen egyezmény céljából a „nőkkel szemben fennálló hátrányos 
megkülönböztetés” fogalma minden, nemen alapuló megkülönböztetést, kirekesztést, korlátozást 
jelent, amelynek megsemmisítő vagy károsító célja vagy hatása van a női jogok elismerésére, 
gyakorlására, nem tartja tiszteletben családi állapotukat, a nemek közti egyenlőség, az emberi és 
szabadságjogok alapján a politikai, szociális, kulturális vagy a közélet más területén. 

11  CRC 2.1. cikk: A részes államoknak el kell ismerniük és biztosítaniuk kell joghatóságukon belül 
jelen egyezmény által felállított jogokat a gyermekek számára minden, a gyermek, szülője vagy 
törvényes gyámja faját, bőrszínét, nemét, nyelvét, vallását, politikai vagy más véleményét, 
nemzetiségét, etnikai vagy társadalmi származását, vagyoni helyzetét, fogyatékosságát, születési 
vagy más helyzetét tiszteletben nem tartó, hátrányos megkülönböztetés nélkül. 2. A részes 
államoknak meg kell tenniük a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy biztosítsák a gyermek 
védelmét a gyermek szülője, gyámja vagy családtagja állampolgárságán, tevékenységén, 
kinyilvánított véleményén vagy vallásán alapuló megkülönböztetés vagy büntetés minden 
formájától.  
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- A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény, amelynek 
végrehajtását a fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó bizottság 
(CRPD) felügyeli.12  
 

Amennyiben az állam a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányához 
tartozó első fakultatív jegyzőkönyv részese, illetve elfogadta a faji megkülönböztetés 
minden formájának felszámolásáról szóló nemzetközi egyezmény, a nőkkel 
szembeni megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ-
egyezmény vagy a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 
szerinti egyéni petíciók benyújtásának a jogát, ott egyéni panasz nyújtható be az 
érintett bizottsághoz. 
 
A nem kormányzati szervezeteknek az alternatív jelentések, emlékeztetők és 
beadványok eszközein keresztül fel kellene hívniuk a CCPR, ICERD, CEDAW, CRC 
és CRPD szerinti állami időszakos jelentéseket vizsgáló bizottságok figyelmét a 
megkülönböztetés eseteire, illetve az egyenlő bánásmódot biztosító kötelezettségek 
betartását illető mulasztásokra. 
 
2006-ban az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa létrehozta az egyetemes időszakos 
felülvizsgálat (UPR) intézményét, amely egyedülálló folyamat a 192 ENSZ-tagállam 
négyévente esedékes emberi jogi jelentéseinek felülvizsgálatában. Az ENSZ 60/251. 
számú közgyűlési határozata megbízta a Tanácsot „a minden egyes tagállam emberi 
jogi kötelezettségeinek és vállalásainak teljesítéséről szóló, objektív és valós 
információn alapuló, egyetemes időszakos felülvizsgálat elvégzésével oly módon, 
amely biztosítja az általános érvényűséget és az egyenlő bánásmódot minden 
államra vonatkozóan”. 
 
Az UPR alapján a nem kormányzati szervezeteknek jelentős szerepük van mind a 
hazai szinten folyó vitákban való részvételben, mind a nemzeti jelentések 
elkészítésében, továbbá azon információk közlésében, amelyeket a felülvizsgálat 
folyamán az „egyéb érdekeltek” figyelembe vett jelentéseihez is hozzá lehet tenni. A 

                                                 
12  CRPD 2. cikk: A „fogyatékosság alapján történő hátrányos megkülönböztetés” a fogyatékosságon 

alapuló bármilyen különbségtételt, kizárást vagy korlátozást jelent, amelynek célja vagy hatása 
valamennyi emberi jog és alapvető szabadság másokkal azonos alapon történő elismerésének, 
élvezetének vagy gyakorlásának csorbítása vagy semmibe vétele a politikai, a gazdasági, a 
szociális, a kulturális, a civil élet terén, vagy bármely egyéb területen. Ez a hátrányos 
megkülönböztetés minden formáját magában foglalja, egyebek között az ésszerű alkalmazkodás 
megtagadását; 
Lásd a 3. és 5.1. cikket is. A részes államok elismerik, hogy a törvény előtt minden személy 
egyenlő, és mindenféle hátrányos megkülönböztetés nélkül jogosult a törvények által nyújtott 
védelemre és kedvezményre. 
2. A részes államok megtiltanak a fogyatékosság alapján történő bárminemű hátrányos 
megkülönböztetést, és minden téren biztosítják a fogyatékossággal élő személyek számára a 
hátrányos megkülönböztetéssel szembeni egyenlő és hatékony jogi védelmet. 3. Az egyenlőség 
előmozdítása és a hátrányos megkülönböztetés eltörlése érdekében a részes államok minden 
megfelelő lépést megtesznek, így biztosítva az ésszerű alkalmazkodást. 4. A fogyatékossággal élő 
személyek tényleges egyenlőségének előmozdításához és eléréséhez szükséges különleges 
intézkedések a jelen Egyezmény értelmében nem tekintendők hátrányos megkülönböztetésnek. 
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felülvizsgálat folyamán bátoríthatják is az emberi jogokat tiszteletben tartó 
kormányokat bizonyos kérdések felvetésére. A nem kormányzati szervezetek által 
szolgáltatott információ a felülvizsgálat folyamán minden, az interaktív vitában részt 
vevő állam számára elérhető a munkacsoport ülésein. A nem kormányzati 
szervezetek szintén részt vehetnek az UPR munkacsoportjának ülésein, és kifejthetik 
álláspontjukat az Emberi Jogi Tanács rendszeres ülésein az állami felülvizsgálatok 
eredményének megvitatásakor. 
 
Ehhez a szakaszhoz használt anyagok: 
 
Kivonatok a CEDAW, ICERD, CRC, és HRC bizottságoknak szánt időszaki 
országjelentések vizsgálatainak kapcsolódó részeiből. 
 
Emberi Jogi Főbiztosi Hivatal: Technikai útmutatások az egyéb érdekeltek 
beadványaihoz (Technical guidelines for the submission of stakeholders), és 
 
A FIDH ENSZ-delegációjának Egyetemes időszakos felülvizsgálati kézikönyve (The 
Universal Periodic Review handbook) (2009). 
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2 HÁTTÉR: AZ EURÓPAI DISZKRIMINÁCIÓELLENES JOG JOGI KERETEI  
 
A faji megkülönböztetés elleni irányelv (2000/43/EK), valamint a foglalkoztatás és a 
munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódra vonatkozó irányelv 
(2000/78/EK) kitűzött célja „a valláson, meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron 
vagy szexuális irányultságon alapuló, a foglalkoztatás és munkavégzés során 
alkalmazott hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem általános kereteinek 
meghatározása az egyenlő bánásmód elvének tagállamokban történő 
megvalósítására tekintettel”. A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód 
irányelveinek (2006/54/EK – átdolgozott irányelv – a foglalkoztatás és 
munkavégzés területén; 2004/113/EK – az árukhoz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása terén) célja többé-
kevésbé azonos. Összességében tehát  az EU diszkriminációellenes irányelvei a 
következőket írják elő:  
 
• a diszkrimináció elleni védelem nemzeti jogszabályokban meghatározandó 

minimális szintje; és  
• a tagállamok minimális kötelezettségei az ilyen jogszabályok végrehajtása és 

érvényre juttatása, illetve az egyenlő bánásmód előmozdítása és támogatása 
érdekében hozott rendelkezések és mechanizmusok bevezetése céljából. 

 
Az alábbiakban összefoglaltuk a faji megkülönböztetés elleni irányelv, valamint a 
foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódra vonatkozó 
irányelv legfontosabb rendelkezéseit. Ez a rövid összefoglalás nem tekinthető a 
jogszabály közlésének, azonban mindent megtettünk annak érdekében, hogy az 
egyenlő bánásmódról szóló, folyamatosan változó törvényről a kiadás időpontjában 
(2012 májusa) nyújtott összefoglaló pontos legyen. Ez az összefoglaló 
háttéranyagként szolgál a kézikönyv fő szakaszaihoz. 
 
2.1 A megkülönböztetés fogalma 
 
Az irányelvek (2. cikk) tiltják a közvetlen és közvetett, faji vagy etnikai származáson 
(2000/43/EK irányelv), fogyatékosságon, valláson vagy meggyőződésen, életkoron 
vagy szexuális irányultságon (2000/78/EK irányelv) alapuló megkülönböztetést, 
amelyeket ez a kézikönyv együttesen „védett tulajdonságoknak” nevez. 
 
2.1.1 Közvetlen megkülönböztetés  
 
Közvetlen megkülönböztetés (2. cikk (2) bekezdés a) pont) áll fenn, ha egy 
személlyel szemben (B) bármelyik védett tulajdonság alapján kevésbé kedvezően 
járnak el, mint ahogyan egy másik személlyel (C) szemben hasonló helyzetben 
eljárnak, eljártak vagy eljárnának.  
 
• Az életkort kivéve a közvetlen megkülönböztetésre nincs általános indokolás; 
• A diszkrimináló (A) motivációja vagy szándéka irreleváns; a kérdés az, hogy B 

kedvezőtlenebb bánásmódban részesült-e; 
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• A „kedvezőtlenebb bánásmód” lehet elutasítás, visszautasítás, kirekesztés, 
kedvezőtlenebb feltételek vagy ellátás nyújtása, választás vagy lehetőség 
megtagadása; 

• A közvetlen megkülönböztetés megállapításához azonosítani kell egy tényleges 
vagy hipotetikus összehasonlítható személyt (C), akinek a körülményei 
ugyanolyanok vagy közel ugyanolyanok, de B-nél kedvezőbb bánásmódban 
részesült, részesül vagy fog részesülni; 

• Nem szükséges, hogy a kedvezőtlenebb bánásmódban részesülő személyre 
(B) vonatkozzon az adott védett tulajdonság. Előfordulhat, hogy helyesen vagy 
tévesen B-t olyan személynek ítélik, akire érvényes az adott védett tulajdonság 
(„vélt tulajdonságból eredő diszkrimináció”), vagy olyan valakihez kapcsolható, 
akire a tulajdonság vonatkozik vagy vélelmezetten vonatkozik („társítás útján 
történő diszkrimináció”);13 és  

• Közvetlen megkülönböztetésnek minősül olyan szándék bármely módon történő 
kinyilvánítása, amely szerint valamely védett tulajdonsággal rendelkező 
embereket kedvezőtlenebb bánásmódban részesítenek.14 

 
2.1.2 Közvetett megkülönböztetés  
 
Közvetett megkülönböztetés (2. cikk (2) bekezdés b) pont) áll fenn, ha egy 
látszólag semleges rendelkezés, feltétel vagy gyakorlat védett tulajdonságú 
személyeket más személyekhez képest különösen hátrányosan érint, kivéve ha ez 
a rendelkezés, feltétel vagy gyakorlat objektív módon igazolható. A rendelkezés, 
feltétel vagy gyakorlat objektív igazolásához azok céljának jogszerűnek, a cél 
megvalósításához szükséges eszközöknek pedig megfelelőknek és szükségeseknek 
kell lenniük.  
 
• A rendelkezésnek, feltételnek vagy gyakorlatnak bármely védett tulajdonság 

tekintetében „semlegesnek” kell tűnnie (például bizonyos testmagasság 
szükséges, vagy legalább két éve kell a környéken lakni); amennyiben 
kifejezetten valamely védett tulajdonságra utal vagy azt célozza meg (például 
legyen fehér), akkor ez valószínűleg közvetlen megkülönböztetést jelent. 

• A rendelkezés, feltétel vagy gyakorlat lehet hivatalos követelmény, például egy 
állásra vonatkozó, iskolai vagy egyetemi felvételi követelmény; lehet elfogadott 
eljárás, például kiválasztási feltételek elbocsátás esetén, lehet nem hivatalos 
szabály vagy gyakorlat, például a szóbeli toborzás. 

• Egyes esetekben a hátrány nyilvánvaló, és nem képezi vita tárgyát, például, 
hogy a fejrevalót megtiltó öltözködési előírás hátrányos helyzetbe hozza a 
muszlim nőket és szikh férfiakat, vagy hogy az ötéves munkatapasztalatot 
megkívánó követelmény hátrányos a fiatal pályázókra nézve. 

• Más esetekben némi adatgyűjtésre lehet szükség a hátrányos 
megkülönböztetés igazolására: például ha elbocsátáskor először a 

                                                 
13  A C-303/06. sz. Coleman kontra Attridge Law és Steve Law  Case ügy, 2008. július 17.  
14  A C54/07. sz. Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding kontra Firma Feryn 

NV ügy, 2008. július 10. 
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részmunkaidős dolgozókat választják ki, az a női munkavállalókat juttatja 
hátrányos helyzetbe abból adódóan, hogy aránytalanul több nő dolgozik 
részmunkaidőben, mint férfi, és több férfi dolgozik teljes munkaidőben, mint nő. 

• Előfordulhat, hogy egy rendelkezés, feltétel vagy gyakorlat objektív módon 
igazolható egy adott helyzetben, egy másikban viszont nem.  
 
Minden esetben el kell végezni az irányelvek által megkövetelt, arányossági 
vizsgálatot15 (a feltételezett diszkriminátor által választott rendelkezés, előírás 
vagy gyakorlat megfelelő és szükséges eszközt jelent a jogszerű cél 
eléréséhez?). Például az a munkahelyi követelmény, hogy legalább három éve 
legyen jogosítványa valakinek, valószínűleg hátrányos helyzetbe juttat 
bizonyos, fogyatékossággal élő személyeket és – egyes társadalmakban – a 
nőket. Ha a munka teljes munkaidős sofőri állás, akkor a követelmény 
igazolható. Ha a munka csak esetenként – például más városokban végzendő 
vizsgálatok vagy személyes találkozók alkalmával – jár vezetéssel, a 
jogosítvány megkövetelése nem feltétlenül megfelelő és szükséges az adott cél 
eléréséhez, ugyanakkor jogszerű célja lehet például azoknak a személyeknek 
az esetében, akiknek különböző helyeken kell megjelenniük; más, kevésbé 
diszkriminatív intézkedéseket is lehetne hozni a munkaadóra háruló kis 
többletterheléssel. 
 

2.1.3 Zaklatás 
 
Az irányelvek a zaklatást (2. cikk (3) bekezdés) a megkülönböztetés olyan 
formájának minősítik, amikor nem kívánt magatartás történik bármely védett 
tulajdonsághoz kapcsolódóan azzal a céllal vagy hatással, hogy egy személy 
méltóságát megsértse, és megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy 
támadó környezetet alakítson ki.  
 
• A meghatározásban, hogy vajon zaklatásról van-e szó, nem kell 

összehasonlítható személyt megnevezni. 
• A „nem kívánt” lényegében ugyanazt jelenti, mint a „nem várt” vagy a „nem 

kért”. 
• Nem kívánt magatartás lehet bármilyen viselkedés, ideértve a kimondott vagy 

írott szavakat, sértést, ábrázolásokat, graffitiket, gesztusokat, arckifejezéseket, 
utánzást, vicceket, tréfákat vagy testi érintkezést; 

• Egy elegendően komoly esemény zaklatást jelenthet.  
• A viselkedés a védett tulajdonsághoz kapcsolódó lesz, ha az a tulajdonság B-

hez kapcsolódik, vagy ha bármilyen kapcsolat áll fenn a tulajdonsággal. B-t 
zaklathatják, mert tévesen olyan személynek ítélik, akire vonatkozik a 
tulajdonság, vagy olyan személyhez tartozik – családtagként vagy barátként –, 
akire vonatkozik a tulajdonság, vagy mert B-t úgy ismerik, mint aki támogatja az 
adott tulajdonságú személyeket; 

                                                 
15  A  C-167/97. sz. R –kontra Secretary of State for Employment ex parte Sexymour Smith U Anor 

ügy (1999); a 170/84. sz. Bilka-Kaufhaus GmbH kontra Karin Weber von Hartz ügy (1986). 
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• Ha egy személy (A) azzal a szándékkal vesz részt a nem kívánt 
magatartásban, hogy megsértse B méltóságát, és megfélemlítő, ellenséges, 
megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezetet teremtsen, akkor ez 
zaklatásnak minősül, függetlenül ennek B-re gyakorolt hatásától. és 

• (A) nem kívánt magatartása zaklatásnak minősül, ha ilyen hatása jár –még ha 
A-nak ez nem áll is szándékában. Annak meghatározásában, hogy a 
magatartásnak ilyen hatása van-e, a bíróság valószínűleg B állítását és egyéb 
kapcsolódó körülményeket fog figyelembe venni. 
 

2.1.4 Megkülönböztetésre adott utasítás  
 
Az irányelvek (2. cikk (4) bekezdés) a valamely védett tulajdonságon alapuló 
megkülönböztetésre adott utasítást megkülönböztetésnek tekintik. 
 
• Az utasítások lehetnek közvetlenül diszkriminatívak, például egy védett 

tulajdonságú személy elutasítása vagy kirekesztése esetében; és lehetnek 
közvetetten diszkriminatívak, például olyan feltétel felállításával, amely 
hátrányos helyzetbe hozna valamely védett tulajdonságú embereket. 

• Az utasítások szólhatnak a szervezeten belüli személyeknek, de egy szervezet 
más, olyan szervezetnek is címezheti őket, amelytől normális körülmények 
között elvárható, hogy teljesítse a kapott utasítást, például egy munkaadó 
utasítást adhat egy munkaerő-toborzó irodának, hogy ne küldjenek hozzájuk 
állásinterjúra bizonyos etnikai származású embereket. 

• Ha a személy teljesíti a megkülönböztetésre adott utasítást, valószínűleg 
megkülönböztetést követ el. és 

• Ha a személy visszautasítja a teljesítést, és ennek következményeként 
kedvezőtlen bánásmódban részesül, közvetlen megkülönböztetéssel szembeni 
követeléssel élhet arra a védett tulajdonságra vonatkozóan, amely a 
megkülönböztetésre adott utasítás tárgya volt. 

 
2.1.5 Megtorlás 
 
Az irányelvek nem tekintik a megtorlást a hátrányos megkülönböztetés formájának. 
Az irányelvek (a 2000/43/EK 9. cikke; a 2000/78/EK 11. cikke) azt követelik meg, 
hogy a tagállamok jogszabályai tartalmazzanak olyan intézkedéseket, amelyek 
„ahhoz szükségesek, hogy megvédjék az egyéneket” az irányelvek vagy a nemzeti 
diszkriminációellenes jogszabályok betartatása céljából benyújtott keresetek vagy e 
céllal indított eljárások beterjesztésére vagy támogatására válaszként alkalmazott 
„hátrányos következményektől vagy hátrányos bánásmódtól”. E követelmény 
teljesítése érdekében a megtorlást számos tagállam más, tiltott magatartásformák 
közé sorolja.  
 
• Ahol a megtorlást a tiltott magatartásformák közé sorolják, az irányelvek vagy a 

nemzeti diszkriminációellenes jogszabályok betartatását célzó keresetek 
benyújtása vagy ilyen célú eljárások indítása vagy támogatása gyakran „védett 
tevékenységnek” számít. 
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• Nem csak a keresetet benyújtó vagy az eljárást indító személy hajthat végre 
védett tevékenységet, hanem az is, aki hajlandó tanúskodni vagy az áldozat 
ügyét támogatni a bíróságon. 

• Hasonlóképpen, a megtorlást bárki elkövetheti, nemcsak az a munkaadó vagy 
a szolgáltató, akivel szemben a keresetet benyújtották, hanem például egy 
lehetséges jövőbeni munkaadó is. 

• Nincs szükség összehasonlítható személy megadására annak igazolásához, 
hogy valakit egy védett tevékenység következményeként hátrányos bánásmód 
ért. 

• Megtorlás akkor is bekövetkezhet, amikor az a viszony, amelyre a védett 
tevékenység vonatkozott, már véget ért: például, ha valakitől a volt munkaadója 
megtagadja a referenciát, vagy nem kap munkát egy új munkaadótól, mert az 
előző munkahelyén hátrányos megkülönböztetés miatt panaszt tett.16  

 
Ha a tagállamok a megtorlást nem sorolják a tiltott magatartásformák közé, akkor 
nemzeti jogszabályaikban más módszerek biztosításával és más eljárásokkal kell 
gondoskodniuk a szükséges védelemről. 
 
2.2 Az irányelvek tárgyi hatálya 
 
A 2000/78/EK irányelv (3. cikk) megtiltja a hátrányos megkülönböztetést a következő 
területeken: 
 
• a munkavállaláshoz, önálló vállalkozáshoz, a foglalkozáshoz való hozzájutást 

(beleértve az előmenetelt is); 
• a pályaválasztási tanácsadáshoz, a szakképzéshez való hozzájutás; 
• alkalmazási és munkakörülmények, beleértve az elbocsátást és a díjazást; és 
• tagság vagy részvétel a munkavállalók vagy a munkaadók szervezeteiben vagy 

bármely szakmai szervezetben. 
 
A 2000/43/EK irányelv (3. cikk) szélesebb védelmet nyújt a hátrányos 
megkülönböztetéssel szemben, és a következőket alkalmazza: 
 
• a munkavállaláshoz, önálló vállalkozáshoz, a foglalkozáshoz való hozzájutás 

(beleértve az előmenetelt is); 
• a pályaválasztási tanácsadáshoz, a szakképzéshez való hozzájutás; 
• alkalmazási és munkakörülmények, beleértve az elbocsátást és a díjazást; 
• tagság vagy részvétel a munkavállalók vagy a munkaadók szervezeteiben vagy 

bármely szakmai szervezetben; 
• oktatás; 
• szociális védelem, beleértve a szociális biztonságot és az egészségügyi 

ellátást; 
• szociális előnyök; és 

                                                 
16  A C-185/1997. sz. Coote kontra Granada ügy, 1998. szeptember 22. 
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• az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok nyújtása, amelyek a 
nyilvánosság számára hozzáférhetőek, beleértve lakhatást. 

 
A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód irányelve 
sokkal szűkebb tárgyi hatállyal rendelkezik, mivel az csak a foglakoztatás területére 
vonatkozik.   
 
2.3 Az irányelvek személyi hatálya 
 
Az irányelvek tiltják a természetes vagy jogi személy által történő megkülönböztetést 
a köz- és a magánszektorban is. Ez azt jelenti, hogy egy egyéni vállalkozó ugyanúgy 
felelősséggel tartozik bármely védett tulajdonság miatti hátrányos 
megkülönböztetésért, mint egy nagy magánvállalat, önkormányzat vagy 
kormányhivatal.  
 
Az irányelvek a személyeket, azaz a természetes személyeket védik a 
megkülönböztetéssel szemben. Ezenfelül a 2000/43/EK irányelv ((16) preambulum 
bekezdés) kijelenti, hogy a nemzeti hagyományokkal és gyakorlattal összhangban 
védelmet kell nyújtaniuk a jogi személyeknek is, ha ezek tagjaik faji vagy etnikai 
származása miatt szenvednek el megkülönböztetést.  
 
Állampolgárság 
 
Az irányelv a tagállamokban jelen lévő minden személyt megvéd a védett 
tulajdonságok bármelyike miatti megkülönböztetéssel szemben, tekintet nélkül a 
személy állampolgárságára. Ily módon egy ukrán vagy kínai állampolgárságú 
személyt, akit Magyarországon hátrányos megkülönböztetés ér egy védett 
tulajdonság alapján, ugyanúgy védenek az irányelvek, mint azt a magyar 
állampolgárt Magyarországon, aki ilyen megkülönböztetést tapasztal.  
 
Az irányelvek (3. cikk (2) bekezdés) – a bevándorlás ellenőrzésének szempontjaival 
összefüggésben – határozottan kizárják az állampolgárság miatti hátrányos 
megkülönböztetéssel szembeni védelmet. A legtöbb tagállam nemzeti jogszabályai 
az állampolgárságot nem sorolják a védett tulajdonságok közé. Az a tény, hogy az 
irányelvek nem terjednek ki az állampolgárságra, lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy az állampolgársággal kapcsolatosan olyan kivételeket 
alkalmazzanak, amelyekre az irányelvekben védett tulajdonságokra vonatkozóan 
nem nyílna lehetőségük. A diszkriminációellenes irányelvek mellett az uniós polgárok 
unión belüli szabad mozgáshoz való joga nyújt némi védelmet számukra és 
családjuk számára az állampolgársági alapon történő hátrányos 
megkülönböztetéssel szemben (például az Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról 
szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelv). Más uniós jogszabályok (például a 
2003/109/EK vagy a 2003/86/EK irányelv) bizonyos esélyegyenlőségi jogokat 
biztosítanak egyes unión kívüli országok tagállamok területén tartózkodó vagy 
dolgozó állampolgárainak és családjuknak. 
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2.4 Pozitív intézkedés  
 
A faji megkülönböztetés elleni irányelv 5. cikke, valamint a foglalkoztatás és a 
munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód irányelvének 7. cikke elismeri, 
hogy a teljes esélyegyenlőség elérése a gyakorlatban többet igényel, mint a jelenlegi 
vagy jövőbeni hátrányos megkülönböztetés tilalma, ezért engedélyezi a védett 
tulajdonságokhoz kapcsolódóan a múltban vagy a jelenben elszenvedett hátrányos 
megkülönböztetés megelőzésére vagy kompenzálására irányuló intézkedések 
meghozatalát.  
 
• Ilyen hátrányokat jelezhet például a munkához, köz- vagy 

magánszolgáltatásokhoz való hozzájutás meghiúsulásának aránytalanul magas 
szintje, a munkavállalásban való alacsony részvétel, a civil élet aspektusai vagy 
a speciális igények. 

• Ebben benne foglaltatik, hogy a pozitív intézkedéseknek arányosaknak kell 
lenniük, vagyis hogy a cél – az érintett csoportot ért hátrány megelőzése vagy 
kompenzálása – eléréséhez megfelelőnek és szükségesnek kell lenniük, és 
nem szabad aránytalanul hátrányosan érinteniük másokat. 

• A pozitív intézkedéseket ezért időhöz kell kötni, és rendszeresen felülvizsgálni, 
hogy továbbra is arányosak-e. 

 
2.5 Fogyatékossággal élő személyek igényeihez való ésszerű alkalmazkodás 
 
Az egyenlő bánásmód elvének a fogyatékos személyekkel kapcsolatban történő 
végrehajtása céljából a 2000/78/EK irányelv (5. cikk) megköveteli a munkaadóktól, 
hogy megtegyék a megfelelő és az adott esetben szükséges intézkedéseket, hogy a 
fogyatékosság személy számára lehetővé váljon a munkához jutás, a munkában való 
részvétel, az előmenetel, az át- vagy továbbképzés, kivéve, ha az ilyen intézkedés 
„aránytalanul nagy terhet ró” a munkaadóra. A munkaadóknak kell mérlegelni, hogy 
képesek-e a megfelelő lépések megtételére, amennyiben a fogyatékossággal élő 
személyt egy előírás, feltétel vagy gyakorlat, testi sajátosságok vagy a megfelelő 
segédeszközök hiánya miatt hátrány ér a foglalkoztatásban vagy a képzésben. 
 
• Az irányelv 2. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja rávilágít arra, hogy 

kapcsolat van a fogyatékossággal szembeni közvetett megkülönböztetés 
elkerülésének szükségessége és az ésszerű alkalmazkodás biztosításának 
kötelessége között, amikor egy fogyatékossággal élő személyt hátrány ér vagy 
valószínűleg érni fog egy előírás, feltétel vagy gyakorlat miatt. Amennyiben a 
munkaadó gondoskodhatna az ésszerű alkalmazkodásról, nehéz igazolnia az 
előírást, feltételt vagy gyakorlatot. 

• Egy munkaadó nem állíthatja, hogy a fogyatékossággal élő személyekhez való 
ésszerű alkalmazkodásból eredő teher – beleértve az anyagi terheket is – 
„aránytalan”, ha erre a munkaadó finanszírozási vagy más támogatási 
lehetőséget találhat. 
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Példák az ésszerű alkalmazkodásra: 
 

• Egy munkahelyi balesetet követően, amikor a fizikai munkás képtelen tovább 
végezni fizikai munkáját, a munkaadó megfelelő képzést és áthelyezést nyújthat 
irodai munkához. 

• Kerekesszékes jelentkezik egy adminisztrációs asszisztensi állásra. A 
munkavégzés helye a negyedik emeleten van. Ha a munkaadó több emeleten 
is bérel irodát, beleértve a földszintet is, a munkaadó úgy rendezheti az 
adminisztrációs asszisztensi munkát, hogy azt a földszinti irodában végezzék 
és egy másik munkavállalót, aki képes lépcsőn felmenni, a negyedik emeletre 
költöztethetnek. Ha azonban a munkaadó csak a negyedik emeleten bérel 
irodát, és nincs lift, akkor nem tehetne ésszerű intézkedéseket (aránytalan teher 
nélkül) a személy munkába állítása érdekében. 

• Egy vakvezető kutyát használó vak személy munkába járásának 
megkönnyítése érdekében a legtöbb esetben nem jelentene ésszerűtlen 
megterhelést a munkaadó számára a munkaidő megváltoztatása a 
csúcsforgalomban való közlekedés elkerülésére. 

 
2.6 Az irányelvekben foglalt megkülönböztetés tilalma alóli kivételek 
 
Mivel az irányelvek célja a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem kereteinek 
megteremtése, az irányelvek kizárólag sajátságos, korlátozott körülmények esetén 
és bizonyos vizsgálatok elvégzése után engedélyezik a megkülönböztetést. 
 
2.6.1 Valódi és döntő foglalkoztatási követelmények 
 
A faji megkülönböztetés elleni irányelv 4. cikke, valamint a foglalkoztatás és a 
munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló irányelv 4 cikkének (1) 
bekezdése valódi szakmai követelmény fennállása esetén minden védett 
tulajdonságra vonatkozóan engedélyezi a hátrányos megkülönböztetést. E kivétel 
lehetővé teszi a munkaadó számára, hogy a védett tulajdonságok valamelyikének 
tekintetében diszkriminációt alkalmazva válasszon ki valakit egy olyan, 
meghatározott pozícióra, amelynek esetében – a szóban forgó munka természetéből 
vagy a munkavégzés körülményeiből adódóan – „valódi és meghatározó szakmai 
követelmény” az, hogy a személy a védett tulajdonságot tekintve valamilyen 
jellemzővel bírjon, feltéve, hogy a cél törvényes, és a követelmény arányos. 
Például egy filmrendező faji vagy etnikai származáson alapuló hátrányos 
megkülönböztetést hajthat végre, ha valódi és döntő, szakmailag meghatározott 
követelmény, hogy a Nelson Mandelát alakító színész a filmben fekete legyen.   
 
A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló 
irányelv 4 cikkének (2) bekezdése engedélyezi az egyházaknak és más, valláson 
vagy hiten alapuló szellemiségű szervezeteknek, hogy vallási vagy hitalapon 
megkülönböztetést tegyenek olyan esetekben, amelyekben a szóban forgó munka 
természetéből vagy a munkavégzés körülményeiből adódóan a szervezet 
szellemiségét figyelembe véve a személy vallása vagy hite valódi, megalapozott és 
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indokolt foglalkoztatási követelmény. Az irányelv azt is megengedi az egyházaknak 
és más, valláson vagy hiten alapuló szellemiségű szervezeteknek, hogy 
munkavállalóiktól megköveteljék a szervezet szellemiségéhez hű munkavégzést. 
 
Egy munkaadó , aki bizonyítani tudja, hogy egy adott állásra valamely szempontból – 
például a vallási hovatartozás szempontjából – valódi és döntő szakmai követelmény 
alapján tesz különbséget, semmilyen más alapon – például a szexuális irányultság 
alapján – nem tehet különbséget, hacsak az adott állásra nem érvényes egy 
második, külön valódi és döntő szakmai követelmény is. 
 
Előfordulhat, hogy egy adott munkakört betöltő személy tulajdonságaival szemben 
támasztott, hosszú ideje meggyökeresedett elképzelések nem bizonyulnak valódi és 
döntő szakmai követelménynek. Például egy munkaadó valószínűleg nem tudja 
bizonyítani, hogy a recepciósi munkakört betöltő személynek „fiatalnak és 
energikusnak” kell lennie, mivel ez a követelmény az életkor és a fogyatékosság 
szempontjából valószínűleg diszkriminatív lenne.  
 
2.6.2 Életkoron alapuló bánásmódbeli különbségek  
 
A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló 
irányelv (6. cikk (1) bekezdése) értelmében a nemzeti jogszabályok engedélyezhetik 
az életkoron alapuló megkülönböztetést, ha az eltérő bánásmód törvényes cél 
által objektívan és ésszerűen igazolt (beleértve a törvényes foglalkoztatáspolitikai, 
munkaerő-piaci és szakképzési célkitűzéseket), és ha a cél elérésének eszközei 
megfelelőek és szükségesek. Az irányelv szerint az életkoron alapuló eltérő 
bánásmód magában foglalhatja, többek között: 
 
• a foglalkoztatáshoz és a szakképzéshez történő hozzájutás külön feltételekhez 

kötését, beleértve az elbocsátási és javadalmazási feltételeket, a fiatalok, az 
idősebb munkavállalók és a tartásra kötelezett személyek szakmai 
beilleszkedésének elősegítése és védelmük biztosítása céljából;  

• a foglalkoztatáshoz vagy bizonyos foglalkoztatáshoz kapcsolódó előnyökhöz 
való hozzájutás minimumkorhatárhoz, szakmai tapasztalathoz vagy 
szolgálatban eltöltött időhöz kötését; 

• a felvétel maximális korhatárhoz kötését, amely a kérdéses állás képzési 
követelményein vagy a nyugdíjazás előtt munkaviszonyban töltött, ésszerű 
időszakon alapul. 
 

A legtöbb tagállam foglalkoztatásról szóló nemzeti törvényei tartalmaznak az 
életkorral kapcsolatos előírásokat; a nemzeti bíróságokat, illetve a Bíróságot egyre 
inkább kérik az ilyen előírásoknak a 6. cikk (1) bekezdése szerinti igazolására.17 
 
                                                 
17  Lásd például: a C-411/05. sz. Palacios de la Villa ügyet (EBHT 2007., I-8531. o.), a C-388/07. sz. 

The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) kontra 
Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform, ügy, 2009. március 5.; a C-
555/07. sz. Kucukdeveci kontra Swedex GmbH & Co LG ügy, 2010. január 19. 
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Az irányelv 6. cikkének (2) bekezdése továbbá biztosítja, hogy nem jelent életkoron 
alapuló megkülönböztetést a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben a 
rendszerbe történő belépés korhatárhoz kötése és az ilyen rendszerekkel 
kapcsolatos biztosításmatematikai számításokban az életkor használata, feltéve, 
hogy ez nem eredményez a nemi hovatartozáson alapuló hátrányos 
megkülönböztetést. 
 
2.6.3 Egyéb kivételek vagy kizárások 
 
A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló 
irányelv 3. cikkének (4) bekezdése alapján a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
mindaddig, amíg a megkülönböztetés fogyatékosság és életkor alapján történik, ezt 
az irányelvet nem kell alkalmazni a fegyveres erőkre. 
 
A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló 
irányelv 3. cikkének (3) bekezdése biztosítja, hogy ezt az irányelvet nem kell 
alkalmazni semmilyen állami rendszerek vagy azzal egyenrangú egyéb rendszerek 
kifizetéseire.   
 
A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló 
irányelv 2. cikkének (5) bekezdése megállapítja, hogy ez az irányelv nem érinti a 
nemzeti jog által meghatározott olyan intézkedéseket, amelyek egy demokratikus 
társadalomban a közbiztonság és a közrend fenntartásához, a bűncselekmények 
megakadályozásához, az egészség védelméhez és mások jogainak vagy 
szabadságának a védelméhez szükségesek. Szintén nem érinti a nyugdíjkorhatárra, 
családi állapotra, valamint a családi állapottól függő juttatásokra vonatkozó nemzeti 
törvényeket ((22) preambulumbekezdés). 
 
2.7 Jogok védelme: az igazságszolgáltatáshoz való jog 
 
A tagállamok biztosítják, hogy az irányelv által előírt kötelezettségek betartatására 
szolgáló jogi és/vagy közigazgatási eljárások minden olyan személy számára 
hozzáférhetőek legyenek, akik úgy érzik, hogy az egyenlő bánásmód elve 
alkalmazásának elmulasztása miatt őket sérelem érte, még akkor is, ha az a 
jogviszony, amelyben a feltételezett hátrányos megkülönböztetés történt, már nem áll 
fenn (a 2000/43/EK tanácsi irányelv 7. cikke és a 2000/78/EK tanácsi irányelv 
9.cikke). 
 
Mindkét irányelv úgy rendelkezik, hogy azok a z egyesületek és szervezetek, 
amelyeknek jogos érdeke az irányelvek rendelkezéseinek betartatása, 
támogathassák a diszkrimináció áldozatait és a nevükben (jóváhagyásukkal) jogi 
lépéseket tehessenek. A „jogos érdekkel” bíró szervezetek körét meghatározó 
kritériumokat a nemzeti jogszabályok mondják ki.  
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2.8 A bizonyítási teher megfordítása 
 
Az irányelvek (a faji megkülönböztetés elleni irányelv 8. cikke, valamint a 
foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló 
irányelv 10. cikke) megnevezik azon feltételeket, melyek esetén a bizonyítási teher a 
polgári vagy közigazgatási diszkriminációs eljárásokban átkerül a felperestől az 
alpereshez.  
 
• Ha a felperes (vagy a képviseletében eljáró személy) olyan tényeket közöl, 

melyekből a bíróság vagy más hatóság arra következtet, hogy alperes a 
felperessel szemben (közvetlen vagy közvetve) hátrányos megkülönböztetést 
alkalmazott, akkor a bíróság vagy más hatóság az alpereshez fordul 
magyarázatért. Amennyiben az alperes nem bizonyítja, hogy a hátrányos 
megkülönböztetés semmilyen szerepet nem játszott a felperessel való 
bánásmódban, a bíróságnak vagy más hatóságnak el kell fogadnia a felperes 
álláspontját. 

• Ha a felperes nem képes valószínűsíteni a hátrányos megkülönböztetés 
megtörténtét, akkor a bíróságnak vagy más hatóságnak el kell utasítani a 
kérelmét. 

 
A bizonyítási teher megfordítása büntető eljárásoknál nem alkalmazható még akkor 
sem, ha az eljárás hátrányos megkülönböztetéssel vagy zaklatással kapcsolatos. 
Egyes tagállamokban nem alkalmazható nyomozati jellegű eljárásoknál.  
 
2.9 Szankciók  
 
Az irányelvek átültetése során (a faji megkülönböztetés elleni irányelv 15. cikke, 
valamint a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról 
szóló irányelv 17. cikke) a tagállamoknak szankciókat kell elfogadniuk a nemzeti 
diszkriminációellenes jogszabályaik megsértése esetére, és ezen szankciókat 
alkalmazniuk kell. A megkülönböztetéssel szemben alkalmazott szankcióknak 
„hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek” kell lenniük, azaz megfelelő 
jóvátételt kell nyújtani az áldozatnak, és vissza kell tartania mind az eljárás alá vont 
személyt, mind másokat attól, hogy hasonló megkülönböztető magatartást 
tanúsítsanak a jövőben. A szankció lehet kártérítés fizetése is, amelynek a nemzeti 
jog nem szabhat felső határt.  
 
2.10 A tudatosság fokozása, információterjesztés és a civil társadalom 

bevonása 
 
Az irányelvek elismerik, hogy a megkülönböztetés leküzdését és az egyenlő 
bánásmód előmozdítását célzó nemzeti jogszabályok hatályba léptetése csak az 
első lépést jelenti. A tagállamoknak ezért kötelességük, hogy a civil társadalom 
egészében fokozzák az egyenlő bánásmód elvével kapcsolatos tudatosságot, széles 
körben előmozdítsák ezen elv megértését és elterjedését, valamint hogy e cél 
érdekében bevonják a nem kormányzati szervezeteket és a társadalmi partnereket. 
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A tagállamoknak azt is kötelességük biztosítani, hogy az irányelvek hatálya alá 
tartozó tevékenységeket szabályozó törvények, jogszabályok és megállapodások ne 
mondjanak ellent az egyenlő bánásmód elvének. 
 
• A tagállamok (a faji megkülönböztetés elleni irányelv 10. cikke, valamint a 

foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló 
irányelv 12. cikke) kötelesek a civil társadalom tudomására hozni az egyenlő 
bánásmódról és diszkriminációmentességről már hatályban lévő törvényeket, 
illetve a törvényeknek az irányelvekhez igazítása céljából hozott, újonnan 
elfogadott valamennyi intézkedést. Ezt „egész területükön, megfelelő módon” 
kell véghezvinniük. Ez azt jelenti, hogy a közösségek számára információt kell 
szolgáltatniuk olyan formában, hogy a civil társadalom valamennyi csoportja 
hozzáférhessen és megértse – a különböző fogyatékossággal élő és nyelvi 
igényeket támasztó személyeket is figyelembe véve. 

• A tagállamokkal szemben elvárás (a faji megkülönböztetés elleni irányelv 12. 
cikke, valamint a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmódról szóló irányelv 14. cikke), hogy „ösztönözzék a párbeszédet” 
azokkal a nem kormányzati szervekkel, amelyeknek törvényes érdekében áll a 
védett tulajdonságokon alapuló megkülönböztetés elleni küzdelemhez való 
hozzájárulás. Ennek a párbeszédnek a jelképesnél többnek és rendszeresnek 
kell lennie. A tagállamok e kötelessége fontos lehetőséget teremt a nem 
kormányzati szervezeteknek arra, hogy a kormány által tett lépések 
megszilárdításával az irányelveket tükröző változtatásokat érjenek el. 

• A tagállamoknak (a faji megkülönböztetés elleni irányelv 11. cikke, valamint a 
foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló 
irányelv 13. cikke szerint) elő kell segíteniük a munkaadók és a munkavállalók 
közötti társadalmi párbeszédet abból a célból, hogy ösztönözzék az egyenlő 
bánásmód megvalósítását. Ez többek között a munkahelyi gyakorlatok, kollektív 
szerződések, magatartási szabályzatok ellenőrzése, valamint kutatás, 
tapasztalatcsere és a bevált gyakorlatokkal kapcsolatos információcsere révén 
történhet. Ha a nemzeti hagyománnyal és gyakorlattal összeegyeztethető, a 
tagállamok kötelesek olyan kollektív szerződések megkötését ösztönözni, 
amelyek az irányelvekben meghatározott minimális követelményeket és a 
nemzeti törvényeket tiszteletben tartó diszkriminációellenes szabályokat 
fogalmaznak meg. 

• A tagállamoknak (a faji megkülönböztetés elleni irányelv 14. cikke, valamint a 
foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló 
irányelv 16. cikke) előtérbe kell helyezniük az irányelveket megvalósító nemzeti 
jogszabályaikat más jogszabályokkal és szabályozásokkal szemben, és 
hatályon kívül kell helyezniük az egyenlő bánásmód elvével ellentétes 
rendelkezéseket. Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség következetes 
megközelítésének biztosításához a tagállamok kötelesek biztosítani, hogy a 
szerződésekben, a kollektív szerződésekben, a vállalati belső szabályzatokban, 
a szellemi szabad foglalkozásúak, valamint a munkavállalók és munkáltatók 
szervezeteinek szabályzataiban szereplő, az egyenlő bánásmód elvével 
ellentétben álló rendelkezéseket megsemmisítik vagy módosítják. 
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2.11 Az egyenlő bánásmód előmozdítását szolgáló szervek  
 
A faji megkülönböztetés elleni irányelv (13. cikk) megköveteli minden tagállamtól egy 
vagy több olyan szerv kijelölését, amelyek feladata a személyek faji vagy etnikai 
származáson alapuló megkülönböztetés nélküli, egyenlő bánásmódja 
megvalósulásának ösztönzése. Ezek a szervek az emberi jogok vagy az egyének 
jogainak védelmét nemzeti szinten ellátó intézmények részét képezhetik. A 
tagállamok különböző típusú szerveket jelöltek ki, és különböző feladatokkal bízták 
meg őket. Az irányelv kimondja, hogy a testületek hatáskörének minimálisan a 
következőkre kell kiterjednie:  
 
• önálló segítség nyújtása a megkülönböztetés áldozatainak;  
• független vizsgálatok folytatása; és  
• független jelentések kiadása és javaslattétel a megkülönböztetéssel összefüggő 

kérdésekben. 
 
A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló 
irányelv nem tartalmaz követelményt a nemzeti szerv kijelölésére vonatkozóan. Sok 
tagállamban azonban az egyenlő bánásmód előmozdítását szolgáló szervek 
tevékenysége a nemzeti törvények alapján a diszkrimináció több területét, például a 
nemek közti egyenlőséget is érinti.18  
 
2.12 Jelentéstétel  
 
A tagállamoktól (a faji megkülönböztetés elleni irányelv 17. cikke, valamint a 
foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló 
irányelv 19. cikke) öt évenként jelentést készítenek az Európai Bizottság számára a 
két irányelv alkalmazásáról. A Bizottság jelentést készít az Európai Parlamentnek, 
amelyben figyelembe veszi az Alapjogi Ügynökség, kapcsolódó társadalmi partnerek 
és a nem kormányzati szervezetek álláspontját. A Bizottság jelentésének értékelést 
kell tartalmaznia a tagállamok által meghozott intézkedések nőkre és férfiakra 
gyakorolt hatásáról. 
 
Források és referenciák: 
 
a 2000/43/EK a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli 
egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 2000. június 29-i irányelv ; 
 
a 2000/78/EK a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000. november 27-i tanácsi 
irányelv; 
 

                                                 
18  További információért látogasson a következő internetes oldalra: http://www.equineteurope.org/. A 

nemek közti esélyegyenlőségről szóló irányelvek hasonló követelményt támasztanak a nemek közti 
esélyegyenlőségre szakosodott szerv vagy szervek felé.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
http://www.equineteurope.org/
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EU Agency for Fundamental Rights and European Court of Human Rights – Council 
of Europe, Handbook on European non-discrimination law, 2011, 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf 
(franciául és németül szintén elérhető). 
 
A European network of legal experts in the non-discrimination field publikációi, 
beleértve a European Anti-discrimination Law Review-t, www.non-
discrimination.net/publications ; és  
 
Schiek, D., Waddington, L., és Bell, M., Cases, materials and text on national, 
supranational and international non-discrimination law, Hart Publishing, 2007.  
 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/publications
http://www.non-discrimination.net/publications


 

 38 

Az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudatosság fokozását célzó szemináriumok civil társadalmi 
szervezetek számára 

3 A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK (NGO-K) SZEREPE A 
DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI HARCBAN 

 
A képzés céljai: 
 
Bemutatni a résztvevők számára azokat a szerepeket, amelyeket a nem kormányzati 
szervezetek vállalhatnak vagy vállalniuk kell az esélyegyenlőséget elősegítő és 
diszkrimináció ellen küzdő politikák fejlődésének befolyásolásában és hatékony 
végrehajtásában. 

 
3.1 Mi az a nem kormányzati szervezet? 
 
A nem kormányzati szervezetek helyi, országos vagy nemzetközi csoportok 
jogszerűen bejegyzett alapító okirattal, világosan megfogalmazott céllal, látható 
tevékenységgel, és olyan vezetői szervvel, amely jogosult tagjai nevében 
megszólalni. Általában közhasznú szervezet, amely nincs kapcsolatban a 
kormánnyal, egyik magáncéggel vagy politikai párttal sem. Célja általában a 
társadalmi jólét elősegítése a szociális és jogi problémák felvetése és megjelenítése, 
illetve azáltal, hogy más demokratikus intézményekkel együtt hozzájárul a civil 
társadalom fejlődéséhez és haladásához.  
 
3.2 Mi a nem kormányzati szervezet szerepe a diszkrimináció elleni 

küzdelemben?  
 
A hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem során a nem kormányzati 
szervezeteknek teljes mértékben ki kell használniuk azon speciális feladatkörök 
nyújtotta lehetőségeket, amelyeket a 2000/43/EK irányelv 7. és 12. cikke, valamint a 
2000/78/EK irányelv 9. és 14. cikke biztosít számukra.  
 
Egy ország békére, demokráciára, jó kormányzásra, egészségügyre, jólétre és 
esélyegyenlőségre vonatkozó céljainak eléréséhez szükséges, sikeres fejlődéséhez 
nélkülözhetetlen a nem kormányzati szervezetek hozzájárulása.  
Az NGO-knak a diszkrimináció elleni küzdelemben a civil társadalom 
eszközeiként betöltött szerepe az alábbiakra terjedhet ki: 
 
• a hátrányos megkülönböztetést szenvedett személyek igényeinek 

kifejezése, illetve az azok aktív megteremtését szolgáló eszközök nyújtása; 
• a diszkrimináció áldozatainak hozzásegítése az igazságszolgáltatáshoz, 

akár stratégiai jogvitákon keresztül; 
• a sokféleség elfogadtatása és az esélyegyenlőség előmozdítása a 

társadalomban, a tudatosságot fokozó tevékenységek révén; 
• a döntéshozatal befolyásolására alkalmas mechanizmusok kialakítása; 
• a diszkriminációellenesség és az egyenlő bánásmód tematizálása a 

politikában; 
• a hatóságok és vállalatok felszólítása a diszkrimináció elleni tevékeny 

fellépésre;  
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• a diszkrimináció figyelemmem kísérése, dokumentálása és feltárása; 
• az esélyegyenlőség kérdésének napirenden tartása a politikában, és a 

mozgósítás bátorítása; 
• a hatékony esélyegyenlőségi és diszkriminációmentességi politikák 

alkalmazásának támogatása; 
• az esélyegyenlőségi és diszkriminációmentességi politikák végrehajtásának 

ellenőrzése és értékelése. 
 
A nem kormányzati szervezet: 
 
• együttműködhet más NGO-kkal közös céljaik elérése érdekében; 
• képessé tehet csoportokat kampányokban való részvételre, érdekeik 

képviseletére és jogaik tudatosítására és érvényesítésére; 
• szükség esetén együttműködhet kormányzati szervekkel a közös célok elérése 

érdekében; 
• szükség esetén felléphet a kormányzati szervekkel szemben, ha az adott 

kormányzat a diszkriminációmentesség és esélyegyenlőség céljaival ellentétes 
tevékenységet folytat; 

• szükség szerint hatékony és eredményes szolgáltatásokat nyújthat a 
kormányzati politika által meghatározott kereteken belül, és megvalósíthat a 
nem kormányzati szervezetek és a kormány által közösen kialakított 
stratégiákat; 

• szükség esetén hatékony és eredményes szolgáltatásokat nyújthat a 
kormányzati politika keretein kívül, és megvalósíthat a kormány politikájával 
ellentétes stratégiákat; 

• biztosíthatja saját szolgáltatásainak koordinációját, és megpróbálhatja elérni a 
kormányzat és az NGO szolgáltatásainak összehangolását; 

• szakszerű kutatásból származó eredményekkel alátámasztott tanáccsal láthatja 
el a kormányzatot fontos kérdésekben; 

• kampányolhat a változások érdekében; 
• iránymutatással szolgálhat és jelentős mértékben hozzájárulhat a jogalkotási és 

stratégiai folyamatokhoz, megfelelően előkészített tanácsadással, valamint a 
befolyásos kormánypárti és ellenzéki politikusok tájékoztatásával; 

• éberen őrködhet – a figyelmet azokra a területekre irányítva, ahol a kormányzati 
szervek és a magánvállalkozások hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak, 
vagy nem tesznek eleget a diszkrimináció elleni küzdelemre vonatkozó 
kötelezettségeiknek, illetve ahol további fejlődésre van szükség. Az NGO e 
tevékenységével segítheti a demokratikus társadalom ellenőrző és 
kiegyensúlyozó mechanizmusainak működtetését. Az NGO-knak e cél elérése 
érdekében a kormányzati szerveket és az üzleti életet célzó jogérvényesítési és 
lobbitevékenységet kell kifejteniük; 

• megfelelően kiválasztott mechanizmusok alkalmazásával az NGO 
megkérdőjelezheti a diszkriminációmentesség és esélyegyenlőség céljaival 
ellentétes jogszabályokat, hiányosságokat, közigazgatási gyakorlatokat és 
eljárásokat; 
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• nyomon követheti a diszkrimináció elleni küzdelem új fejleményeit [pl. új 
(nemzeti, uniós és nemzetközi) jogszabályokat, új (nemzeti, uniós és 
nemzetközi) eljárásokat és bevételi forrásokat, valamint a jelentős bírósági 
döntéseket], és kihasználhatja az ezekből adódó lehetőségeket;   

• a tagság és a közvélemény irányába nyitott, átlátható és elszámoltatható 
működési mechanizmust alakíthat ki; 

• növelheti a civil társadalomban való részvételének intenzitását hálózatok és 
szövetségek kialakításával, valamint saját kezdeményezéseinek és 
megoldásainak elterjesztésével. Ezzel hozzájárulhat a társadalmon belüli 
előítéletek csökkentéséhez, ezáltal szolgálva az esélyegyenlőség ügyét;  

• a nagyobb hatékonyság valamint az NGO-k között felmerülő konfliktusok és 
viták elkerülése érdekében nyíltan és az együttműködés szellemében dolgozhat 
együtt más, hasonló területeken működő NGO-kkal;  

• nyomást gyakorolhat az adott államra olyan nemzetközi jogi 
eszközök/dokumentumok ratifikálása érdekében, amelyek lehetővé teszik, hogy 
nemzetközi szinten is láthatóvá váljon a kormányzat tevékenysége;  

• fontos és megbízható információkkal láthatja el a nemzeti és nemzetközi 
szervezeteket, az adott ország diszkriminációt illető vizsgálata során; 

 
Összefoglalva, az NGO-k szerepe az lehet, hogy ellenőrizzék, megfigyeljék és 
bírálják a kormányzatok és magán szervezetek tevékenységét, támogassák és 
kiegészítsék a kormányzat szerepét a diszkrimináció elleni küzdelemben, továbbá 
segítséget nyújtsanak az egyéneknek és csoportoknak a jogaik érvényesítésében.   
 
3.3 Mire van az NGO-nak szüksége ennek megvalósításához? 
 
• Emberi erőforrások, 
• jártasság, tudás, szakértelem,  
• nyitottság, átláthatóság, elszámoltathatóság (a nem kormányzati szervezetek 

az elszámoltathatóság és átláthatóság tekintetében a viták középpontjában 
állnak –főleg az önkéntes tevékenységek kérdésében), 

• támogatás, megfelelő anyagok és IT-források, 
• diszkriminációmentes, tudatos hozzáállás, valamint a sokféleséggel 

kapcsolatos politikák a saját szervezetén belül, 
• megfelelő nemzeti jogszabályalkotás és politikai keret: 

o közérdekű adatok hozzáférhetősége,  
o átláthatóság az állami szervek döntéshozatalában,  
o a civil társadalom részvétele az állami politikák kialakításának tanácsadó 

és döntéshozó folyamataiban, 
o önkéntes csoportok lobbi- és támogatói tevékenysége, 
o diszkrimináció esetén kereshetőségi jog megítélése az NGO-knak. 
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3.4 Miért alkalmasabbak az NGO-k más szervezeteknél a diszkrimináció elleni 
küzdelemre?   

 
• Az önkéntes szervezetek helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten 

kulcsszerepet játszanak a közösségekben való részvételben.   
• Míg terjed a politikától való elfordulás, az önkéntes és közösségi 

tevékenységekben való részvétel módot ad az emberek számára, hogy időt és 
pénzt áldozva, és számukra fontos ügyeket támogatva hozzájáruljanak a 
közélethez.  

• Az önkéntes szervezetek egyre inkább olyan helyekké válnak, ahol az emberek 
megvitathatják az őket érintő kérdéseket, és elményülhetnek bennük, és ahol 
úgy érezhetik, hogy hozzájárulnak a változáshoz. 

• Az NGO-k a közérdek iránti, hosszú távú elkötelezettségüknek köszönhetően 
képesek az esélyegyenlőségi és diszkriminációmentességi szakpolitikák 
hatásának és hatékonyságának fokozására irányuló munkához szükséges 
szakértelem fejlesztésére. 

 
3.5 Milyen akadályokkal kell az NGO-knak szembenézniük, és hogyan 

léphetnek azokon túl? 
 
• Bonyolult szabályok írják le, milyen követelményeknek kell az NGO-knak eleget 

tenniük a bejegyzésükhöz. A magukat nyilvántartásba vetetni kívánó NGO-knak 
részletes ismeretekkel kell rendelkezniük e szabályokról, eleget kell tenniük a 
szükséges követelményeknek, illetve be kell szerezniük a szükséges iratokat. 

• A nyilvántartásba vétel egyes tevékenységek végzésének feltétele. A 
szervezeteknek el kell dönteniük, hogy ez számukra milyen jelentőséggel bír, 
és hogy ennek tükrében nyilvántartásba vetessék-e magukat vagy sem.  

• Egyes tevékenységek végzése a nyilvántartásba vételt követően is tilos. Az 
NGO-knak be kell tartaniuk az erre vonatkozó nemzeti jogszabályokat, illetve 
amennyiben a szabályozást önkényesnek vagy aránytalannak tartják, a 
megfelelő fórumok (pl. Alkotmánybíróság) előtt felléphetnek ellene.  

• A releváns politikai vitákban való részvételhez fűződő jogosultság hiánya. Ha az 
NGO nem jogosult részt venni az ilyen vitákban (pl. megfelelő státusz híján), a 
részvételi joggal rendelkező személyeket vagy szervezeteket kell megfelelően 
tájékoztatnia.  

• A nyilvános adatokhoz való hozzáférés, az átlátható döntéshozatal, a nyilvános 
konzultációk, lobbi és támogatás tekintetében a megfelelő jogszabályi 
környezet hiánya – ideértve az önkéntes csoportokat is. Mivel a szabályozási 
környezet – amely lehetővé teszi a nem kormányzati szervezeteknek 
tevékenységeinek megfelelő elvégzését –  hiánya súlyosan gátolja a nem 
kormányzati szervezet erőfeszítéseinek hatékonyságát, a nem kormányzati 
szervezeteknek kreatívan kell felhasználni a létező jogszabályokat és más 
csoportokkal közösen kell támogatni azokat a kapcsolódó normák alkalmazása 
érdekében. 
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• Panasztételi jog hiánya. Az NGO-k támogatást és segítséget nyújthatnak az 
ilyen joggal rendelkezőknek, vagy stratégiai jogvitákban felléphetnek a 
jogszabályok megváltoztatásáért.  

• Kormányzathoz vagy politikai párthoz kötődés látszata. Ez veszélyezteti az 
NGO elfogadottságát, hitelét. Egy hatékony NGO-nak egy ügyhöz kell kötődnie, 
a politikai pártokhoz való kapcsolódást el kell kerülnie, és ennek érdekében 
lépéseket kell tennie.   

• A tudás és jártasság hiánya, főleg a szervezeti és pénzügyi irányításban vagy 
az IT eszközök használatában, gyakran önkéntesekre való támaszkodás vagy 
magas bérköltségek miatt. Az NGO-knak meg kell érteniük a jó szervezeti és 
pénzügyi menedzsment fontosságát.  

• Anyagi források hiánya és korlátozott erőforrások, a rendelkezésre álló nemzeti, 
uniós és nemzetközi források ismeretének hiánya. Az NGO-nak az egyenlő 
bánásmód előmozdítását szolgáló, nemzeti szervezetekkel, NGO-koordinációs 
testületekkel, helyi EU-képviseletekkel és nemzetközi donorok regionális 
részlegeivel kell kapcsolatba lépnie a megfelelő anyagi források megismerése 
céljából.   

• A kormányzat és az NGO-k közötti hatékony „partnerség” hiánya. A kormányzat 
alkotja és tartatja be azon szabályokat és rendelkezéseket, amelyek 
meghatározzák az NGO tevékenységének hatékonnyá válásához szükséges 
stratégiai környezetet. A versenyszférában működő társaságok know-how-t, 
forrásokat és technikai segítséget nyújthatnak, míg az NGO-k gyakorlati, első 
kézből származó tudást, kapcsolatrendszert és hálózatot ajánlhatnak fel. 

• Az üzleti szféra potenciális támogatásának kihasználatlansága. Az NGO-knak 
törekedniük kell „üzleti kapcsolatok” kiépítésére.  
Egyre több NGO épít ki kapcsolatokat üzleti vállalkozásokkal olyan „partnerség” 
keretében, amely a fontos kérdések közös előtérbe állítását célozza.  

• Az NGO nem képes a közösség egyes részeinek elérésére – az érzéketlenség, 
a kívülről meghatározott jogi vagy politikai célok, kulturális vagy nyelvi 
akadályok miatt. Az NGO-knak gondoskodniuk kell arról, hogy a saját 
szervezetükben alkalmazott munkaerő is sokszínű legyen: képzettséggel 
rendelkezzenek a diszkriminációval kapcsolatos tájékoztatás és 
figyelemfelkeltés, valamint a társadalom- és politikatörténet, például a 
közösségen belül élő csoportok kirekesztésének és hátrányos 
megkülönböztetésének terén, és – amennyiben szükséges – megfelelő 
nyelvtudással is rendelkezzenek.  

• Gyenge lobbi- és támogatói készségek, korlátozott jártasság az új médiában. A 
nem kormányzati szervezeteknek, főleg a sérülékeny csoportokkal 
dolgozóknak, körültekintően kellene felvázolniuk kommunikációs stratégiájukat 
annak érdekében, hogy feleljenek védenceik jogvédelmének és a 
figyelemfelhívásnak és a lakosság, valamint a célcsoportjaik oktatásának a 
kölcsönös igényeire, ideértve a médiát is.  
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Forrásanyagok 
 
Európa Tanács: Az európai nem kormányzati szervezetek státuszáról szóló 
alapelvek -  
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.
pdf. 
 
Jelen dokumentumnak angol, francia, albán, bolgár, lett, litván, orosz és szerb 
fordítása is létezik.  
 
Public Interest Law Initiative, Pursuing the Public Interest, a Handbook for Legal 
Professionals and Activists, Columbia Law School 2001. 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
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4 KÉPZÉSI MODULOK / A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK 
INTÉZKEDÉSEI 

 
Az összes részt vevő országban végzett igényfelmérés során maguk a nemzeti 
szervezetek is számos, nemzeti érdeket szolgáló képzési témát vetettek fel. A jelen 
projekt számára olyan keretrendszert dolgoztunk ki, amely lefedi a legtöbb nemzeti 
szakértő által meghatározott témák többségét: 
 
1) Információgyűjtés és az intézkedések megtervezése  
2) Megfigyelés 
3) Érdekérvényesítés 
4) Partnerségek  
5) Média 
6) Szituációs tesztelés 
7) Etikai Kódexek 

 
Az első (4.1-es számú), az információgyűjtésről és az intézkedések megtervezéséről 
szóló modulnak az a célja, hogy megfelelő eszközöket biztosítson a nem 
kormányzati szervezetek számára a szakpolitikák hatékonyabb, stratégiai szempontú 
végrehajtásához és befolyásolásához. Ez a modul minden ország számára közös.  

 
A következő hat modul kiegészíti és továbbfejleszti a közös modult azzal, hogy 
további hatékony módszereket kínál a diszkriminációmentesség és az egyenlőség 
stratégiai megközelítéséhez. 

 
Minden modul kialakításakor figyelembe vettük az igényfelmérő kérdőív nyomán 
megállapított nemzeti igényeket. 
 
A modulok kidolgozása során számos forrást használtunk fel, amelyek listája a 92. 
és azt követő oldalakon található. 
 
4.1 Információgyűjtés és az intézkedések megtervezése  
 
„Hat hűséges szolgám van,  
(Mindent tőlük tudok): 
A nevük MIT, MIÉRT, HOGYAN,  
És HOL  
és KI és MIKOR.”  
Rudyard Kipling 
 
„Az a gondolat, amelyet nem követ cselekvés, nem sokat ér, az a cselekvés pedig, 
amely nem gondolatból fakad, egyáltalán semmit.”  
Georges Bernanos  
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4.1.1 Meghatározás 
 
Ebben a kézikönyvben az „információ” olyan tudást jelent, amely valamilyen 
cselekvés megtételéhez szükséges. A „stratégiai tervezés” egy szervezet jövőbeni 
tevékenységeinek formális megfontolását jelenti, amely során figyelembe veszik az 
információkat, a finanszírozást és a rendelkezésre álló személyi és tárgyi 
erőforrásokat. Az ilyen elemzés végső célja egy általános jellegű stratégiai terv 
kidolgozása, ill. meghatározott intézkedések végrehajtása. 
 
4.1.2 Célkitűzések 
 
A projekt célja az, hogy erősítse a civil társadalmi szervezetek esélyegyenlőséggel 
és diszkriminációmentességgel kapcsolatos szakpolitikáinak megvalósítására kifejtett 
hatását és eredményességét. A nem kormányzati szervezetek minden hatásos 
intézkedéséhez fontos eszközt jelent a stratégiai tervezés. Stratégiai terveket csak 
úgy lehet készíteni, ha felmérik a rendelkezésre álló információkat, és ezek alapján 
tervezik meg a teendőket. Ezen modul céljai a következők: 
 
• Olyan tudáshoz és készségekhez juttatni a nem kormányzati szervezeteket, 

amelyek segítségével elindíthatják tevékenységeik stratégiai tervezését: 
meghatározhatják, mely tevékenységekhez vannak meg az erőforrásaik, és 
mely tevékenységek végzéséhez NEM rendelkeznek a szükséges 
erőforrásokkal. 

• Biztosítani a nem kormányzati szervezetek számára a lehető legjobb 
eszközöket társadalmi hatásuk maximalizálásához. Biztosítani, hogy felismerjék 
a meglévő és a kívánatos információk és tervezett tevékenységek közötti 
kapcsolatokat. 
 

4.1.3 Tárgy 
 
E modul azt tárgyalja, hogy a nem kormányzati szervezetek hogyan kezdhetik meg a 
stratégiai tervezést az információk intézkedésekhez igazításával. Általánosságban 
arról szól, mire van szükség a különféle intézkedések kidolgozásához, 
megtervezéséhez és végrehajtásához, valamint eredményük és hatásuk figyelemmel 
kíséréséhez és értékeléséhez.  
 
A stratégiai tervezés általános szinten, illetve különböző, a kézikönyvünk más 
moduljaiban tárgyalt tevékenységekhez kapcsolódva is elvégezhető. Ez a modul 
kiindulópontként szolgál ezeknek a tevékenységeknek a megtervezéséhez, de 
részletesen nem tárgyaljuk őket. Ehelyett az egyes érintett személyek támogatására, 
így a pereskedésre is fogunk koncentrálni – ehhez pedig fontos a diszkrimináció 
különböző formáinak azonosítása. Azonban a modul nem tárgyalja a diszkrimináció 
különböző fajtáit, mivel a nem kormányzati szervezetek intézkedéseiket előzetes jogi 
elemzés nélkül is megtervezhetik (és ez a jellemző eset). 
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A modul nem foglalkozik sem a finanszírozás, sem a kapacitásépítés kérdéseivel. 
Megadjuk a diszkrimináció megállapításához szükséges háttéranyagokat (pl. lásd a 
jelen képzési kézikönyvben és a diszkrimináció miatti kereset indításáról szóló 
kézikönyvet, amelyet a Jogi Szakértők Európai Hálózata fog megjelentetni a 
diszkriminációmentesség témájában).19  
 
Az ebben a modulban megadott gyakorlatokat az adott ország sajátosságainak 
megfelelően kell alkalmazni. 
 
4.1.4 Tartalom 
 
GYAKORLAT: Ötletroham keretében adjanak választ a következő kérdésekre: 
 
a) Mi a diszkrimináció? 

• Kik az elkövetői? 
• Kik az érintettek? 
• Milyen területeken fordul elő? 
• Milyen jellemzőkkel kapcsolatosan fordul elő? 

 
Beszámoló:  
• Mire terjednek ki az Önök hazai diszkriminációellenes jogszabályai? 
• Mire terjednek ki az európai diszkriminációellenes jogszabályok? 

 
GYAKORLAT: Ötletroham keretében adjanak választ a következő kérdésekre: 
 
b) Hogyan harcolhatnak a nem kormányzati szervezetek a diszkrimináció ellen? 

• tudatosítás; 
• a diszkrimináció/szakpolitikák/megelőző intézkedések (vagy azok 

hiányának) figyelemmel kísérése; 
• a diszkrimináció bejelentése; 
• a szakpolitika és a törvény előmozdítása; 
• támogatás nyújtása a diszkrimináció áldozatainak (a pereskedést is 

beleértve); 
• kampány a változásért; valamint 
• hálózat.  

 
Beszámoló:  
• tisztázni, hogy mely intézkedések vonatkoznak az egyes nagyobb 

tevékenységi területekre 
 

                                                 
19 European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field (2011) How to Present a 

Discrimination Claim: Handbook on seeking remedies under the EU Non-discrimination Directives, 
available at: http://www.non-
discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN
.pdf.  

http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
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c) Mire van a nem kormányzati szervezeteknek szükségük ahhoz, hogy eleget 
tegyenek szerepüknek? 
• jövőkép/küldetés; 
• információk; 
• emberi erőforrások; 
• anyagi erőforrások; 
• cselekvési stratégia; valamint 
• finanszírozás 
 
Beszámoló: 
• tisztázni ezeknek a szükségleteknek a különféle elemeit (például: a 

szakértelem és a tapasztalat valószínűleg az emberi erőforrásokhoz 
tartozik); és 

• megkérni a résztvevőket, hogy állítsák fontossági sorrendbe a nem 
kormányzati szervezetek szükségleteit a stratégiai tervezés 
szempontjából. 

 
d) Milyen információkra van szükségük a nem kormányzati szervezeteknek ahhoz, 

hogy eleget tehessenek a szerepüknek? Milyen forrásból származnak ezek az 
információk?  

 
Az információk típusa Az információk forrása 
Népszámlálási adatok Központi Statisztikai Hivatal 
Szociológiai felmérések Kutatóintézetek 
Újságcikkek Média 
Tudományos cikkek Tudományos intézetek 
Televízió- vagy rádióriportok Televízió vagy rádió 
Ügyfelek elmondása Ügyfél 
Tanúk beszámolói Tanú 
Dokumentumok Potenciális elkövető 
Statisztika Közigazgatás/intézményrendszer 
Szakvélemények Tényfeltárás 
Film- és hangfelvételek Youtube, közösségi média 
Fényképek  
Szakpolitikai dokumentumok Állami és önkormányzat 
Törvények Internet 
Szituációs tesztek eredményei Tesztelők 
Szervezetek megfigyelése 
alapján adott jelentések 

Egyesült Nemzetek, Európa Tanács, Az EU 
Alapjogi Ügynöksége, belföldi vagy nemzetközi 
nem kormányzati szervezetek 

Nyilvános információkérésre vagy 
kérdőívekre adott válaszok 
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GYAKORLAT: Írják le az információk és a nem kormányzati szervezeti intézkedések 
fajtáit különböző színű ragasztócsíkos jegyzetlapokra. Kérjék meg a résztvevőket, 
hogy kapcsolják össze az információkat és az intézkedéseket. 

 
e) Hogyan lehet információkhoz jutni és/vagy információkat gyűjteni? 

 
A nem jogvédett információk beszerezhetők az internetről, a közérdekű információk 
lekérhetők a belföldi információs tárakból/nyilvánosan elérhető jogszabály-
gyűjteményekből, és/vagy saját tényfeltárás is végezhető, pl. meg lehet látogatni és 
ki lehet kérdezni azokat az intézményeket és közösségeket, amelyek tagjai 
rendelkeznek az adott információkkal. 
 
GYAKORLAT: Kérjék meg a résztvevőket, hogy osszák meg az információkhoz való 
hozzáféréssel és az információgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalataikat. 
 
PÉLDA A JÓ GYAKORLATRA: az esettanulmány forrása a következő: XIX. cikk és 
Asociación por los Derechos Civiles, Access to information: An instrumental right for 
empowerment, 27–28. oldal, letölthető a következő hivatkozásról: 
http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf.  
 
Thaiföld: az oktatáshoz való jog 
 
1998-ban egy szülő, akinek a gyermekét nem vették fel egy jó nevű állami általános 
iskolába, a Kasetsart Mintaiskolába, az információkhoz való jogra hivatkozva kérte, 
hogy a titkos felvételi eljárást hozzák nyilvánosságra. Az iskola, ahová főként dek 
sen, azaz elit családok gyermekei jártak, a beiskolázás során felvételi vizsgát is 
alkalmazott. A Hivatalos Információk Bizottsága kimondta, hogy a 120 felvett tanuló 
vizsgái nyilvános információnak tekintendők. A nyilvánosságra hozatal után kiderült, 
hogy 38, a felvételi vizsga követelményeit nem teljesítő tanuló megvesztegetés révén 
felvételt nyert, azaz a szüleik pénzt fizettek az iskolának. Az érintett szülő ezt 
követően pert indított, és egy kormányzati jogi tanácsadó testület a javára döntött, 
kimondva, hogy megsértették Thaiföld Alkotmányának az egyenlő bánásmódra 
vonatkozó előírását. Emellett azt is elrendelték, hogy az állami fenntartású iskolák 
szüntessenek meg minden korrupt és diszkriminatív gyakorlatot. 
 
f) Az információknak az adott tevékenységhez igazítása – az egyes áldozatok 

támogatása 
 

A diszkrimináció ténye jogi eljárások keretében és azokon kívül is megállapítható. 
Polgári jogi és munkajogi esetekben az az általános szabály, hogy mindegyik fél 
maga köteles bizonyítani az általa állított tényeket, amelyekből rá nézve kedvező 
jogkövetkezmények származnak. Általánosságban egy polgári jogi vagy munkaügyi 
perben a diszkriminációra vonatkozó panaszról azt kell bebizonyítani, hogy a 
megvalósulása valószínűbb, mint a meg nem valósulása – úgy, hogy a bizonyított 
tények alapján egy ésszerűen gondolkodó személy azt feltételezze, hogy a 
diszkrimináció megvalósult. Közigazgatási eljárásban és bűnügyekben általában a 

http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf


 

 49 

Az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudatosság fokozását célzó szemináriumok civil társadalmi 
szervezetek számára 

hatóságok vizsgálják ki és állapítják meg a tényeket, eltérő mértékű bizonyossággal. 
Az egyenlőség biztosításáért felelős testületek vagy a közigazgatási eljárások 
szabályait követik, vagy pedig a saját belső szabályzatuk alapján vizsgálják ki a 
panaszokat.  
 
Mindenféle eljárásban jellemző bizonyíték a tanúvallomás, a dokumentumok és a 
köztudomású információk. Minden eljárásra igaz, hogy a diszkrimináció megtörténtét 
állító személyek kötelesek bemutatni a rendelkezésükre álló bizonyítékokat. A 
diszkrimináció vélelmét számos esetben tanúvallomások és az elkövetőktől 
beszerzett dokumentumok vagy információk alapján állapítják meg. 
 
A diszkriminációmentességi irányelvek a diszkrimináció különböző fajtáit határozzák 
meg. Kereset benyújtásakor az áldozatoknak a diszkrimináció jellegére való tekintet 
nélkül meg kell adniuk bizonyos alapvető információkat. 
 
GYAKORLAT: Meséljék el a történetet a résztvevőknek, és egy papírlapon gyűjtsék 
össze az alapvető információkat.  
 
A helyi roma vezetők felhívták a figyelmüket arra, hogy a városban élő roma 
gyerekek csak a roma telephez legközelebb lévő iskolába nyerhetnek felvételt. Azt is 
elmondták, hogy azt a néhány roma gyermeket, akiket a szüleik más iskolába 
próbáltak meg beíratni, a romatelephez legközelebbi iskolába irányították át. Ez az 
iskola csökkent értelmi képességű gyermekeknek kidolgozott tanterv szerint oktat. A 
vezetők arról számoltak be, hogy az iskolai oktatás során nem minden gyermek 
értelmi képességeit vizsgálják meg. Az iskola az Önök országában érvényes felvételi 
rendszert alkalmazza. 
 

Kérdések Válaszok  
1. Ki cselekedett?  
2. Mit tett?  
3. Kivel?  
4. Mikor?  
5. Hol?  
6. Hogyan?  
7. Mit eredményezett ez a méltánytalanság?   
8. Ki a felelős a méltánytalanságért?  
9. Ki látta, hallotta a méltánytalanságot, és ki 
volt a tanúja?  

10. Igazolható az állítás dokumentumokkal, 
statisztikákkal vagy szakvéleményekkel?  

11. Mi az áldozat védett jellemzője: faji vagy 
etnikai hovatartozás, kor, fogyatékosság, 
szexuális orientáció, vallás vagy hitbeli 
meggyőződés? A szóban forgó eset valós, 
feltételezett, társítás útján történt, 
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többrendbeli? 
12. Ki az a kontrollszemély vagy -csoport, 
akinek a tapasztalataihoz hasonlítani lehet az 
áldozat által elszenvedett bánásmódot?  
Nincs szükség összevetésre zaklatás, 
megtorlás, diszkriminációra adott utasítás 
esetében, valamint ha elmulasztják a 
megfelelő ésszerű alkalmazkodást.  
Néhány Tagállamban a diszkrimináció 
megállapítható egy ideálisnak tekintett 
minimális színvonalú bánásmód hiánya esetén 
is, pl. az emberi méltóság által megkövetelt 
bánásmóddal kapcsolatosan. 

 

13. Az eset az (európai) diszkriminációellenes 
jogszabályok hatálya alá tartozik?  

 
GYAKORLAT: Kérdezzék meg a résztvevőket, hogy vezetnek-e nyilvántartást a 
saját nem kormányzati szervezeteikben, és ha igen, milyen sablont használnak 
ehhez. Felhasználható ez a sablon ahhoz, hogy figyelemmel kísérjék a panaszok 
sorsát, beszámolót írjanak a tevékenységükről, és információkat osszanak meg más 
nem kormányzati szervezetekkel? 
 
Kérdezzék meg tőlük, hogy ebben az esetben milyen jogok sérültek, és miért 
gondolják, hogy a helyzetet orvosolni kell? Egyéni jellegű vagy rendszerszintű a 
probléma? Milyen alapvető információk hiányoznak, valamint milyen további 
bizonyítékokat kell beszerezni és hogyan?  
 
A stratégiai tervezésre továbblépve kérjék meg a résztvevőket, határozzák meg, 
milyen problémákat vet fel az eset az egyes roma gyermekekkel és szülőkkel 
kapcsolatosan, és azokat a kérdéseket is, amelyek egy általános gyakorlatról 
tanúskodnak, és strukturális diszkriminációhoz vezetnek. Kérdezzék meg őket, hogy 
a saját nem kormányzati szervezeteik egyedi esetekkel, strukturális problémákkal 
vagy mindkettővel foglalkoznak-e. Ez utóbbi esetben hogyan teremtenek egyensúlyt 
tevékenységeik között, egyéni illetve általános szinteken? 
 
A kereset benyújtása miatt a diszkrimináció áldozataira nehezedő nyomást számos 
különféle bizonyíték enyhítheti, például statisztika alkalmazása, helyzetelemzés, 
nyilvánosan hozzáférhető adatok/információk beszerzése, hang- vagy 
videofelvételek, igazságügyi szakértői vélemények és közvetett bizonyítékokból 
levont következtetések.  
 
Kérjük, a helyzetelemzéshez használják a helyzetelemzési modult (4.4). A 
helyzetelemzéssel kapcsolatos további információkat illetően lásd: Proving 
discrimination cases, the role of situation testing, letölthető a következő 
hivatkozásról:  
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http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofS
ituationTesting_EN_03.09.pdf. A bizonyítással kapcsolatos további információkat 
illetően lásd a Hogyan indítsunk diszkrimináció miatti keresetet című kézikönyvet 
(amelyet a Jogi Szakértők Európai Hálózata fog megjelentetni a 
diszkriminációmentesség témájában).20  

 
4.1.5 Mi a stratégiai tervezés? 

 
BEMUTATÓ  
 
A stratégiai tervezés folyamatának lényege, hogy a szervezetek meghatározzák a 
követendő irányvonalat, és meghozzák a szükséges döntéseket a stratégia 
végrehajtásához szükséges emberi és pénzügyi erőforrásaik felosztásáról. A 
stratégiai tervezésben számos különböző technika alkalmazható, például a SWOT 
elemzés (az Erősségek, Gyengeségek, Lehetőségek és Veszélyek angol nyelvű 
kezdőbetűi után), a PEST elemzés (Politikai, Gazdasági, Szociális és Technológiai), 
a STEER elemzés (Szociokulturális, Technológiai, Gazdasági, Ökológiai és 
Szabályozási tényezők) és az EPISTEL (Környezetvédelmi, Politikai, Informatikai, 
Szociális, Technológiai, Gazdasági és Jogi) elemzés. Mindenfajta stratégiai tervezés 
során foglalkozni kell legalább eggyel a következő három kulcskérdés közül: 
 
a) Mit teszünk? 
b) Kinek az érdekében tesszük? 
c) Hogyan végezhetünk kiemelkedő munkát? 

 
Számos szervezetben a stratégiai tervezést olyan folyamatnak tekintik, amelynek a 
célja annak a meghatározása, hogy a szervezet milyen irányba haladjon a következő 
évben, vagy még inkább az elkövetkező három–öt évben (hosszú távon), bár néhány 
szervezet akár 20 éves időtávra is felvázolhatja a jövőképét. Ha a szervezet meg 
akarja határozni, hová tart, pontosan tudnia kell, hogy jelenleg hol áll, majd meg kell 
határoznia, hogy hová akar eljutni, és milyen módon teszi meg az odavezető utat. Az 
így elkészített dokumentum neve „Stratégiai terv.” A stratégiai tervezés 
sokféleképpen megközelíthető, de jellemzően egy háromlépcsős eljárást szoktak 
használni: 
 
• A helyzet – az aktuális helyzet és az odavezető út kiértékelése; 
• Célkitűzés – a rövidebb és/vagy hosszabb távú célok meghatározása (ideális 

állapotnak is szokták nevezni); valamint  
• Útvonal/Javaslat – a rövidebb/hosszabb távú célok eléréséhez vezető 

lehetséges útvonal felvázolása. 
 
Az egyik alternatíva neve: Lásd át – Gondolkozz – Vázold fel 
 
• Lásd át – milyen a jelenlegi helyzet? 

                                                 
20 Lásd a 20. Lábjegyzetet. 

http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTesting_EN_03.09.pdf
http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTesting_EN_03.09.pdf
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• Gondolkozz – határozd meg a rövidebb/hosszabb távú célokat 
• Vázold fel – térképezd fel a rövidebb/hosszabb távú célok eléréséhez vezető 

utat 
 
A SWOT elemzés a stratégiai tervezés leghasznosabb megközelítési módja. Ennek 
az eszköznek az a célja, hogy elemezzük vele a belső stratégiai tényezőket, a 
szervezetre jellemző erősségeket és gyengeségeket, és a szervezet hatáskörén 
kívül álló tényezőket, pl. a lehetőségeket és fenyegetéseket. A SWOT további 
felhasználási módjait a érdekérvényesítésről (4.2) szóló modulnak ismertetik.  
 
A stratégiai terv kidolgozásakor az egyik cél egy olyan terv elkészítése, amely 
megfelelő alapot ad a stratégiai tervek megfogalmazásához. A legtöbb stratégiai terv 
a magas szintű kezdeményezésekkel és az átfogó célokkal foglalkozik, de nem 
dolgozzák ki ezek alapján azokat a napi szintű projekteket és feladatokat, amelyek a 
terv megvalósításához szükségesek. 
 
A tervezett jövőbeni eredmények konkrét, határidőhöz kapcsolt megfogalmazását, 
illetve a tervezett jövőbeni eredmények általános és folyamatos megfogalmazását 
rövid vagy hosszú távú célnak nevezzük. Az emberek jellemzően egyszerre több célt 
is kitűznek maguk elé. Érdemes arra törekedni, hogy a célok illeszkedjenek 
egymáshoz. Az „A” cél illeszkedik a „B” célhoz? A kettő együtt egységes stratégiát 
képez?  
 
Van olyan megközelítés, amely szerint rövid, közép- és hosszú távú célokat is ki kell 
tűzni. Ebben a modellben a rövid távú célok várhatóan könnyen elérhetők: éppen 
csak karnyújtásnyira vannak. A másik végletet a hosszú távú célok jelentik, 
amelyeknek a megvalósítása nagyon nehéznek, szinte lehetetlennek tűnik. A célok 
időrendi sorrendbe állítása révén mindegyik cél megvalósítása a következő 
elérését készíti elő. A tervező személy vagy csoport először a könnyű, rövid távú 
célokat váltja valóra, majd a középtávú, végül pedig a hosszú távú célok 
következnek. Az időrendi sorrend révén létrehozhatunk egyfajta „céllépcsőt.” 
Szervezeti keretek között a szervezetnek úgy kell céljait összehangolnia, hogy ne 
legyenek egymással ellentmondásban. A szervezet egyik része által kitűzött 
céloknak szerves egészet kell alkotniuk a szervezet többi részének céljaival. 
 
Egy alapvető stratégiai ciklus elemei széles körű, hosszú távú stratégiákban és rövid 
távú stratégiai tevékenységben egyaránt felhasználhatók.  
 
GYAKORLAT: Az alábbi diagram alapján (54. oldal) mutassa be a stratégiai 
tervezés folyamatát a romaoktatás példáján keresztül. Bár ez a modul a jogsegélyre 
koncentrál, a pereskedést is beleértve, a résztvevők nem jogi stratégiát is 
kidolgozhatnak. Vegye figyelembe, hogy egy nem kormányzati szervezet a stratégiai 
tervezés egész spirálját beindíthatja, a jogi szolgáltatásoktól kezdve a 
tudatosságnövelésig stb., vagy fordítva egyaránt. 
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Hívja fel a résztvevők figyelmét a jogsegély és a stratégiai pereskedés közötti 
különbségekre. Kérdezze meg őket, hogy vannak-e más olyan nem kormányzati 
szervezetek / egyenlőséget előmozdító testületek, amelyek segíthetnek nekik az eset 
megoldásában. Néhány kérdés a beszélgetés irányításához: 
 
• Mit tesz az Önök nem kormányzati szervezete? 
• Milyen támogatást kap az Önök nem kormányzati szervezete: pénzügyi, 

személyügyi, egyéb jellegűt? 
• Mit akar az áldozat? 
• Ez összhangban van az Önök nem kormányzati szervezetének céljaival? 
• Milyen messze hajlandó elmenni az Önök nem kormányzati szervezete? 
• Kinek van szerepe az ügy megoldásában, és milyen szinten? 
• A többieknek mit kellene tenniük? 
 
Stratégiai pereskedés vs. jogi szolgáltatások 
 
A stratégiai pereskedés, amelyet néha a hatás kedvéért való pereskedésnek is 
neveznek, azt jelenti, hogy egy esetet azért visznek bíróság elé, hogy ezzel a 
társadalomban minél szélesebb körű változást érjenek el. A stratégiai pereskedést 
indító személyek arra akarják felhasználni a törvényt, hogy a szóban forgó per 
megnyerésén túl is tartós eredményt érjenek el. Ez azt jelenti, hogy a stratégiai 
pereskedés során legalább akkora hangsúly van azon a hatáson, amelyet a 
társadalom és a kormányzat szélesebb körére tudnak gyakorolni, mint magán a per 
kimenetelén. 
 
Stratégiai pereskedés vs. jogi szolgáltatások. Ugyanakkor fontos figyelembe venni, 
hogy a stratégiai pereskedés a jogi szolgáltatások sok hagyományosabb formájától 
nagymértékben különbözik. A hagyományos jogi szolgáltatásokkal foglalkozó 
szervezetek értékes szolgáltatásokat kínálnak egyéni ügyfeleiknek, és teljes 
erőbedobással dolgoznak azért, hogy ügyfeleiket képviseljék, illetve helyes 
tanácsokkal lássák el minden olyan ügyben, amelyre megbízást kapnak tőlük. De 
mivel a hagyományos jogi szolgáltatások ügyfélközpontúak, és korlátozzák őket a 
szolgáltató szervezet erőforrásai, gyakran nincs lehetőség arra, hogy az adott ügyön 
túlmutató eseteket is megvizsgáljanak. A stratégiai pereskedés viszont kifejezetten a 
szakpolitikák és a szélesebb körben vett viselkedésminták megváltoztatásáról szól. 
Éppen ezért a stratégiai pereskedésnek a hagyományos jogi szolgáltatásoktól 
eltérően nem az a célja, hogy a legjobb szolgáltatásokat nyújtsák a lehető legtöbb 
ember számára. 
 
Érdekérvényesítés. A társadalmi igazságosság szószólói a perindítást eszközként 
használhatják arra, hogy jogi és társadalmi változásokat indítsanak el. Ez gyakran 
egy szélesebb körű érdekérvényesítési kampány részeként valósul meg, amelynek 
az a célja, hogy jobban tudatosítson egy adott kérdést, vagy elősegítse egy 
hátrányos helyzetű csoport jogainak érvényesítését. Sok olyan csoport vagy egyén, 
akik stratégiai pereskedést kezdeményeznek, másokat is rá akarnak venni arra, hogy 
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csatlakozzanak ügyükhöz, vagy a kormányt akarják befolyásolni a törvények 
megváltoztatása érdekében.  
 
Eredmények. A stratégiai pereskedés sikeres alkalmazásával komoly áttöréseket 
lehet elérni. El lehet vele érni, hogy a kormány intézkedéseket tegyen annak 
érdekében, hogy alapvető ellátást nyújtson állampolgárainak, egyenlő jogokat 
garantáljon a kisebbségek számára, vagy megszüntessen valamilyen 
környezetkárosító tevékenységet. A stratégiai pereskedés lehetséges eredményének 
szinte semmi nem szab határt.21  
 
A végső beszámolási fázisban mutasson rá a kérdéssablon, a stratégiai kördiagram 
a résztvevők számára nyitva álló cselekvési lehetőségek és az ehhez szükséges 
információk közötti kapcsolatokra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21  Geary P, (2009) Children’s rights: A guide to strategic litigation, Child Rights Information Network: 

London. 
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4.2 Érdekérvényesítés  
 
„Soha ne kételkedj abban, hogy elszánt és gondolkodó polgárok kis csoportja meg 
tudja változtatni a világot. Valójában mindig is így történt.  
Margaret Mead  
Ennek a modulnak az a célja, hogy a nem kormányzati szervezetek megszerezzék 
azt a tudást és azokat az ismereteket, amelyek révén stratégiai érdekérvényesítést 
végezhetnek a diszkriminációellenes törvények és szakpolitikák hatékonyabb 
végrehajtása érdekében. 
 
4.2.1 Meghatározás 
 
Ebben a kézikönyvben az „érdekérvényesítés”szervezett kísérletet jelent arra, hogy a 
változás végrehajtása érdekében bizonyítékokkal és érvekkel támasszák alá, miért 
szükséges a változás, és hogyan kell végrehajtani. A változás jelentheti szakpolitikák 
és jogszabályok megváltoztatását, a szakpolitikák vagy a jogszabályok 
alkalmazásának megváltoztatását, vagy az emberek szakpolitikákkal és saját 
jogaikkal kapcsolatos tájékoztatását. A „stratégiai érdekérvényesítés” olyan 
cselekvések sorozatát jelenti, amelyeket egy adott cél elérésére törekvő szereplők 
gondosan kidolgoztak, megterveztek és végrehajtottak. A lobbizás az 
érdekérvényesítés egyik formája. 
 
4.2.2 Tárgy 
 
Ez a modul azt tárgyalja, hogy hogyan folytathatnak hatékony érdekérvényesítést a 
nem kormányzati szervezetek. Általánosságban arról szól, mi szükséges a különféle 
érdekérvényesítő intézkedések kidolgozásához, megtervezéséhez és 
végrehajtásához, valamint eredményük és hatásuk figyelemmel kíséréséhez és 
értékeléséhez.  
 
Az érdekérvényesítés része az információgyűjtés, a megfigyelés, a partnerségek 
építése, a kapcsolati háló építése és a média felhasználása, mely témák mindegyikét 
tárgyaljuk a kézikönyv más moduljaiban. Ez a modul azt a kontextust jelzi, amelyben 
ezek a folyamatok vagy tevékenységek szükségesek a hatékony 
érdekérvényesítéshez. 
 
Ez a modul a nem kormányzati szervezetek által végzett érdekérvényesítési 
tevékenységgel foglalkozik, nem tárgyalja az üzleti tevékenységként végzett 
lobbizást, sem pedig a magánszektor szervezeteiben végzett érdekérvényesítési 
formákat. Nem foglalkozik a közösségi alapú kapacitásépítéssel sem, amely része 
lehet a nem kormányzati szervezetek stratégiai érdekérvényesítésének. 
 
4.2.3 Tartalom 
 
Az érdekérvényesítés rendszerszerű folyamat, melynek célja, hogy változást vívjon ki 
elkülönült lépésekkel és tevékenységekkel.  
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a) Induló elemzés az érdekérvényesítés kérdésének azonosításához 
 
Mi az, ami nincs rendben? Vagy mi az, ami nem úgy történik, ahogyan kellene? Van-
e bizonyíték diszkriminációra, hátrányos elbánásra vagy egyenlőtlenségre olyan 
területen, ahol az Önök szervezetének érdekeltsége van? Van-e bizonyíték arra, 
hogy nem hajtottak végre teljes egészében nemzeti vagy EU-szintű 
diszkriminációellenes jogszabályokat? Vannak olyan szakpolitikák vagy gyakorlatok, 
amelyek megakadályozzák vagy tiltják, hogy minden csoport teljes mértékben 
élvezhesse az egyenlőséghez való jogát? Például: 
 

A fogyatékossággal élőket aránytalan mértékben kizárják a legtöbb fajta 
munkalehetőségből a legtöbb szinten, kivéve a „védett”, csak a 
fogyatékossággal élők számára fenntartott munkalehetőségeket. 
 
Annak ellenére, hogy nemzeti, európai és nemzetközi jogszabályok írják elő az 
oktatáshoz való egyenlő hozzáférés jogát, bizonyos etnikai kisebbségi családok 
(közvetlen és/vagy közvetett) diszkriminációval szembesülnek, amikor 
megpróbálják a gyermekeiket valamelyik átlagos helyi iskolába beíratni. 

 
• Milyen bizonyítékokkal rendelkeznek? Objektívak ezek a bizonyítékok? 

Egyértelműek? 
• Mik a mögöttes okok? Ki a felelős? 
• Hogyan lehet az okokat megszüntetni?  
• Saját tapasztalatuk alapján, véleményük szerint lehetséges-e a változás, és 

várhatóan hol találkoznak majd a változással szembeni erős ellenállással? 
 
A „problémafa” hasznos elemzőeszköz, amely segítséget nyújt a probléma jogi, 
politikai és társadalmi szempontjainak vizuális megjelenítésében. A „problémafa” 
segít azon okok vagy következmények meghatározásában, amelyek közvetlenül 
vagy közvetetten a problémához kapcsolódnak, és amelyek esetében az 
érdekérvényesítés a leghatékonyabban alkalmazható.  
 
Alább bemutatjuk a „problémafa” egy leegyszerűsített példáját, ahol a probléma a fa 
törzse, a problémához hozzájáruló tényezők a gyökerek, a mélyebb gyökerek pedig 
ezeknek a gyökereknek az okai. A tünetek vagy a probléma hatásai az ágak, a 
szélesebb körben megnyilvánuló hatások pedig a magasabban lévő ágak. 
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Megjegyzés: Ez csak egy példa. A valóságban más okok és okozatok is lennének, és 
az okok között több lenne a kapcsolódás. 
 
b) További feltárás: a probléma és az okok megértése 
 
Az érdekérvényesítéssel kapcsolatos intézkedések megtervezésének megkezdése 
előtt nagyon fontos, hogy a lehető legnagyobb mértékben megértsék a problémát és 
annak okait. (A fenti 4.1 modulnak nagyobb részletességgel tárgyalja az 
információgyűjtés kapcsolatos bizonyítékgyűjtésben).  

szellemi 
egészséggel 
kapcsolatos 
fokozott 
problémák 

fogyatékossággal 
élő emberek 
társadalmi 
kirekesztettsége  

a fogyaté-
kossággal élők 
családja 
szegénységben 
él 

a fogyatékossággal 
élő emberek 
túlságosan függenek 
az állami 
támogatásoktól 

a fogyatékossággal 
élő emberek 
kismértékű 
részvétele a polgári 
társadalomban 

a fogyatékossággal 
élő emberek 
demoralizációja, 
elszigetelődése 

a fogyatékossággal 
élő emberek 
diszkriminációt 
szenvednek el a 
munkavállalás során 

a munkaadók 
előítéletei és 
tudatlansága a 
fogyatékossággal 
élők képességeit 
illetően 

a munkaadók 
visszautasítják a 
fogyatékosság-
gal élő állásra 
jelentkezőket 

a diszkri-
minációellenes 
törvények be 
nem tartása 

a fogyatékos-
sággal élő 
emberek nem 
kérdőjelezik meg 
a munkaadók és 
más személyek 
visszautasítását 

a fogyatékossággal 
élő embereknek 
nincsenek meg a 
munkához 
szükséges 
képességeik  

a közvéleménynek a 
fogyatékossággal élő 
emberek 
munkaalkalmasságá-
val kapcsolatos 
előítéletei és 
tudatlansága 

a munkaadók 
nincsenek 
tisztában a 
diszkriminá-
cióellenes 
törvényekkel 

a fogyatékos-
sággal élők 
nincsenek 
tisztában az 
egyenlőséghez 
való jogukkal 

a jogi 
tanácsadó 
szolgáltatá-
sok hiánya 

a fogyatékossággal 
élő emberek 
kirekesztettek az 
oktatásból és a 
munkával 
kapcsolatos 
képzésből 

a fogyatékosság-
gal élő szülők 
nagyobb arányú 
szegénysége 
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Hasznos lehet, ha a kérdést alkotórészeire bontják, utána pedig minden egyes 
résszel kapcsolatosan azonosítják az okokat, a következményeket és a lehetséges 
megoldásokat. A „miért” kérdés újból és újból történő felvetése segíthet az alapvető 
okok megállapításában. 
 
Például a foglalkoztatási esélyegyenlőség akadályait a fogyatékossággal élő 
emberek esetében a következőképpen lehet megfogalmazni: 
 
• a munkaadók nem ismerik a diszkriminációellenes törvényeket; 
• a munkaadóknak a fogyatékossággal élő emberek munkaalkalmasságával 

kapcsolatos előítéletei és tudatlansága; 
• a szakszervezetek részéről tapasztalható kismértékű érdeklődés azon esetek 

iránt, amikor fogyatékossággal élő embereket nem hajlandók alkalmazásba 
venni; 

• a fogyatékossággal élő emberek kirekesztése az oktatásból és képzésből, ahol 
használható tudást szerezhetnének; 

• a diszkriminációellenes jogszabályokat nem alkalmazzák és/vagy nem tartatják 
be;  

• a fogyatékossággal élő emberek nem ismerik a diszkriminációellenes törvények 
alapján őket megillető jogokat; 

• nincsenek olyan szolgálatok, amelyek a fogyatékossággal élő embereket 
ellátnák tanácsokkal, és segítséget nyújtanának nekik a diszkriminációval 
kapcsolatos jogaik érvényesítésében.  

 
Ezen tényezők mindegyikének megvan a maga oka; minden esetben meg kell találni 
a felelős magánszemélyeket vagy intézményeket is. Ez annak a megtervezésében is 
segíteni fog, hogy mit kell tenni a változás érdekében. 
 
c) Mi a hosszú távú céljuk? Mik a rövid távú céljaik?  
 
Az érdekérvényesítési célnak le kell írnia a megvalósítani kívánt változást; ez az 
érdekérvényesítési intézkedések kívánt hosszú távú eredménye. Az 
érdekérvényesítési cél lehet általános jellegű, például: 

 
A fogyatékossággal élő emberek kapjanak egyenlő esélyt a munkához jutásra. 
 
A kerület minden iskolája biztosítson egyenlő hozzáférést az általánosan 
igénybe vett oktatási intézményekhez minden tanuló számára, hátrányos 
megkülönböztetés nélkül. 

 
Az érdekérvényesítési célok legyenek konkrét, rövid vagy középtávú változások, 
amelyek megvalósíthatók és hozzájárulnak céljaik eléréséhez. Ha egy probléma 
összetett vagy több eltérő okra vezethető vissza, valószínűleg egynél több rövid távú 
célt lehet meghatározni, amelyek elvezetnek a hosszú távú cél eléréséhez. 
Általánosságban az érdekérvényesítési tevékenység céljai egy-három év alatt 
valósulhatnak meg. Ez lehetőséget ad a haladás monitorozására (lásd alább) és 
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arra, hogy a további célok kitűzésekor figyelembe vegyenek olyan politikai, jogi vagy 
más fejleményeket, amelyek hatással lehetnek hosszú távú céljuk megvalósítására. 
 
A célokat az angol SMART (okos) szó kezdőbetűivel szokták jellemezni Specific 
(Konkrét), Measurable (Mérhető), Achievable (Elérhető), Realistic (Realisztikus) és 
Time-bound (Időhöz kötött). Az elérni kívánt változást kell ismertetni, nem pedig azt, 
hogy mit kívánnak tenni a változás elérése érdekében. Például: 
 

18 hónapon belül [az illetékes kormányhivatal vagy az egyenlőségi testület] 
megjelentet és valamennyi nemzeti munkaadói szervezetnek és bejegyzett 
szakszervezetnek elküld egy egyértelmű útmutatást a foglalkoztatási 
diszkrimináció tilalmáról. 
  
A következő iskolaév kezdetére a kerület valamennyi oktatásügyi tisztviselője 
és a kerület minden iskolájának igazgatója részt vesz egy olyan képzésen, ahol 
az oktatásra vonatkozó nemzeti diszkriminációellenes jogszabályokat oktatják.  
 

Konkrét – kerülni kell az olyan homályos kifejezések használatát, mint 
„felhatalmazás”, „képessé tesz”, mondják ki világosan, hogy mire gondolnak.  
 
Mérhető – legyen minél egzaktabb. Tartalmazzon számokat (az emberekről, a 
szervezetekről, a gyakoriságról, a tesztesetekről). Ha vannak, meg kell jelölni a 
földrajzi vagy szektorális határokat (pl. az ország egész területe, vagy három 
nagyváros, mindenféle szolgáltató vagy közszolgálati intézmény). 
 
Elérhető – úgy fogalmazzák meg a céljaikat, hogy Önök és mások is tudják, mikor 
valósították meg őket. Például ki lehet tűzni célként azt, hogy hatékony jogvédelmet 
nyújtsanak a hátrányos megkülönböztetés ellen, de a rövid távú célban azt is meg 
kell határozni, hogy ki, hol és hogyan fogja ezt megtenni (például az elkövetkező 12 
hónapban a kormány vizsgálja meg, hogyan érvényesítik a diszkriminációellenes 
jogszabályokat az oktatás területén). 
  
Realisztikus – a céljaiknak a tervezett időkereteken belül teljesíthetőknek kell 
lenniük, az Önök szervezetének kapacitásával számolva (lásd alább). 
 
Időhöz kötött – a cél megjelölésének tartalmaznia kell egy világos, realisztikus 
időkeretet, amelyen belül elérhető a javasolt változás.  
 
d) Az érdekérvényesítési kapacitás felmérése 
 
Amikor döntenek a céljaik felől és megtervezik érdekérvényesítési stratégiájukat, 
szervezetük kapacitása kritikus tényező. Pontos képpel kell rendelkezniük arról, hogy 
a szervezetük mit képes elérni önmagában vagy más szervezetekkel közösen. 
Képes lesz arra a szervezet, hogy megtervezze, menedzselje és fenntartsa az 
érdekérvényesítési munkát, reagáljon a változó szakpolitikai környezetre, és bevonja 
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az érintett személyeket? Elegendő személyzet és pénzforrások állnak 
rendelkezésre? Az egyének rendelkeznek a szükséges tudással és képességekkel?  
  
A SWOT érdekérvényesítési elemzés (lásd: Információgyűjtés és az intézkedések 
megtervezése című modul (4.1)) segíthet abban, hogy felmérjék a szervezetük 
kapacitását, a belső erősségek és gyengeségek, illetve a külső lehetőségek és 
veszélyek áttekintésével.  
 
Fontos, hogy építsenek szervezetük erősségeire, például a problémák ismeretére, a 
kapcsolatrendszer és az érdekérvényesítés terén szerzett tapasztalatra, miközben 
módot találnak a gyengeségek leküzdésére, mint például a finanszírozás hiányára 
vagy a személyzet és az önkéntesek idejét lefoglaló tevékenységekre.  
 
A külső lehetőségek közé tartozhatnak a friss médiabeszámolók, a sikeres bírósági 
határozatok és más szervezetek támogatása. Érdekérvényesítési akciótervük 
központi részének kell lennie annak is, hogy lépéseket tesznek a lehetséges külső 
veszélyek, mint például a közvélemény érdektelensége vagy a fő döntéshozók 
támogatásának elmaradása leküzdése érdekében, és hogy felkészülnek az 
ismeretlen tényezőkre, mint pl. a nemzeti kormányban vagy a helyi önkormányzatban 
bekövetkező változásokra.  
 
e) Hatalom és befolyás: Hogyan, mikor születnek a döntések, és kik hozzák 

meg őket? Kik befolyásolják a döntéshozókat? Kinek van valós hatalma a 
változás jóváhagyására?  

 
Valószínűleg már jól ismerik az érdekérvényesítési problémával kapcsolatos politikai 
realitásokat.  
 
„A hatalom és a politika kérdései kibogozhatatlanul kötődnek az érdekérvényesítési 
munkához, annak ellenére, hogy bizonyos szereplők nem szívesen „bonyolódnak 
bele a politikába”.” 22 
 
Többek közt ezekre a kérdésekre kell választ adni: 
 
• Ki a felelős azért a szakpolitikáért, amelyet aggályosnak tartanak? Ebben az 

összefüggésben a szakpolitika jelentheti annak hiányát, helytelen szakpolitikát 
vagy egy létező szakpolitika helytelen alkalmazását vagy betartatását is. 

• Kik a döntéshozók? Kik befolyásolhatják a döntéshozókat?  
• A szakpolitika iránt van közérdeklődés, vagy olyan kérdésről van szó, amelyet 

soha nem szoktak megvitatni?  
• Hogyan fogják befolyásolni a szakpolitikát? A gyakorlatban hogyan működik a 

szakpolitika kidolgozásának folyamata és a benne megnyilvánuló hatalmi 
dinamika? Mik a lehetséges belépési pontok? 

                                                 
22  WaterAid érdekérvényesítés. Miről is szól? Útmutató az érdekérvényesítési munkához a víz- és 

csatornaszolgáltatások területén. 2011.  
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A hatalom egyszerre többféleképpen is működhet. Fontos, hogy elemzésükben 
ezeket a különböző módokat figyelembe vegyék a tervezett érdekérvényesítés 
összefüggéseiben, hogy meg tudják tervezni a megfelelő érdekérvényesítési 
stratégiákat: 
 
• látható hatalom – formális szabályok, struktúrák, intézmények és eljárások; 
• rejtett hatalom - a befolyásos emberek, akik eldöntik, hogy mi kerüljön 

napirendre, kizárva a kevésbé befolyásos embereket; valamint 
• láthatatlan hatalom - azok a tényezők, amelyek formálják az értékeket, 

normákat, meggyőződéseket és hozzáállásokat, rögzítik az uralom és az 
alávetettség mintázatait. 

 
 
 
 
 
 
 
Hogyan, mikor születnek a döntések, és kik hozzák meg őket? Vannak formális és 
informális döntéshozatali folyamatok: 
 
• a formális döntéshozatal az, amit a jogszabályok, az alkotmány vagy egy 

szervezet belső szabályzata ír elő;  
• az informális döntéshozatal viszont gyakran megelőzi a formális döntéshozatalt, 

pl. amikor a formális döntéshozatalban is részt vevő döntéshozók egy csoportja 
megállapodik valamilyen álláspont elfogadásáról. 
 

f) Kik az elsődleges és a másodlagos célpontok?  
 
Az érdekérvényesítés célja változás elérése. Ehhez pedig olyan egyénekre vagy 
intézményekre van szüksége, akiknek megvan a hatalmuk a javasolt változtatások 
elfogadására. Ezért lényeges, hogy azonosítsák az elsődleges célpontokat – azon 
személyt, személyek csoportját vagy intézményeket, akiknek vagy amelyeknek 
megvan a hatalmuk ahhoz, hogy eleget tegyenek az igényeiknek, és az Önök által 
felvetett problémának megfelelően irányítsák a szakpolitika megalkotásának 
folyamatát. 
 
Emellett olyan embereket is kell azonosítani, akiknek van valamilyen mértékű 
befolyásuk a célpontokra, és akik a befolyásukat ügyük előmozdítására vagy 
megbuktatására tudják felhasználni. Ők lesznek a másodlagos célpontok.  
 
Az érintettek körébe tartoznak olyan magánszemélyek vagy szervezetek szélesebb 
csoportjai, akik – pozitív vagy negatív – hatást gyakorolhatnak az Önök által képviselt 
ügyre, vagy akiket érinteni fog az Önök által követelt változás.  
 

Fogyatékossággal élők hátrányos megkülönböztetése a 
foglalkoztatásban: a hatalom formái 
látható hatalom: munkáltatók 
rejtett hatalom: tulajdonos/befektető, biztosítók  
láthatatlan hatalom: előítéletek, mellőzés  
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Az elsődleges célpontok, a másodlagos célpontok és a fő érintettek közül kik azok, 
akik feltehetően a szövetségeseik vagy az ellenfeleik lesznek az Önök által képviselt 
ügyben? Ha vizuálisan is meg akarják jeleníteni az ügyükhöz kapcsolódó dinamikát, 
az elsődleges és a másodlagos célpontokat feltérképezhetik a hatalom és a 
támogatás – ellenzés tengelyei mentén.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A hangsúlyt a legnagyobb hatalommal bíró elsődleges célpontokra kell helyezni 
(azokra, akiket az ábrában a vízszintes vonal fölött lehet elhelyezni). Keressék meg a 
módját annak, hogy jól láthatóan vonják be a maximális hatalommal rendelkező 
támogatóikat. A legnagyobb kihívás az lesz, amikor megpróbálják majd a támogató 
oldal felé elvinni azokat a célpontokat, akik maximális hatalommal bírnak, és akik az 
értékelésük alapján erősen ellenzik az Önök ügyét. 
 
Minél többet tudnak meg arról, hogy a célszemélyek vagy -csoportok hogyan 
viszonyulnak az Önök céljaihoz, annál könnyebben tudják majd befolyásolni őket. 
Különböző információforrásaik lesznek, amelyek segítségével képet alkothatnak az 
érdekekről, az attitűdökről és a célpontok hatalmi kapcsolatainak esetleges 
változásairól. Ilyen források lehetnek: 
 
• korábbi közvetlen kapcsolat a szervezetükkel; 
• dolgozóktól, kapcsolt felektől, ellenfelektől származó információk; 
• különböző helyzetek megfigyelése: formális vagy informális megbeszélések, 

beszédek, sajtókonferenciák, médiamegjelenések, bírósági megjelenések; 
• a médiában megjelent beszámolók; illetve 
• a megfelelő webhelyek. 

 
g) Mi az alapvető üzenetük?  
 
Ha már tudják, hogy mi az alapvető üzenetük, meg is tudják azt fogalmazni többféle 
közönség számára. Írhatnak belőle szlogeneket, rövid, hangos kommentárokat, 
történeteket és rövid tájékoztatókat. Üzenetük célja olyan  tájékoztatás, rábeszélés 
és befolyásolás legyen, hogy az emberek lépjenek fel az Önök által felkarolt ügyért. 
A hallgatóság számára világosnak kell lennie, hogy mit kérnek tőlük (lásd: média 
modul (4.3)). 
  

 
     maximális hatalom 

minimális hatalom 

támogatás ellenzés 
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Alapvető üzenetüknek összegeznie kell, hol állnak az érdekérvényesítési stratégiájuk 
megtervezésében:  
 
• a probléma elemzése; 
• milyen bizonyítékokon alapszik az elemzésük – egyértelmű tényeket kell 

megadni; 
• a probléma okai; 
• Önök szerint ki a felelős; 
• miért szükséges a változás; 
• az Önök által javasolt megoldás; és 
• milyen cselekvésekre kérik a többieket annak érdekében, hogy a változás 

megvalósuljon. 
 

h) A megfelelő megközelítés és az alkalmas érdekérvényesítési módszerek 
és eszközök megválasztása  

 
Sokféle érdekérvényesítési módszer és eszköz létezik; a választást általában a 
következők alapján kell megtenni: 
 
• a problémáról, az elsődleges és a másodlagos célpontokról készített 

elemzésük;  
• céljaik; 
• erőforrásaik; és 
• a szervezetük munkamódszere. 
  
Ahogyan a projekt halad előre, a megfigyelési tevékenység és az időszaki 
értékelések (lásd alább) segítenek majd az adott célpontoknál leghatékonyabban 
alkalmazható módszerek megválasztásában. 
 
A legtöbb érdekérvényesítési tevékenység egynél több módszer vagy eszköz 
alkalmazásával jár, ezek lehetnek például a következők: 
 
• lobbizás;  
• megbeszélések, konferenciák vagy munkaértekezletek; 
• beszámolók és jelentések; 
• levelek/e-mailek írása; 
• a média felhasználása; 
• informatikai eszközök felhasználása; 
• stratégiai pereskedés (lásd: Információgyűjtés és az intézkedések 

megtervezése című modul (4.1)); és  
• kampányolás, a széles nyilvánosság mozgósítása (tiltakozások, demonstrációk) 
 
Mit jelent a lobbizás? Mikor célszerű lobbizni? 
 

„A lobbizás rendkívül hatékony eszköze lehet annak, hogy célba érjenek 
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az üzenetei, de előre alaposan meg kell tervezni, ha a legtöbbet akarja kihozni 
a lehetőségből.”23 

 
A lobbizás célja a döntéshozók tájékoztatása és meggyőzése, hogy álljanak az 
ügyük mellé. A lobbizás formálisan is végezhető tájékoztató beszámolók és 
megbeszélések révén, vagy informálisan beszélgetésekkel, más események 
alkalmával, illetve hétköznapi helyzetekben, például az utcán sétálva vagy egy kávé 
mellett.  
 
A lobbizás az érdekérvényesítés hasznos módja lehet, ha meg tudják határozni, 
hogy kik a döntéshozók, és pontosan meg tudják mondani, hogy a döntéshozóktól 
milyen érdemi intézkedést várnak. Ha például az a céljuk, hogy megakadályozzák 
egy helyi iskola bezárását, az illetékes önkormányzati képviselőnél érdemes lobbizni. 
 
A lobbizási lehetőségek leghatékonyabb kihasználása érdekében: 
 
• ismerjék meg, hogyan működnek a „hatalom folyosói” – a rendszer, az 

eljárások, különösen az időhorizontok –, és azt is derítsék ki, hogy kik a vezetők 
és a fontos szereplők. A formális döntéshozatal gyakran nagyon szigorú eljárási 
szabályok szerint történik, amelyek korlátozzák, hogyan és mikor lehetségesek 
a beavatkozások vagy a szakpolitikai változtatások;  

• sorolják be, hogy az adott szereplőnek mi az álláspontja az Önök által felkarolt 
ügyben, és milyen mértékű befolyással rendelkeznek; 

• alakítsanak ki és építsenek kapcsolatokat – segítsenek abban, hogy a 
célszemély és mások is megértsék az ügyüket, és nyerjék el a bizalmukat; 
illetve 

• mutassák meg, hogy erősek – úgy szervezzék a média- és egyéb 
tevékenységeket, hogy a döntéshozók lássák, van támogatottságuk az ügyben.  

 
Megbeszélésekre, beszámolókra, jelentésekre és levelek írására egyaránt sor 
kerülhet a lobbizás részeként. 
 
 Találkozók – lobbimegbeszélések, zártkörű találkozók, nyilvános találkozók, 

konferenciák  
 
A találkozók hatékony eszközt jelentenek arra, hogy tájékoztassák az embereket a 
problémáról és az Önök által javasolt megoldásról, meghallgassák az ellenérveket, 
támogatást szerezzenek, kapcsolati hálót hozzanak létre és partnerségeket 
építsenek fel. 
 
Az érdekérvényesítési megbeszélést alaposan elő kell készíteni és gondosan kell 
lebonyolítani, utánkövetéssel együtt: 
 

                                                 
23 Save the Children International (2007), Advocacy matters, Helping children change the world, 

Participants’ manual, 103.  
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• Előzetesen: határozzák meg a megbeszélés céljait, tervezzék meg, hogyan 
adják elő ügyüket, állapítsák meg, hogy valószínűleg mi iránt fog érdeklődni a 
célszemély és a többi résztvevő, mire lesznek fogékonyak, és próbálják el az 
érvelésüket. 

• A megbeszélés során: úgy adják elő az ügyüket, hogy a résztvevők 
fogékonyak legyenek rá, mutassák be a bizonyítékaikat, és adják elő személyes 
történeteiket, hallgassák meg a többieket is. Próbálják meg elérni, hogy 
elkötelezze magát a támogatás mellett. Ha lobbimegbeszélésről van szó, 
ajánlhatnak neki segítséget az információszerzésben, megkérhetik a 
döntéshozót vagy a munkatársait, hogy tegyenek meghatározott 
intézkedéseket, sőt, akár még egy ütemtervben is megállapodhatnak. Adják 
meg az elérhetőségüket és a megfelelő információkat. 

• A megbeszélés után: értékeljék a megbeszélést, ha célszerű, írásban 
erősítsék meg azokat a kérdéseket, amelyekről megállapodás született, és 
küldjenek további anyagokat. Ha lobbimegbeszélést tartottak, érdemes lehet 
utánkövetésként felhívni, levélben vagy e-mailben megkeresni a célszemélyt, 
és megkérdezni bővebb tájékoztatás lehetőségéről, finoman haladásra 
ösztökélni vagy újabb megbeszélést javasolni. Még ha nincs is eredmény, 
maradjanak kapcsolatban, és próbálkozzanak más megközelítésekkel is. 

 
 Jelentések és tájékoztató beszámolók készítése.  
 
Az érdekérvényesítés hasznos eszköze lehet az, ha készítenek egy jelentést a 
problémával kapcsolatban folytatott kutatásaikról, de ezt a jelentést hozzá kell 
igazítani a célközönség igényeihez. Minél fontosabb személy olvassa majd a 
jelentést, annál kevesebb ideje lesz a témával foglalkozni, éppen ezért ilyenkor 
nagyon fontos, hogy készítsenek valamilyen összegzést vagy vezetői összefoglalót 
is. 
 
A tájékoztató beszámoló jó eszköz lehet arra, hogy a döntéshozók figyelmét felhívjuk 
valamilyen problémára. A tájékoztató beszámolók különösen hasznosak lehetnek 
álláspontjuk népszerűsítésére olyan esetekben, amikor tudják, hogy kritikus döntések 
fognak születni. A tájékoztató beszámolónak világosan meg kell jelölnie, hogy milyen 
intézkedést várnak el a célszemélytől. Vázolják fel a hátteret, illusztrálják 
esetleírásokkal, tárgyalják meg az alternatív lehetőségeket, és adjanak 
bizonyítékokat a javasolt megoldás alátámasztására. A beszámolót lehet 
médiamunkával párosítani, például ki lehet küldeni egy összefoglaló sajtóközleményt 
röviddel azt megelőzően, hogy a célszemély meg fog hozni valamilyen nagy 
jelentőségű döntést. 
 
 Levelek és e-mailek küldése 
 
A lobbizás mellett a leveleket és az e-maileket is fel lehet használni. Egy nyilvános 
kampány keretében azt is megtehetik, hogy a nagyközönséget levelek és e-mailek 
írására buzdítják. Az összes többi eszközhöz hasonlóan a levélírást is úgy kell 
megtervezni, hogy felkeltse azoknak a döntéshozóknak a figyelmét, akik feltehetően 
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nagy mennyiségű levelet és e-mailt fognak kapni. A tartalom legyen rövid: nyilvánítsa 
ki a célt, hivatkozzon egy olyan problémára, ami a döntéshozónak is a szívügye, és 
egyértelműen fogalmazza meg, hogy a címzettől milyen jellegű intézkedést kér. 
Mindig tartsanak meg belőle egy másolatot. Célszerű lehet a másodlagos 
célszemélyeknek is küldeni egy példányt. 
 
 informatikai eszközök felhasználása: webhely, petíciók, blogok  

 
Az internet lehetőséget ad arra, hogy üzeneteiket sok millió emberhez juttassák el. 
Létrehozhatnak és használhatnak webhelyeket különböző problémák felvetésére, 
viták előmozdítására és eseményekre való reagálásra. Közölni lehet az 
álláspontjukat alátámasztó bizonyítékokat fényképek, hangfelvételek és írott 
szövegek formájában. A webhely csak akkor lesz hiteles, ha rendszeresen frissítik.  
 
Az online petíciók bemutathatják, milyen támogatást kap álláspontjuk a 
nagyközönségtől. A petíció üzenete legyen egyértelmű, hogy az aláírók pontosan 
tudják, mivel értenek egyet, és hogy a végső címzetthez világos üzenet jusson el.  
 
Az üzenet és az aláírók személyes adatainak védelme érdekében javasoljuk, hogy 
használjanak egy petíciós weboldalt, pl. 
http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=122
84842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7.  
 
A blogok a tömeges elérés és a véleményformálás népszerű eszközeivé váltak. Az 
Önök nem kormányzati szervezete is megteheti, hogy egy csoportblogon 
keresztülteszteli az érdekérvényesítési projektjével kapcsolatos véleményeket. Az 
erre a célra szolgáló blogot úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy rávilágítson 
azokra a kérdésekre, amelyekkel kapcsolatban Önök szívesen vennék a 
véleményeket. Arra is felhasználhatják a blogjukat, hogy ráirányítsák a figyelmet a 
webhelyükön részletesebben ismertetett eseményekre vagy kampányokra.  
 
 A média felhasználása 
 
Ha azt állapították meg, hogy a széles nyilvánosság jelenti a fő befolyásoló tényezőt 
a döntéshozókra, akkor nagyon fontos, hogy a médiát megfelelően kezeljék (további 
információk a média modulban (4.3)).  
 
A médiamunka lehet proaktív vagy reaktív - kezdeményezhetik saját maguk, de a 
média is kikérheti a véleményüket. Készüljenek fel alaposan, és jól ismerjék meg a 
témát.  
 
A hatékony érdekérvényesítés gyakran az időzítés függvénye, ezért a lehető 
legnagyobb mértékben meg kell próbálniuk összehangolni a média jelenlétét a 
döntéshozók programjaival vagy a tervezett nyilvános rendezvényekkel.  
 
 

http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=12284842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7
http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=12284842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7
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i) A cselekvési terv kidolgozása 
 
Az érdekérvényesítés fenti fázisait és formáit figyelembe kell venni az 
érdekérvényesítési intézkedési terv kidolgozásakor – ez lesz a hosszú távú célhoz 
vezető útiterv (lásd az intézkedési terv kidolgozásával kapcsolatos információkat az 
Információgyűjtés és az intézkedések megtervezése című modulban (4.1)). Ha más 
szervezetekkel közösen dolgoznak, akkor őket is be kell vonni a cselekvési terv 
kidolgozásába. A tervnek hivatkoznia kell a kitűzött célokra és a tervezett 
érdekérvényesítési tevékenységekre. Tartalmaznia kell a sikermutatókat is, hogy 
mikor és kinek kell cselekednie, milyen erőforrásokkal és milyen elvárt eredmény 
érdekében, és rendelkezni kell az elért eredmények rendszeres ellenőrzéséről is.  
 
PÉLDA EGY ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI KERET-AKCIÓTERVRE 
 
Év Hónap Dátum  Tevékenys

ég 
Célszemély
/ csoport  

Ki a 
vezető?  

Más 
emberek 

Szükséges 
erőforrások 

        
        
        
        
        

 
j) Megfigyelés és kiértékelés: mi a hatása az érdekérvényesítési 

tevékenységnek? Mennyire voltak hatékonyak a kívánt változások 
elérésében? Mit tanulhatnak annak érdekében, hogy a jövőben még 
hatékonyabb legyen az érdekérvényesítési tevékenységük? 

 
Alapvető fontosságú az érdekérvényesítési tevékenységek figyelemmel kísérése és 
kiértékelése. Információkkal látják el Önöket  
a következőkkel kapcsolatban: 
 
• hogy az érdekérvényesítési munka a tervek szerint halad-e, és szükség van-e 

valamilyen változtatásra az általános intézkedési tervben; 
• hogy elérték-e a kitűzött célokat; 
• melyek a jövőbeni kezdeményezésekhez levonandó tanulságok; 
• megvan-e a számonkérhetőség azon csoportok felé, amelyek jogait az 

érdekérvényesítés támogatni hivatott; illetve  
• megvan-e a számonkérhetőség a partner szervezetek és a finanszírozók felé. 
 
A megfigyelés célja a haladás figyelemmel kísérése. Lehetővé teszi, hogy az 
intézkedési terveket és módszereket hozzáigazítsák a váratlan változásokhoz, 
fejleményekhez és információkhoz. A kiértékelés során megvizsgáljuk az 
érdekérvényesítési célok megvalósulását, hogy hogyan valósultak meg, és hogy 
milyen tanulságokkal szolgálnak a jövőre nézve.  
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Az érdekérvényesítés megfigyelése és kiértékelése: 
 
• rendszeresen figyelni kell az inputokat és outputokat, és ugyanakkor a külső 

változásokra is figyelemmel kell lenni; 
• az intézkedési terv kiértékelési pontjainál álljanak meg és értékeljék az elért 

haladást, ahol szükséges, változtassák meg a fókuszpontokat, végezzenek 
újratervezést, és csoportosítsák át az erőforrásokat, és ehhez ne várják meg a 
projekt végén esedékes teljes körű értékelést. Próbálják meg rögzíteni a 
kimenetelt és a hatást. Ha nincsenek mennyiségi adatok, a lehető 
legszisztematikusabb módon rögzítsenek minden hozzáférhető bizonyítékot.  
Legyenek tudatában annak, hogy az elért változásokat nem lesz könnyű a saját 
érdemükként megjeleníteni, mivel minden változás során számos résztvevő és 
különböző erő működik. Gyakran a legjobb megoldás az, ha közös érdemnek 
tekintik az elért változást. 

• a felülvizsgálatnak érdekérvényesítési munkájuk minden aspektusára, többek 
között az alapvető üzenet kommunikálására, kutatásaik gyakorlati 
alkalmazására, a döntéshozatalra gyakorolt hatásra, a kapcsolati háló és a 
partnerségek építésére és az általános szervezeti kérdésekre is ki kell terjednie; 
valamint  

• a kiértékelésbe partnereiket, esetleges ügyfeleiket, valamint a célszemélyeket 
és -szervezeteket is vonják be. 
 

PÉLDA EGY MEGFIGYELÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERRE 
 
Érdekérvényesítési 
tevékenység 
(inputok)  

Outputok  A rövid távú célok 
és a köztes 
eredmények 
mutatói 

A hosszú távú 
célok és a hatás 
mutatói 

Megbeszélések a 
döntéshozókkal 

Lezajlott 
megbeszélések 
száma 

Az ügyüket támogató 
döntéshozók 
megnövekedett 
száma 
 

Szakpolitika 
változása.  
A megváltozott 
szakpolitika teljes 
bevezetése.  
A megváltozott 
szakpolitikáról 
nyújtott 
tájékoztatás és 
képzés. 
 

Sajtóközlemények 
megjelentetése  

A média általi 
Érdeklődések 
száma 

Az ügyüket támogató 
nyilvános viták és 
médiaközlések 
megnövekedett 
száma 

 
4.3 Média  
 
„A kommunikáció azok számára működik, akik rászánják a munkát.”  
John Powell 
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Ennek a modulnak az a célja, hogy megértsük a média mint a társadalmi változás 
kivívása során, a diszkriminációmentesség és az egyenlőség területein való 
tudatosság növelésében alkalmazott eszköz szerepét, valamint hogy felmérjük és 
elismerjük a külső kommunikáció nem kormányzati szervezetek számára támasztott 
kihívásait a diszkrimináció ellen és a társadalmi változásért való küzdelem során. 
 
4.3.1 Meghatározás 
 
Képzésünk szempontjából a médiakommunikáció olyan folyamatnak tekintendő, 
amelyen keresztül a diszkrimináció ellen küzdő nem kormányzati szervezet a 
közvélemény formálására törekszik, és amely felhívja a szakpolitikák felelőseinek 
figyelmét a diszkriminációellenes küzdelemmel kapcsolatos témákra. Ebben az 
összefüggésben a nem kormányzati szervezetek az információk küldői, a 
közvélemény és a különféle célcsoportok a címzettek, a média pedig 
kulcsfontosságú partner a diszkriminációmentesség és az egyenlőség fokozottabb 
tudatosításában. 
 
4.3.2 Tárgy 
 
A jelen modul témája a közérdekű üzenetek megfogalmazása, valamint a médiával 
közös munka egy sérülékeny csoportokat képviselő vagy a diszkriminációmentesség 
és az egyenlőség területén jelen lévő tudatosság növelésével foglalkozó nem 
kormányzati szervezet esetében.  
 
A modul á la carte modellként épül fel, amely – a helyi körülményektől és a 
meghatározott, különleges helyi szükségletektől függően – nemzeti képzésekhez 
további fejlesztésre kiválasztható különböző eszközöket mutat be. A modul csak 
korlátozott mértékben foglalkozik a közösségi médiának a diszkriminációmentesség 
és az egyenlőség területén jelen lévő tudatosság növelésének céljából történő 
használatával.  
 
4.3.3 Tartalom 
 
1. Miért kommunikálnak a nem kormányzati szervezetek? Ki kommunikál a nem 

kormányzati szervezetek nevében? Mit jelent a kommunikáció sérülékeny 
csoportok képviselete esetében? 

 
A nem kormányzati szervezetek kommunikációja, különösen a 
diszkriminációmentesség és az egyenlőség területén tevékenykedő nem kormányzati 
szervezetek kommunikációja nagyon érzékeny és összetett téma. Sok sérülékeny 
csoportokkal dolgozó nem kormányzati szervezet az általuk biztosított védelemben 
részesülő személyek védelmével kapcsolatos aggodalmak miatt inkább kerüli a 
nyilvánosságot. Az is előfordulhat, hogy tartanak az esetleges bosszútól és agresszív 
ellenreakcióktól, ha egy adott téma még az előtt nyilvánosságot kap, hogy a 
közvéleményt felvilágosították és az üzenethez a rögzült előítéletek és sztereotípiák 
lebontására alkalmas módszert megtalálták volna.  
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Egy másik gyakori, még a nagyon jól működő nem kormányzati szervezetekre is 
jellemző hiba, hogy elbújnak az „Amíg mi a lehető legjobban tesszük a dolgunkat, mi 
értelme lenne az időnket kommunikációra pocsékolni?” megfogalmazás mögé. 
Valójában a jó, hatékony kommunikáció a nem kormányzati szervezetek munkájának 
minden tekintetben alapvető része – alapvetően fontos a stratégiai tervezéshez, és 
nagyon hasznos eszköze a megfigyelésnek, segíti a szervezetet a saját működési 
körzetével és partnereivel való kapcsolattartásban, a tudatosság növelésében és az 
érdekérvényesítési tevékenységek végzésében. Minden szervezet rendelkezik 
„médiabefolyással”, amely része az intézményi portfóliójának. Minden nem 
kormányzati szervezetnek különös gondot kell fordítania ezen befolyás folyamatos 
növelésére és a közvélemény előtti láthatóságra.  
 
A hatékony médiakommunikáció – a közvélemény felvilágosítása, a sokszínűség és 
az egyenlőség értékére való figyelemfelhívás segítségével – a diszkrimináció elleni 
küzdelem egyik legfontosabb eszköze lehet. Ugyanakkor még az olyan országokra is 
igaz, ahol a média kellőképpen érzékeny és hajlandó támogatást nyújtani, hogy a 
médiával közös munkához gondosan kidolgozott, a nem kormányzati szervezet 
stratégiai terveihez illeszkedő stratégiára, hatékony üzenetkezelésre, a helyi 
médiakörnyezet és az egymással versengő üzenetek folyamatos ismeretére, 
valamint a megfelelő erőforrások folyamatos rendelkezésre állására van szükség. 
 
Bár a jó kommunikációs készségek nélkülözhetetlenek, és erősen ajánlott egy 
kommunikációs stratégia kidolgozása, arról is érdemes elgondolkodni, mennyiben 
más a nem kormányzati szervezetek diszkriminációellenes kommunikációja. Ezt a 
sajátosságot a kommunikátor, a kommunikált üzenet és az üzenetet fogadó 
személyek idézik elő. 
 
a. Ki kommunikál? 
 
A diszkriminációellenes nem kormányzati szervezeteknek azt javasoljuk, hogy egy 
vagy két személyt jelöljenek ki a nem kormányzati szervezet állandó kommunikációs 
felelősének. Az is lényeges azonban, hogy a szóvivők teljes mértékben tudatában 
legyenek a saját nevükben történő megszólalás és a nem kormányzati szervezet 
nevében történő megszólalás közötti különbségnek.  
 
A médiakommunikáció túlzott mértékű megszemélyesítése és egy vezető 
monopóliuma oda vezethet, hogy a túlságosan sokat szereplő személy kiég, a média 
és a közvélemény pedig kiábrándul az adott vezetőből. Ez a helyzet úgy előzhető 
meg, ha – az egyes szóvivőkre nehezedő terhek enyhítése és a nem kormányzati 
szervezet imázsának változatossá tétele érdekében – idejében felkészítünk több 
szóvivőt, és fokozatosan bevezetjük őket a média világába. Ez annak az általánosan 
elterjedt, negatív sztereotípiának a ledöntésében is fontos, amely szerint a nem 
kormányzati szervezetek egyszemélyes vállalkozások.  
 
Ez a stratégia fontos eseményekkor is hasznosnak bizonyul, amikor többféle médium 
is jelen van, ezért a nem kormányzati szervezet nevében több személynek kell 
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egyszerre szerepelnie, és a jobb képviselet révén több témát lehet érinteni. Szólni 
kell azonban a lehetséges veszélyekről is: még ha több szóvivő is van, lényeges, 
hogy az üzenetet – egy közös, az előre megbeszélt, a mindenképpen fölvetendő fő 
témákat tartalmazó lista használata révén – konzisztens és világos módon közöljék. 
 
Ajánlott összeállítani és a média képviselőinek átadni azon szakemberek listáját, akik 
a diszkriminációellenes nem kormányzati szervezet iránt jelentős médiafigyelmet 
keltő konkrét témákban – fontos jelentések kiadása alkalmából tartott 
sajtókonferenciák, fesztiválok, menetek, meleg-parádék stb. esetén – 
megszólaltathatók. Így a közvélemény lehetőséget kap arra, hogy különböző 
szakértőktől halljon a nem kormányzati szervezet álláspontját alátámasztó 
nyilatkozatokat, megismerje az áldozatok történeteit, és általánosságban emberi 
arcot kapjon egy sokak által elvont jogi kérdésnek tartott téma. Ugyanakkor mielőtt 
bárkit a szervezet szóvivőjeként mutatnánk be a média képviselőinek, nagyon fontos 
előzetes egyeztetések keretében meggyőződni arról, hogy készek a szervezet 
nevében való megszólalásra és szakmai véleményük megosztására (emellett a 
szervezetnek is tisztában kell lennie az adott személyek álláspontjával). 
 
A kommunikátor személyének megválasztása során arra is gondosan ügyelni kell, 
hogy különbséget tegyünk a nem kormányzati szervezet és a sérülékeny csoport, az 
általa képviselt közösség között. Bár a demokráciában minden egyes véleménynek 
súlya van, és a sérülékeny csoportokkal dolgozó nem kormányzati szervezetek 
vannak a legjobb helyzetben a különféle érdekek összegzése szempontjából, fontos, 
hogy ne vezessük félre a közvéleményt azáltal, hogy a nem kormányzati szervezetet 
az „egész közösség hangjaként” mutatjuk be. Meglehetősen könnyen találhatók 
olyan hangok az állítólagosan Önök által képviselt csoporton belül, amelyek 
ellentétben állnak az Önök üzenetével, így később nemcsak rengeteg időt és 
energiát emészt fel, hogy visszautasítsák ezeket az állításokat, és hogy 
rámutassanak arra, hogy az ellentétes vélemények kisebbségben vannak, hanem a 
nem kormányzati szervezet hitelessége is súlyos csorbát szenvedhet. A 
véleményüket a nem kormányzati szervezetük saját véleményeként kell előadni, 
amelynek alapja a szakértelmük és a sérülékeny csoportokkal való munkában 
szerzett tapasztalatuk. 
 
b. Mi a közvetített üzenet? 

 
A nem kormányzati szervezetnek olyan üzenetet érdemes előkészítenie, amely 
egyszerű nyelvezettel ismerteti a rövid és hosszabb távú céljait. Az üzenetet a 
célközönséghez kell igazítani, és nem szabad arra törekedni, hogy egy üzenettel 
szolgáljunk ki minden célcsoportot. Ezt a gyakorlatot nemcsak a szervezeti 
célkülönböző célközönségeknek (a nem kormányzati szervezet saját működési 
területe, szakpolitikai döntéshozók, szövetségesek, közvélemény) szóló 
megfogalmazása érdekében érdemes megismételni, hanem minden fontosabb 
elvégzendő tevékenységhez/programhoz is hozzáigazítható.  
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A KISS szabály az üzenet megfogalmazásához: Keep It Short and Simple (Legyen 
rövid és egyszerű!) (ugyanakkor kerülendő az általános csapda: az „egyszerű” ne 
legyen „túlságosan leegyszerűsített”!) 
 
Az egyik általánosan ajánlott jó technika az üzenetek megfogalmazásához az Üzenet 
Háromszöge gyakorlat, amely bizonyos alapkérdésekre ad választ, úgymint: Mit 
akarnak az emberek tudomására hozni a munkájukról? Mit tekintenek 
problémának/oknak/lehetséges megoldásoknak? Milyen ügy érdekérvényesítéséről 
van szó? Miért kell ennek mások számára fontosnak lennie, és nekik mit kellene 
tenniük az ügy érdekében? 
 
Az üzenet értékelése során a 4 C tesztet használhatjuk: a hatékony üzenetnek négy 
dolgot kell tükröznie: Megértés, Kapcsolódás, Hitelesség és Terjeszthetőség (a 4 C a 
megfelelő angol szavak kezdőbetűiből áll össze: Comprehension, Connection, 
Credibility, Contagiousness). 
 
c. Kik fogadják a diszkriminációellenes nem kormányzati szervezet üzeneteit? 
 
A diszkriminációmentesség és az egyenlőség fokozottabb tudatosítása érdekében 
folytatott kommunikáció célpontja a média, de ez nem jelent öncélt. A média egy 
eszköz, amely felhasználható ismeretterjesztésre, a nem kormányzati szervezetek 
saját működési területén folytatott tevékenységekhez, a potenciális áldozatok és a 
hatóságok tájékoztatására, stratégiai szövetségesek toborzására és a tudatosság 
növelésére az érdekérvényesítéssel képviselni tervezett csoportokban. Ahol a helyi 
sajátosságok megengedik, érdemes potenciális szövetségesek után nézni azokban a 
médiumokban, amelyekről elképzelhető, hogy felkarolják az ügyünket: az emberi 
jogokat vagy a sokszínűséget támogató médiumok, újságírók szakmai szövetségei, 
az etnikai kisebbségi média és független újságírók. 
 
A kommunikációs stratégia részeként minden elvégzett tevékenység esetében meg 
kell határozni, hogy kik alkotják a kommunikációjuk célcsoportját, és hogyan fogják 
üzenetüket a célcsoporthoz igazítani. A céljaiktól és a célközönségektől függően 
érdemes megismerni a szóba kerülő médiumokat, és figyelembe venni az általuk 
alkalmazott megközelítéseket, cselekvési programjaikat és a megcélzott nézőket, 
hallgatókat vagy olvasókat. Fontolóra vehetik egy olyan adatbázis összeállítását, 
amelyben helyet kapnának a médiumoknál tevékenykedő kapcsolattartó személyek, 
producerek, szerkesztők és riporterek, kategória szerint rendezve (politikai, 
társadalmi, kulturális, hírek, városi stb. médiumok). Egy ilyen adatbázis folyamatos 
frissítés esetén rendkívül hasznosnak bizonyulhat, mivel a használatával 
meghatározható, hogy a közvetíteni kívánt üzenetekhez melyik a legalkalmasabb 
médium. 
 
2. Mikor (nem) kommunikálnak a nem kormányzati szervezetek? 
 
A nem kormányzati szervezet „médiahitelességének” gondos felhasználásával 
nehezen beállítható egyensúlyt érhetünk el. Bár a kommunikálás hiánya azt az 



 

 73 

Az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudatosság fokozását célzó szemináriumok civil társadalmi 
szervezetek számára 

üzenetet közvetítheti, hogy a szervezet nem is létezik (mivel a tevékenysége nem 
hírértékű), a túl sok szereplésnek is megvan a kockázata, mert csökkentheti a 
médiahitelességet, és oda vezethet, hogy az adott nem kormányzati szervezet vagy 
egy másik nem kormányzati szervezet által felkarolt valamely érzékeny ügy 
„elbulvárosodik.”  
 
Különösen a sérülékeny csoportokkal dolgozó nem kormányzati szervezetek 
esetében kell ügyelni arra, hogy a bulvármédia ne használja ki az Önök által felkarolt 
ügyeket a saját céljaira.  
 
Ebben a tekintetben érdemes a médiastratégiájukban, vagy ilyen dokumentum 
hiányában a szervezeten belül meghatározni, hogy az Önök számára mik jelentenek 
közérdekű információkat, és mik azok az információk, amelyeknek a terjesztésében 
nem hajlandók részt venni. Kollégákkal – a baráti médiaszakértőket is beleértve – és 
partnerekkel tartott ötletbörze keretében belső iránymutatásokat kell kidolgozni pl. a 
következő témákról: a titoktartás biztosítása, a közszereplések lebonyolítása a védett 
csoportok tagjai személyes adatainak biztonságban tartásával; a válsághelyzetekre 
adandó válaszok (ide számítanak azok az esetek is, amikor a média jelenléte nem 
engedélyezett vagy kerülendő); valamint annak eldöntése, hogy melyek a közérdekű 
információk és melyek a nyilvánosság számára érdekes, de az ügyet nem 
előmozdító vagy akár hátráltató információk. Nem kormányzati szervezetekként az 
átláthatóság munkánk fontos alapelve. Azonban különösen olyankor, amikor 
valamilyen kényes, sérülékeny csoportokat érintő kérdésen dolgoznak együtt a 
médiával, szükséges lehet a kontrollált átláthatóság.  
 
Amikor eldöntik, hogy helyes-e az újságíróknak tájékoztatást adni, először a 
következő kérdésekre kell határozott igenlő választ adni: 
 
• Új dologról van szó? 
• A témába vágó dologról van szó? Lényeges a közönség számára? 
• Miért érdekelhetik a közönséget ezek az információk? 
 
3. A kommunikáció eszközei: Vonal feletti (Above the Line – ATL) és vonal alatti 

(Below the Line – BTL) eszközök 
 
Munkájuk előmozdításához számos kommunikációs eszközt igénybe vehetnek. A 
kommunikációelméletben ezeket az eszközöket általában vonal feletti (Above the 
Line – ATL) és vonal alatti (Below the Line – BTL) kategóriákba sorolják. 
 
A vonal feletti eszközök olyan előmozdítási stratégiákat jelentenek, amelyek célja 
az üzenetek terjesztése a tömegmédia hagyományos formáin keresztül, ami 
magában foglalja a televíziót, a hangzó médiát, a nyomtatott sajtót, az internetet, 
többek között a kampányhoz kötődő webhelyeket, a közösségi médiát, a szabadtéri 
hirdetéseket, a reklámcsíkokat, a blogokat, a víruskampányokat stb. A konkrét 
eszköz megválasztásakor számos szempontot figyelembe kell venni: Mi az üzenet? 
Kikből áll a célközönség? Mi a közönségre jellemző profil? Megfelelő az üzenet a 
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közönség számára? Mely külső tényezők könnyíthetik, illetve nehezíthetik az üzenet 
terjesztését egy adott eszköz használata esetén? 
 
A vonal alatti kommunikációs eszközök olyan előmozdítási stratégiák, amelyeket 
társadalmi változások elérésére is használhatunk – közvetlenek és célirányosak, és 
bár gyakrabban használják őket vállalati márkanevek reklámozására, közérdekű 
célokat is szolgálhatnak: alkalmazhatók háztól házig történő kampányokra, 
információs pontokra, rendezvényekre, koncertekre, kiállításokra stb. A nem 
kormányzati szervezetek üzeneteik terjesztéséhez egyre inkább igénybe veszik az 
alternatív kommunikációs eszközöket, például a happeningeket, a 
villámcsődületeket, az installációkat és a koncerteket. Ezek komoly médiafigyelmet 
gerjesztenek, és azért is vonzók lehetnek, mert alacsonyabb költségekkel járnak, 
lehetőséget adhatnak önkéntesek és támogatók bevonására, illetve médiaszereplést 
jelentenek. 
 
A „happening” performance jellegű, művészetként, általában performance 
műalkotásként előadott esemény vagy helyzet. Happeningre bárhol (alagsortól 
kezdve műteremlakásokig, de akár mellékutcákban vagy köztereken is) sor kerülhet. 
Gyakran multidiszciplináris jellegűek, nonlineáris narratívájúak, és a közönség aktív 
részvételével folynak. A happening-ek fő elemeit megtervezik, de a művészek néha 
fenntartják az improvizálási szabadság lehetőségét. A közönség és a műalkotás 
közötti interakciók révén a közönség is a művészi folyamat részévé válik. A 
happening-eknek lehet társadalmi üzenetük, a közönséget pedig arra invitálják, hogy 
fedezzék fel és kérdőjelezzék meg a saját sztereotípiáikat.  
 
A villámcsődület (flash mob) azt jelenti, hogy egy csoport hirtelen összegyűlik 
valamilyen közterületen, a csoport tagjai közösen bemutatnak egy rövid, látszólag 
értelmetlen cselekményt, azután szétoszlanak, jelét sem adva annak, hogy ismernék 
egymást. A villámcsődületeket távközlési eszközökkel, közösségi médián keresztül 
vagy továbbított e-mail üzenetek révén lehet megszervezni. A szervezők lefilmezik és 
megszerkesztik a villámcsődületet, de a médiát csak a film terjesztésére, az 
esemény vége után veszik igénybe. Fontos, hogy alaposan gondoljuk át az üzenetet, 
és úgy készítsük el a villámcsődület forgatókönyvét, hogy az esemény ne váltson ki 
agresszív reakciókat, és amikor véget ért, ne maradjanak utána nyomok.  
 
Az installációs művészet (Installation art) olyan műfaj, amely helyspecifikus, 
háromdimenziós műalkotásokat eredményez, amelyek célja az, hogy a nézőkkel 
másként láttassanak egy adott teret. A műalkotások lehetnek ideiglenesek vagy 
állandóak, és társadalmi üzenetük lehet. Az installációs művészet révén különféle 
anyagokat, videókat, hangfelvételeket és fényképüzeneteket hozhatunk össze 
ugyanazon a helyen.  
 
4. Mit tartalmaz egy sajtócsomag?  
 
Minden nem kormányzati szervezetnek erősen ajánlatos kidolgoznia a saját 
kommunikációs stratégiáját a nem kormányzati szervezet munkájának bemutatására, 
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meghatározva a fő üzeneteit, felelősségeit, a kommunikációs krízisek esetén 
szükséges tennivalókat, a különféle médiaeszközökhöz való iránymutatókat, a 
hozzájuk tartozó sablonokat, illetve az ajánlott vizuális elemeket (logó, sablonok, 
ajánlott betűtípus, -méret vagy -szín stb.). Az ilyen csomag összeállítására és 
időszakonkénti frissítésére fordított idő és munka még kisméretű nem kormányzati 
szervezetek esetében is sok időt és zűrzavart takarít meg olyan helyzetekben, 
amikor az üzenet érdemi tartalmára ajánlott figyelni, nem pedig a sajtóközlemény 
megfelelő formájának megkeresésére.  
 
Minimális intézkedésként ki kell alakítani és készenlétben kell tartani egy 
sajtócsomagot látogatások vagy váratlan interjúadások esetére.  
 
A sajtócsomag tartalmazhatja a nem kormányzati szervezet bemutatását, a nem 
kormányzati szervezet „ki kicsoda” jellegű bemutatását, a kapcsolattartó személyek 
listáját, a sajtóközleményt (ha egy meghatározott eseményről van szó), valamint a 
nem kormányzati szervezet által készített anyagokat (háttéranyagok, 
tényfelsorolások, jelentések, reklámok, szórólapok, kézikönyvek és brosúrák) és 
vizuális eszközöket (táblázatok, fotók, grafikák, térképek, molinók és 
segédeszközök). 
 
Tennivalók a hatékony sajtókapcsolatokhoz – átvéve Michael Bland, Alison 
Theaker és David W Wragg Effective media relations című művéből: How to get 
results (PR in practice), Routledge, 2005, második kiadás. 
 
1. Létfontosságú tájékozódni a hírértékű eseményekről, többek között amelyeket a 

harmadik felek – akár például hivatalos szervek vagy velünk szemben álló 
szereplők – a munkánkhoz kapcsolódóan előidéztek, mert így a szóvivő 
felkészülhet, és a híreket a leghatékonyabban tudja kezelni. 

2. A médiakapcsolatok jegyzékének naprakésznek és kategóriákra osztottnak kell 
lennie, alkalmazva benne az illető média baráti vagy ellenséges jellegének 
megjelölését. 

3. A történeteket a megfelelő szemszögből kell ábrázolni a különféle célcsoportok 
számára lakóhely, érdeklődési kör, életkor és nem szerint. 

4. Észben kell tartani a határidőket, beleértve a sajtóorgánumok lapzártáit és a 
munkaszüneti napok esetén érvényes időbeosztásukat. Célszerű figyelemmel 
kísérni a nagyobb sajtóorgánumok átfutási idejét (hírműsorok, nyomdai 
határidők, élő műsorok). 

5. Sajtókonferenciát vagy -tájékoztatót csak akkor ajánlott tartani, ha a 
mondanivaló kellően fontos. A sajtótájékoztatón szereplő szóvivők számára 
eligazítást és lehetőség szerint próbát kell tartani. 

6. A törvényjavaslatok beterjesztése, bírósági ügyek, hivatalos jelentések és 
hivatalos statisztikák, vagy akár az időszaki események mind lehetőséget 
kínálnak a nem kormányzati szervezetek számára arra, hogy higgadt, érvekkel 
alátámasztott kommentárt adjanak ki. 

7. Kutatások eredményei vagy más hírek átadhatók a médiának a kapcsolat 
ápolása érdekében. 
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8. Az adott történetek illusztrálásához fontosak a jó fényképek. Tartsanak fenn 
saját fényképarchívumot a fontos témákról és azokról a személyekről, akikről 
esetlegesen képet kérhetnek. A főbb eseményekhez biztosítsanak saját fotóst 
vagy operatőrt. 

9. Tartsanak fenn és naprakészen egy jó szervezeti weboldalt, és tartsanak rajta 
háttéranyagokat, sajtóanyagokat és tájékoztatókat, és folyamatosan a látogatók 
érdeklődési körét tartsák szem előtt, ne pedig a szervezet hiúsága legyen az 
irányadó szempont. 

10. Tartsanak használatra készen egy sajtócsomagot, amelyben átadható 
prezentációk, brosúrák és más tájékoztató anyagok vannak az újságírók 
számára. A sajtónak elküldött minden anyaghoz mellékelni kell egy 
kapcsolattartó személy nevét, a hozzá tartozó telefonszámmal és e-mail-
címmel együtt.  

11. Embargó (hír nyilvánosságra hozatalának bizonyos időpontig történő 
felfüggesztése) alkalmazható olyankor, ha a médiának időre van szüksége egy 
történet kivizsgálására, vagy ha a hírt egy bizonyos napon kell közzétenni. Ilyen 
esetben csak egyetlen megbízható médiumhoz forduljanak, más esetekben 
azonban érdemes az embargót inkább elkerülni. Érdemesebb inkább az 
előzetes bejelentés eszközét alkalmazni. 

12. Idézeteket olyan emberektől vegyünk át, akik kellő tekintéllyel rendelkeznek, és 
kellően érdekesek a sajtó számára, és ezek az emberek lehetőleg legyenek 
elérhetők interjú céljára. 

13. Kerülni kell azt, hogy a főbb eseményeink vagy bejelentéseink időpontja 
ütközzön más jelentős szereplőkével, előre mérjük fel, hogy milyen egyéb 
események vonják magukra a média figyelmét azon a napon, amelyikre 
sajtótájékoztatót, bejelentést vagy főbb eseményt tervezünk. 

 
5. Sajtóanyag – az alapok 
 
Kommunikációelméleti szakemberek szerint csak minden tizedik sajtóanyag jelenik 
meg valamilyen újságban. Bár ez a nem kormányzati szervezetek rendelkezésére 
álló legolcsóbb és legkönnyebben alkalmazható eszköz, és ennek a minőségét lehet 
a legjobban garantálni, fontos, hogy körültekintően alkalmazzuk. Egy kommunikációs 
aranyszabály szerint sajtóanyagot az eseményt követően legfeljebb nyolc órán belül 
érdemes kiadni. Ha ez nem lehetséges, törekedjünk rá, hogy a sajtóanyag mégis 
időszerűként hasson. 
 
A sajtóközlemény gondosan megfogalmazott közlemény egy bennünket érintő 
témával kapcsolatos álláspontunk kinyilvánítására. Hasonló a sajtóanyaghoz, de 
nem az eseményekre összpontosít, hanem a véleményünk és az álláspontunk 
kifejezésére. Rövidnek, egyszerűnek és tárgyszerűnek is kell lennie. 
 
A sajtóeseményekkel kapcsolatos értesítők és meghívók rövidek és tömörek. Közlik 
egy bizonyos esemény helyszínét, időpontját és a résztvevőket anélkül, hogy túl sok 
információt nyújtanának. Az újságírók érdeklődésének felkeltésére szolgálnak. A 
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frappáns cím nagyon fontos, valamint az is, hogy ismert személyiségekre 
hivatkozzunk, akik visszajelezték részvételi szándékukat. 
 

Ellenőrzőlista a hatékony sajtóanyagokhoz – átvéve Michael Bland, Alison 
Theaker és David W Wragg Effective media relations című művéből: How to 
get results (PR in practice), Routledge, 2005, második kiadás. 

 
1. Egyetlen A4-es oldal az ideális terjedelem. Elméleti szakemberek ajánlása 

szerint a sajtóanyagot piramisként kell elképzelnünk, amelynek a tetején 
egy rövid (legfeljebb öt szóból álló), frappáns cím áll. A fő tényeket egy 
rövid első bekezdésnek kell tartalmaznia. Egy-egy bekezdésnek nem 
szabad három mondatnál hosszabbnak lennie, az első bekezdés egy 
vagy két mondat (legfeljebb 40 szó) legyen. Mindenképpen alkalmazni kell 
a nem kormányzati szervezet fejlécét és logóját. 

2. A dátumot mindig a tetején kell feltüntetni, hogy a hírszerkesztő láthassa a 
történet időszerűségét. 

3. A sajtóanyagnak tartalmaznia kell a választ az újságírókat érdeklő hat fő 
kérdésre: 

4.  KI? Kik voltak érintettek? Most kik érintettek? 
5.  MI? Mi történt? Mi fog történni? 
6.  MIÉRT? Miért történt az esemény? Miért döntöttek úgy, hogy megteszik? 
7.  MIKOR? Mikor történt az esemény? Mikor fog történni az esemény? 
8.  HOGYAN? Hogyan történt? Hogyan fog történni? 
9.  HOL? Hol történt? Hol fog történni? 
10. A hatás kedvéért valamely tekintéllyel rendelkező személytől származó 

idézeteket ajánlott belefoglalni. 
11. A pontosság elsődleges fontosságú. Az aranyszabály: legyünk tömörek. 

Akkor tekinthető megfelelőnek, ha öt perc alatt el tudja olvasni és meg 
tudja érteni a témát nem ismerő személy. 

12. Inkább jó újságírói stílust kell alkalmazni, mint jogászkodó 
megfogalmazást. Kerülni kell a szakzsargont. 

13. Tartalmaznia kell egy tömör összefoglaló megállapítást a szervezet 
tevékenységéről. A kiadvány alján fel kell tüntetni egy kapcsolattartó 
személy nevét, munkaidőben és munkaidőn kívül hívható telefonszámmal. 
Ha a szervezet több nyelven is nyújt tájékoztatást, minden egyes nyelvhez 
hozzá kell adni egy kapcsolattartó személyt. 

14. SZERKESSZÜNK! 
15. Ha egy jó fénykép hozzá tud adni a történethez, akkor a fényképeket 

közlő kiadványok számára biztosítsunk egyet a megfelelő képaláírással 
együtt. 

16. Ha egy újságírónak valószínűleg időre van szüksége az utánajáráshoz, 
hogy megírjon egy fontos történetet, akkor biztosítsunk számára elegendő 
időt, és alkalmazzunk embargót annak érdekében, hogy csökkenjen a túl 
korai nyilvánosságra kerülés veszélye. 

17. A szétküldéshez használjunk e-mailt, hogy a történet könnyen másolható, 
beilleszthető és szerkeszthető legyen. 



 

 78 

Az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudatosság fokozását célzó szemináriumok civil társadalmi 
szervezetek számára 

18. Ügyeljünk a lapzártákra és arra, hogy a közzétett információink frissek 
legyenek. 

 
6. Sajtótájékoztató – hogyan, hol és mikor? 
 
A sajtótájékoztató arra szolgál, hogy az információkat személyesen adjuk át a 
médiának, és lehetőséget nyújtsunk nekik több információ kérésére. A 
sajtótájékoztatóknak az az előnyük is megvan, hogy alkalmat nyújtanak az 
újságírókkal való jó kapcsolatok kialakítására. Csak akkor hívjanak össze 
sajtótájékoztatót, ha a szervezetüknek fontos bejelentenivalója van, és úgy 
gondolják, hogy egy sajtóanyag kiadása nem elegendő. 
 
Egy diszkriminációellenes nem kormányzati szervezet esetében a sajtótájékoztató 
megszervezésének az az egyik sajátossága, hogy el kell dönteni, milyen stratégiai 
szempontok szerint ültetik a hallgatóság tagjait. Döntsék el, hogy a céljaikat 
szolgálja-e az, ha a sérülékeny csoport vagy az áldozat a kamera látóterébe kerül.  
 

A sajtótájékoztatókkal kapcsolatos tennivalók – átvéve Michael Bland, 
Alison Theaker és David W Wragg Effective media relations című művéből: 
How to get results (PR in practice), Routledge, 2005, második kiadás. 
 
1. Határozzák meg a sajtótájékoztató céljait. Bizonyosodjanak meg arról, 

hogy hírértékük van, és érdemes sajtótájékoztatót tartani. 
2. Határozzák meg a sajtótájékoztató üzenetét, készítsék elő a 

koreográfiáját, jelöljék ki a felelősöket – a házigazdát, a szóvivőket 
(legfeljebb hármat), készítsék el a sajtócsomagokat, szervezzék meg a 
szükséges önkénteseket. Válasszák ki a helyszínt, a napot és az 
időpontot, gondolják végig a különféle szempontokat (időzítés, 
lebonyolítás, szimbolika, más események, megközelíthetőség stb.). 

3. Az adatbázisuk alapján csak azokat az újságírókat hívják meg, akiket 
vélhetőleg érdekel a rendezvény. Tájékoztassák őket az esemény céljáról 
figyelemfelkeltő cikkben / meghívóban / sajtóeseménnyel kapcsolatos 
értesítőben. Gondosan kiválasztott partnereket, szövetségeseket, 
ügyüket támogató tisztségviselőket is hívjanak meg. A meghívókat kettő-
hét nappal a sajtótájékoztató előtt kell kiküldeni, és válsághelyzet 
kivételével a meghívottakat 24 órával az esemény előtt fel kell hívni 
telefonon emlékeztetés céljából. 

4. Készítsék el a sajtótájékoztató forgatókönyvét: legjobb, ha a szóvivők az 
esemény előtt egy nappal próbát tartanak a sajtótájékoztató helyszínén. 
Ügyeljenek, hogy a beszédek ne legyenek hosszabbak 10–15 percnél, 
legyenek tömörek, és ne legyenek bennük ismétlődések. Készítsenek 
sajtócsomagot. Készítsék el a menetrendet/programot, rögzítsék a 
kezdési és a befejezési időpontot, és állítsanak össze egy nyilatkozatot 
vagy sajtóközleményt. Készítsenek egy összesítő listát a felszólalókról az 
elérhetőségükkel, lehetőleg a képükkel és a titulusukkal együtt annak 
érdekében, hogy könnyen beazonosíthatók legyenek. 
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5. Hagyjanak elegendő időt a helyek elfoglalására, és számoljanak a kezdés 
kis csúszásával. Minden vendéget köszöntsenek és jegyezzék fel nevüket 
a résztvevők rögzítése céljából. 

6. Udvarias gesztusként és tájékoztatási célból küldjenek anyagot azoknak 
az újságíróknak, akik nem tudtak részt venni az eseményen. 

7. A sajtótájékoztató minden nyilatkozati és képes anyagát helyezzék el a 
szervezetük weboldalán. 

8. A helyszín kiválasztásakor ügyeljenek a megközelíthetőségre, az 
ülésrendre és a helyiség berendezésére. 

 
7. Az interjú – szabályok 
 
Sokszor előfordul, hogy újságírók keresik meg a nem kormányzati szervezetüket, 
vagy egy képviselőjük meghívást kap a médiától. Ezek értékes lehetőségek a nem 
kormányzati szervezet ismertségének növelésére, és ki kell használniuk a munkájuk 
és az álláspontjaik megismertetésére. A média meghívásának elfogadásához jól 
felkészültnek kell lenniük, és az újságírók részéről tapasztalt akár barátságos, akár 
barátságtalan hozzáállásra készen kell állniuk. Legyenek tisztában az adott 
médiumot érdeklő témákkal, az újságírók és a többi vendég várható viselkedésével. 
A nem kormányzati szervezetükön belül érdemes megvitatni és felmérni, hogy melyik 
az a médium, ahová csak „nyilvános kivégzés” céljából hívják a szervezetüket, hogy 
mely sajtóorgánumokat érdemes elkerülni, és melyeket érdemes előnyben 
részesíteni. A szervezetükön belül vitassák meg azt is, hogy képviselőjüknek mely 
ponton kell felállnia és otthagynia egy tévéműsort, ha azt látja, hogy nem tartják be 
vele az újságírás kommunikációs és etikai szabályait. 
 

Az interjúkkal kapcsolatos tennivalók – átvéve Michael Bland, Alison 
Theaker és David W Wragg Effective media relations című művéből: How to 
get results (PR in practice), Routledge, 2005, második kiadás. 
 
FELKÉSZÜLÉS 
 
1. Legyünk tisztában azzal, hogy mi az interjú témája. Végezzük el a házi 

feladatot, vagyis szerezzük be az alapvető információkat az illető média, 
a szerkesztő és az adott újságíró álláspontjáról. Derítsük ki, hogy 
lesznek-e más vendégek is, és ha igen, kik azok. Vázoljuk fel az alapvető 
üzenetünket – mi az a két vagy három elsődlegesen fontos pont, amit 
hangsúlyozni akarunk? 

2. Húzzuk meg a határokat – ha vannak kérdések, amikre nem tudunk vagy 
nem akarunk válaszolni, magyarázzuk el az újságírónak, és kérjük meg, 
hogy eszerint viselkedjen. 

3. Televízióadás esetében érkezzünk korán, hagyjunk időt az 
előkészületekre, hogy megmutathassák a helyünket, beállíthassák a 
mikrofont stb.; tegyünk fel kérdéseket az újságírónak, hogy ellazuljunk, és 
hogy átvegyük a stúdió légkörét. Végezzük el az utolsó simításokat a 
külsőnkön: haj megigazítása, nyakkendő meghúzása, a zakó hátrészének 
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feszesre húzása. 
 

MEGJELENÉS ÉS MODOR 
 
Televízióadás esetében: 
 
1. Olyan öltözetet válasszon, amely illik a nem kormányzati szervezet 

imázsához – egyszerű anyagú, semleges színű öltözet javasolt. 
2. Üljön egyenesen. Nézzen egyenesen a kérdezőre. Ügyeljen a 

testbeszédére. 
3. Tisztán és tagoltan beszéljen. 
4. Ha úgy kívánja, használja a kezét, ne féljen a gesztikulálástól, de kerülje 

a színpadias vagy ideges kézmozdulatokat. 
5. Ha úgy gondolja, használjon jegyzeteket, de ne olvasson fel belőlük. 

 
Rádióadás esetében: 
 
1. Mosolyogjon! Melegebb lesz tőle a hangja. 
2. A kérdésekre tömören válaszoljon. 
3. Tartson szemkontaktust a riporterrel. 
4. Képzelje azt, hogy kedvenc tizenéves unokahúgának beszél, mert ez 

segít a nyelvezet megválasztásában és az üzenet gördülékeny módon, 
egyszerűen történő közvetítésében. 

5. Ha vannak jegyzetei, ügyeljen arra, hogy ne zörögjön velük. 
6. Az egész beszélgetés során legyen őszinte és lelkes. 
 
AZ INTERJÚ KEZELÉSE 
 
Platinaszabály: A kérdésektől és más zavaró tényezőktől függetlenül fejtse ki 
álláspontját a nézők számára érthető módon. 
 
Aranyszabályok: 
1. Gondosan figyeljen oda a feltett kérdésekre. 
2. Cáfoljon minden hamis állítást. Ne hagyja, hogy az újságírók a szájába 

adjanak valamit. Ne hagyja, hogy mellékvágányra kerüljön a beszélgetés. 
3. Legyen pozitív. Ne váljon ingerültté. Legyen türelmes – használja ki az 

alkalmat, és bizonyosodjon meg arról, hogy az újságírók megértik a 
mondanivalóját, hogy továbbadhassák a közönségnek. 

4. Legyen őszinte. 
 

Ezüstszabályok: 
1. Próbáljon számítani az esetleges meglepetésekre. 
2. Ne szólítsa nevén a riportert. 
3. Ne használjon szakzsargont és szakkifejezéseket. Ne áruljon el bizalmas 

információkat a védett csoportokról. 
4. Képzelje azt, hogy csak egy néző van. 
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5. Ne próbálja a kínos csendet mindenáron kitölteni. Ez a riporter dolga. 
6. Legyen tisztában a tényekkel. Ne adjon át a témához nem kapcsolódó 

információkat. 
7. Nagyon érzékeny témák esetén készítsenek saját felvételt. 

 
4.4 Szituációs tesztelés 
 
„A próbatétel az, hogy felismerjük, beismerjük és kijavítjuk a hibát. Ha valamit 
megpróbáltunk és kudarcot vallottunk, az sokkal jobb, mint ha semmit nem tettünk 
volna a sikerért.  
Dale E. Turner  
 
Ezen modul céljai a következők: 
 
• A nem kormányzati szervezetek szerezzék meg azt a tudást és azokat az 

ismereteket, amelyek a szituációs tesztelés megszervezéséhez és 
lebonyolításához szükségesek; illetve 

• A nem kormányzati szervezetek lehetőséget kapjanak arra, hogy kipróbálják a 
szituációs tesztelést, és megbeszéljék annak erősségeit és gyengeségeit. 
 

Ez a modul részben a „diszkriminációtesztelésen” alapszik. Identifying and 
Prosecuting Human Rights Abuses, Bea Bodrogi, 2007, kiadja a New Tactics Project 
of the Center for Victims of Torture, letölthető: http://www.newtactics.org. 
 
4.4.1 Meghatározás 
 
A jelen kézikönyvben a szituációs tesztelés olyan bizonyítékot jelent, amellyel 
megalapozható vagy ellenőrizhető a diszkrimináció ténye pereskedésben, 
tudatosságnövelő és érdekérvényesítő kampányokban. 
 
4.4.2 Tartalom 
 
GYAKORLAT: Tartsanak ötletrohamot arról, mit jelent a szituációs tesztelés, milyen 
területeken használható és milyen témákban, illetve hogy az elemzés közben mire 
kell odafigyelni. 
 
a) A szituációs tesztelés meghatározása 

 
A szituációs tesztelés olyan bizonyíték, amellyel igazolható a (közvetlen) 
diszkrimináció fennállása. Akkor alkalmazzák, ha gyanítható, hogy a védett 
tulajdonságokkal (etnikai hovatartozás, bőrszín, fogyatékosság, nem vagy kor) 
rendelkező panaszos személlyel hátrányosabban bántak, mint a múltban vagy a 
jelenben egy másik, hasonló tulajdonságokkal és jellemzőkkel bíró személlyel, DE az 
eltérő bánásmód oka vagy motivációja nem egyértelmű.  
 

http://www.newtactics.org/


 

 82 

Az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudatosság fokozását célzó szemináriumok civil társadalmi 
szervezetek számára 

A szituációs tesztelés lényege, hogy a tesztelőt olyan védett tulajdonság jellemzi 
(etnikai hovatartozás, bőrszín, fogyatékosság, nem vagy kor), amely megfelel a 
panaszos védett tulajdonságának, és van egy másik tesztelő is, akinek az összes 
tulajdonsága hasonló a panaszoséhoz, kivéve a védett tulajdonságokat 
(kontrolltesztelő), és mindketten ugyanabba az intézménybe jelentkeznek, 
ugyanazzal a céllal és ugyanazokkal a kérdésekkel. 
 
A munkavállalás terén alkalmazott etnikai diszkriminációra vonatkozó panaszra 
válaszul először egy kisebbségi etnikai tesztelőt küldenek, majd röviddel utána 
(lehetőleg még aznap) egy többségi (kontroll) tesztelőt. Ha a kisebbségi tesztelőt 
elutasították, a kontrolltesztelőt azonban felvették, a szituációs tesztelés igazolja a 
diszkriminációs panaszt. 
 
Mivel ez meglehetősen költséges eljárás, nem érdemes szituációs tesztelést végezni 
akkor, ha a diszkrimináció más módon vagy más bizonyítékkal, pl. tanúvallomással, 
bizonyító erejű dokumentumokkal stb. is igazolható. 
 
b) A szituációs tesztelés lebonyolításának módja 
 
A tesztelési koordinátor 
 
A szituációs tesztelést minden esetben meg kell előznie egy, a panaszossal folytatott 
beszélgetésnek és egy alapos tényfeltárásnak. A szituációs tesztelést a tesztelési 
koordinátor vezeti. Az ő feladata a panaszossal való beszélgetés lefolytatása, a 
tények gondos feltárása és a tesztelők kiválasztása. Ő dolgozza ki a tesztelés 
koreográfiáját és elemzi a szituációs tesztelés eredményeit. A tesztelési koordinátor 
feladata a tesztelők megfelelő felkészítése a szerepük eljátszására, és hogy ellássa 
őket a szükséges információkkal. A teszt elvégzése előtt tényfeltárást végez, hogy 
összegyűjtse a szükséges információkat a tesztelendő intézményről vagy vállalatról.  
 
Ha például egy sörözőt akarnak tesztelni, szükség lehet arra, hogy elmenjenek a 
helyszínre és megnézzék maguknak a bejáratot, hogy megállapíthassák, hogyan 
dolgoznak a biztonsági őrök, és mikor van nyitva a söröző.  
 
Ha a tesztelők a teszt végzése során bajba kerülnének, a helyzetelemzést koordináló 
szervezetnek kötelessége, hogy jogsegélyt nyújtson a számukra.  
 
A szituációs tesztelést a tesztelők lakóhelyétől távol célszerű elvégezni. Ebben az 
esetben a koordinátor feladata az utazás és a szállás megszervezése. Mindig meg 
kell próbálnia elkísérni a tesztelőket, hogy szükség esetén segítséget nyújthasson.  
 
A tesztelők felkészítése 
 
A szituációs tesztelést megelőzően érthetően el kell magyarázni az esetet a 
tesztelőknek, meg kell adni az elvégzendő teszt pontos forgatókönyvét, és tisztázni 
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kell a végrehajtásában betöltött szerepeket. A tesztelőknek ismerniük kell a 
következő iránymutatásokat: 
 
• az alkalomhoz illő és megfelelő öltözetet viseljenek; 
• mindig működjenek együtt a munkaadóval, a bár tulajdonosával stb.; 
• nem szabad érzelmeket kimutatniuk, és kerülniük kell a provokációt;  
• az egyetlen feladatuk az, hogy beszámoljanak a tapasztalataikról; 
• soha ne tegyenek megjegyzéseket vagy panaszt a tesztelt munkaadóra, a 

személyzetre stb.  
• kötelességük kimerítően beszámolni a tapasztalataikról a kérdőíven; 
• Kötelességük szükség esetén bíróság vagy hatóság előtt tanúskodniuk; 
• kötelességük titoktartási esküjük megtartása. Egyetlen tesztelő sem beszélhet 

az esetről, a szituációs tesztről vagy más, a szituációs teszt során szerzett 
információkról vagy benyomásokról semmilyen harmadik személynek; illetve 

• a tesztelők szigorúan csak a szituációs tesztelés koordinátorának tudomásával 
és engedélyével nyilatkozhatnak a szituációs tesztelésről.  
 

Kérdőív  
 
A szituációs tesztet követően a tesztelők azonnal kitöltik a kérdőívet. A kérdőívben 
foglalt kérdések a munkaadó által megadott, a meghirdetett állásra vagy magára a 
cégre vonatkozó információkat dolgozzák fel. A kérdések egy része a munkaadó 
viselkedéséről, magatartásáról szól (Megkérték a tesztelőt, hogy várakozzon? Amikor 
belépett, üdvözölték? A munkaadó bemutatkozott és kezet fogott a tesztelővel?). A 
tesztelők válaszaiból egyértelműen kiderülhetnek a kisebbségi és a többségi 
jelöltekkel való bánásmód közötti különbségek. A kérdőív kitöltése minden esetben 
kötelező, mivel ez tartalmazza azokat az információkat, amelyeket a tesztelőknek 
bíróság előtt vagy közigazgatási eljárásban is közölniük kell, esetleg évekkel az eset 
időpontját követően.  
 
A kérdőív segítségével biztosítható, hogy a tesztelő szubjektív benyomásain túllépve 
a konkrét eseményekről is be lehessen számolni, és hogy a tesztelők maguk is 
felismerjék a szubjektív és az objektív tényezők közötti különbségeket. Az eredeti 
panaszosnak is minden esetben ki kell töltenie a kérdőívet. Az elemzés során össze 
kell hasonlítani a kisebbségi és a többségi tesztelő eredményeit, valamint a tesztelők 
és az eredeti panaszos eredményeit. 
 
A tesztelők kiküldése 
 
A koreográfia kidolgozása során először el kell dönteni, hogy a tesztelőket milyen 
sorrendben küldjük ki, és hogy elég közel kell-e lenniük ahhoz, hogy tanúsíthassák – 
lássák és hallják –, hogy a másikkal mi történik. 
 
A munkaadói szituációs tesztek során az az aranyszabály, hogy elsőként a 
kisebbségi tesztelőt küldjük ki, hogy ellenőrizhessük az elutasítás leggyakoribb okát, 
vagyis hogy az állást már betöltötték. Ha a kisebbségi tesztelőt erre hivatkozva 
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utasították el, 30 perccel később pedig a többségi tesztelőt felveszik, a diszkrimináció 
vádja beigazolódott. 
 
A szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó esetekben a szituációs tesztet úgy 
kell megtervezni, hogy a kontroll többségi tesztelő a közelben legyen, lássa és hallja, 
hogy mi történik: a biztonsági személyzet beengedi-e a kisebbségi tesztelőket? 
Ezután pedig kiszolgálják-e őket a sörözőben vagy étteremben? Ha a kisebbségi 
tesztelőket be sem engedik, a többségi kontrolltesztelők bemehetnek és felmérhetik 
a helyszínt. 
 
A koreográfia minden esetben a helyzettől és az eredeti panasztól függ. 
 
A szituációs teszt során a következőkre kell odafigyelni: 
 
• a tesztelt cég, szervezet vagy intézmény paraméterei: cím, megjelenés, hány 

helyiségük van, elrendezés, nyitvatartási idő, hány főből áll a biztonsági 
személyzet és az egyéb személyzet stb.; 

• hány személy jár el az intézmény nevében, illetve hánnyal lehetett találkozni a 
teszt során, mi a nevük, rangjuk/beosztásuk vagy státuszuk, megjelenésük, 
életkoruk; 

• hogyan kezelték a tesztelőt, miként bántak vele: barátságosan vagy 
barátságtalanul, durván vagy udvariasan, üdvözölték-e, hellyel illetve kávéval 
kínálták-e, tegezték vagy magázták (ha az adott nyelvben léteznek ezek a 
formák), mosolygósak voltak-e; 

• ki és mit mondott a szituációs teszt tárgyával kapcsolatosan, és milyen 
tájékoztatást adtak: Vannak-e üresedések? Lehetséges-e a munkaerő-felvétel?  
 

A tesztelőkkel fennálló jogviszony 
 
A tesztelést végző szervezetnek mindig be kell szereznie a tesztelők engedélyét 
ahhoz, hogy kezelhessék és az illetékes bíróságnak vagy hatóságnak átadhassák 
érzékeny személyes adataikat, például etnikai hovatartozásukat, bőrszínüket, 
szexuális orientációjukat vagy fogyatékosságukat illetően. Minden szituációs teszt 
előtt szerződést kell kötni a szervezet és a tesztelők között, amelynek tartalmaznia 
kell a tesztelők személyes adatait, feladatait, a tesztelés helyszínét, a tesztelők 
tanúskodási kötelezettségét és a munkájukért fizetendő díjazást. A tesztelést végző 
szervezetnek vállalnia kell, hogy megvédi a tesztelőket minden olyan bántalmazás 
ellen, amely a szituációs teszt során előfordulhat. A tesztelőknek titoktartási 
nyilatkozatot is alá kell írniuk a szituációs tesztre és az esetre vonatkozó 
információkkal kapcsolatban. 
 
Figyelmeztetés  
 
A szituációs tesztek sokba kerülnek és alapos tervezést és szervezést igényelnek.  
Soha nem szabad olyan helyen végezni a tesztelést, ahol korábban fizikai 
kényszerítést alkalmaztak. Soha nem szabad tesztelőket olyan klubokba küldeni, 



 

 85 

Az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudatosság fokozását célzó szemináriumok civil társadalmi 
szervezetek számára 

ahol a biztonsági személyzet korábban fizikailag bántalmazott vagy inzultált 
kisebbségi vendégeket.  
 
• nem szabad tesztelést végezni olyan helyeken, ahol ismereteik szerint 

korábban már alkalmaztak fizikai kényszerítést;  
• csak olyan tesztelőkkel szabad dolgozniuk, akiktől elvárható a részrehajlás 

nélküli, érzelemmentes viselkedés és a kapott utasítások betartása; 
• ha új tesztelőket vesznek fel, meg kell győződniük arról, hogy a személyiségük 

alkalmassá teszi őket erre a feladatra; 
• ne küldjenek ki olyan tesztelőket, akiknek korábban már volt valamilyen 

konfliktusuk az adott diszkóban, sörözőben vagy vállalatnál; illetve  
• Szükség esetén a diszkrimináció leleplezéséhez vonják be az adott területen 

illetékes hatóságokat, és kérjék tőlük, hogy adjanak ki hivatalos jelentést a 
tapasztaltakról. 
 

A tesztelők szellemi jóléte 
 
Minden tesztelővel előfordulhat, hogy az eljárás erős érzelmi hatást gyakorol rá. A 
koordinátoroknak különös figyelmet kell fordítaniuk a védett tulajdonságokkal 
rendelkező tesztelőkre, mivel ha a szituációs teszt „sikeresnek” bizonyul, 
diszkriminációt és emberi méltóságuk megsértését fogják megtapasztalni.  
 
A koordinátor feladata annak biztosítása, hogy a szituációs tesztet és a kérdőív 
kitöltését követően a tesztelőknek legyen idejük a dolgok átbeszélésére és az 
érzéseikre való reflektálásra. 
 
Miután a tesztelők visszatértek a koordinátorhoz, hogy az ő jelenlétében kitöltsék a 
kérdőíveket és megbeszéljék a történteket, a koordinátor feladata, hogy felhívja a 
figyelmüket a szituációs teszt esetleges erős érzelmi hatására.  
 
Ha a tesztelők jegyzékébe új tesztelőt vesznek fel, a koordinátoroknak meg kell 
győződniük arról, hogy a tesztelő szellemi állapota megfelelő a feladatai 
elvégzéséhez. Nyilvánvaló, hogy a tesztelőknek is el kell dönteniük saját magukról, 
hogy meg tudnak-e birkózni az érzelmi stresszel. 
 
Ideális helyzetben a szituációs teszteket végző szervezetek elég nagy  bázissal 
rendelkeznek a tesztelők kiválasztásához, hogy rotációs rendszerben 
foglalkoztathassák őket. Ha ez nem lehetséges, a tesztelőknek szociális vagy 
pszichológiai segítséget kell felajánlani, hogy kezelni tudják érzelmeiket a teszt 
lebonyolítása után.  
 
ÖTLETBÖRZE keretében állapítsák meg a jó tesztelő tulajdonságait 
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A jó tesztelő tulajdonságai 
 
A tesztelés során a szervezet kizárólag a tesztelőkre hagyatkozik. Azokban az 
esetekben, amikor a szituációs teszt szolgáltatja a fő bizonyítékot, az eset 
kimenetelét a tesztelők tanúvallomásai fogják meghatározni. Mivel igencsak sok 
múlik a tesztelőkön, alapvetően fontos, hogy a legalkalmasabb embereket válasszuk 
ki a feladatra. A tesztelőknek jó önismerettel kell rendelkezniük, és tudniuk kell, 
hogyan kezeljék megfelelően az érzelmeiket, mert előfordulhat, hogy zaklatják őket 
és megalázóan bánnak velük. Szélsőséges esetben az is megeshet, hogy a 
biztonságiak fizikailag is inzultálják őket. Ezért kreatívnak, független 
gondolkodásúnak és a konfliktusok feloldására képesnek kell lenniük. Bár a 
tesztelésnek megvan a koreográfiája, váratlan események is történhetnek, és 
ilyenkor a tesztelők csak magukra számíthatnak. Ezért a jó tesztelőnek rendelkeznie 
kell a következő tulajdonságokkal: 
 
• objektív megfigyelőképesség; 
• előítélet-mentesség, vagy az előítéletek tudatos mellőzése; 
• megbízhatóság; 
• szavahihetőség; 
• hosszabb időn át is lehessen számítani rá; 
• pártatlanság; 
• a szituációs teszt során képes legyen érzelmei elrejtésére; 
• nyugodt, nem hajlamos a provokációkra adható reakcióra; 
• jó önismeret; 
• a független gondolkodásra és az önálló döntéshozatalra való képesség;  
• kreativitás; 
• soha nem volt korábban dolga a tesztelendő szervezettel vagy intézménnyel;  
• lehetőleg büntetlen előéletű személy legyen. 

 
Szubjektivitás és szituációs tesztelés  
 
A tesztelési tapasztalatok azt mutatják, hogy a lehetséges sztereotípiákon túlmenően 
is számos szubjektív tényező befolyásolja a tesztelők döntéseit. Ha több tesztelővel, 
tesztelőpárral vagy több teszttel dolgozunk, objektívabbak lesznek az eredmények is. 
A tesztelők megfigyelései is szubjektívek lehetnek. A koordinátoroknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a kérdőívekben a lehető legobjektívabb adatokat 
kérjék! 
 
A koreográfia kidolgozásának megkezdése előtt érdemes átgondolni az adott eset 
vagy helyzet szubjektív tényezőit. Bár a diszkrimináció és a kisebbségekkel 
szembeni sztereotípiák köztudottan gyakran előfordulnak mindennapi életünk során, 
azzal is számolnunk kell, hogy szimpátia alakulhat ki egy adott jelölt és a munkaadó 
között. Nyilvánvaló, hogy legbelső sztereotípiáink hatással vannak arra, hogy ki 
tetszik nekünk – akár kisebbségi csoport tagjáról van szó, akár nem. Ugyanakkor a 
másokról alkotott képünket az is befolyásolja, hogy milyen az öltözetük és a 
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hajviseletük. Lehet, hogy a beszédmódjuk, a bőrük vagy akár a kézfogásuk nem 
tetszik nekünk. A tesztelési eredmények azt mutatják, hogy egy adott munkáltató 
elutasíthatja az egyik kisebbségi pályázót, de felveheti a másikat. Nyilvánvalóan 
nehéz különbséget tenni a valódi diszkrimináció és a tesztelők szerencsétlen 
kiválasztása között.  
 
Azt is figyelembe kell venni, hogy a tesztelőknek is lehetnek szubjektív benyomásaik 
és érzelmeik. Az egyik kisebbségi tesztelő úgy vélheti, hogy az adott helyzetben a 
munkaadó éreztette vele a kisebbségi hátterét, egy másik kisebbségi tesztelő viszont 
nem biztos, hogy érzékelt ilyesmit.  
 
Bár a szubjektív tényezők nem zárhatók ki teljesen, mindig egyértelmű és határozott 
eredményekre kell törekedni. Ennek ideális eszköze a kérdőív. A kérdőívben olyan 
kérdéseket kell feltenni, amelyekre igennel vagy nemmel kell válaszolni. Például: 
Üdvözölték, amikor belépett? Hellyel kínálták? Mennyit várakoztatták? Ha több 
tesztelőt vagy tesztelőpárt küldünk ki, vagy több tesztet végzünk, objektívabb 
eredményeket kapunk. A tapasztalatok szerint egyetlen teszt általában nem hoz 
egyértelmű eredményeket. 
 
GYAKORLAT: Afrikai tam-tam dobolás annak a bemutatására, mennyire 
emlékszünk vagy nem emlékszünk valamire. 6–8 fős csoportoknak adjanak ki egy-
egy néhány soros történetet. Kérjék meg az első résztvevőt arra, hogy olvassa el a 
történetet, aztán gyorsan súgja el a mellette lévő résztvevő fülébe (a csoportokat 
időbeli versenyre is felszólíthatja). Kérdezzék meg a sorban utolsó résztvevőtől, hogy 
mit hallott. Mondják el a csoportnak az eredeti történetet. Beszéljék meg, hogy az 
egyéni érzékelés hogyan torzíthatja el az információkat. 
 
Telefonos tesztelés 
 
Előfordulhat, hogy a panaszosok maguk is teszteltek egy adott munkaadót vagy 
vállalatot, mielőtt az Önök szervezetéhez fordultak segítségért. Előfordulhat, hogy 
megemlítették a munkaadónak, hogy valamelyik kisebbséghez tartoznak, és erre azt 
mondták nekik, hogy nem kell befáradniuk az interjúra. A panaszos számára ez 
nyilvánvalóan hátrányos megkülönböztetést jelentett. A gyakorlat azonban azt 
mutatja, hogy a telefonos tesztelés néha félrevezető lehet, mert a személyes 
találkozó után a munkaadó végül mégis felveheti a jelöltet. Ilyen esetekben a 
személyes találkozás és a jó benyomások felülírhatják a sztereotípiákat. Ezért 
fontos, hogy ha telefonos tesztelést vagy kizárólag telefonos tesztelést alkalmazunk, 
óvatosan járjunk el. 
 
Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ha a panaszos nem kizárólag telefonon beszélt a 
munkaadóval, hanem személyesen is találkozott vele, akkor a helyzetet már nem 
lehet telefonos teszteléssel felmérni. 
 
A panaszosoknak célszerű azt tanácsolni, hogy telefonon ne fedjék fel kisebbségi 
hátterüket. Nem segít sem a tények tisztázásában, sem pedig eljárás indításában, ha 
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ez szükségessé válna. A személyes látogatás vagy beszélgetés során tapasztalt 
reakciók mindig meghatározóbbak. 
 
c) A szituációs tesztelés mint bizonyíték 

 
A legtöbb európai országban a jogrendszer nem kezeli egységesen a szituációs 
tesztek büntetőjogi vagy polgári jogi perekben való bizonyító erejének kérdését. Ha 
azonban az eljárásjog nem korlátozza a bíróság által figyelembe vehető bizonyítékok 
körét, a tesztelés eredményét önmagában nem szabad kizárni. A tesztelők 
tanúvallomása és a kérdőívek tartalma is benyújtható bizonyítékként. 
 
A fő problémát az jelenti, hogy a diszkrimináció megtörténte utáni szituációs teszt 
nem tudja perdöntő módon bizonyítani a korábbi eseményt. Ha viszont az eredeti 
panaszos és a tesztelők ugyanazt állítják vallomásukban, és a részletek is 
megegyeznek, ez gyengítheti az alperes helyzetét, aki többnyire azt állítja, hogy 
náluk a diszkriminációmentesség a megszokott gyakorlat. A szituációs tesztek 
segíthetnek bebizonyítani, hogy az egyenlőtlen elbánás nem eseti, hanem 
rendszeres jellegű.  
 
A tesztelők felperesként is pert indíthatnak, és saját maguk számára is követelhetnek 
kártérítést. Vannak azonban olyan európai országok, ahol a bíróságok a tesztelők 
számára csak csökkentett kártérítést hajlandók megítélni, vagy egyáltalán nem 
kaphatnak kártérítést – azzal az indokolással, hogy a tesztelőknek munkájuk 
részeként számítaniuk kellett arra, hogy emberi méltóságukat meg fogják sérteni. 
 
A szituációs teszt olyan bizonyítékot is eredményezhet, amelyet 
tudatosságnövelésre, kampányokra és érdekérvényesítésre lehet felhasználni. 
 
A szituációs tesztelés kritikája 
 
A tesztelés ellen leginkább azt szokták felhozni, hogy valójában fizetett provokáció. A 
szervezetek „kémeket fizetnek azért, hogy bejussanak egy vállalathoz vagy egy 
sörözőbe, álcázott információgyűjtés céljából.” „Valamit lefirkantanak egy papírlapra, 
ami felőlük akár lehet a képzelet szüleménye is, aztán irány a bíróság, ahol a fizetett 
tanúk a szervezet céljai érdekében vallanak.”  
 
Nehéz lenne megmondani, hogy a tesztelést hogyan ítélik meg olyan országokban, 
ahol a módszer újnak számít. Az ügyvédek feladata a bíróságokat meggyőzni arról, 
hogy a tesztelők és a szervezetek jóhiszeműen járnak el. Az állami hatóságok 
szituációs tesztekbe való bevonása hasznos lehet az ügy érdekében, legalábbis a 
kezdeti szakaszban. Szintén a felperesek dolga az esetjogra való hivatkozás olyan 
európai országokból, ahol a tesztelés megengedett. 
 
ÖTLETBÖRZE keretében vitassák meg a szituációs tesztek lehetőségét a 
foglalkoztatásban és/vagy a nyilvános szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén 
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d) Példák 
 
A szituációs tesztelés felhasználható az iskolai beiratkozásban alkalmazott 
diszkrimináció leleplezésére, de nem használható fel a szexuális orientáció miatti 
zaklatás felfedésére – vagy csak abban az esetben, ha az egy cégnél mindennapos 
dolognak számít, egy munkavállaló pedig készen áll és hajlandó a szituáció 
tesztelésére. 
 
Konkrét lépések a foglalkoztatásban alkalmazott diszkrimináció tesztelésére 
 
• alaposan kérdezzék ki az eredeti panaszost: mikor és kivel beszélt; mi a 

munkaköri leírás; milyen képzettség és munkatapasztalat szükséges; milyen 
indoklással utasították el; 

• szerezzék be az álláshirdetést, mert a teszt logisztikájának megtervezéséhez 
ismerni kell a pontos szöveget; 

• névtelenül hívják fel az álláshirdetésben megadott számot, és kérdezzék meg, 
hogy betöltötték-e már az állást. A szituációs teszt nem végezhető el akkor, ha 
a panaszos későn jelentkezett, és az állást már betöltötték; 

• válasszák ki a megfelelő tesztelőket, és tervezzék meg a logisztikát;  
• röviden adják meg a tesztelőknek a szükséges információkat; 
• elemezzék a kérdőíveket; és  
• végezzék el az utánkövetést: lehet, hogy a vállalat minden jelentkezőnek azt 

mondta, hogy néhány napon belül fog válaszolni. Ebben az esetben néhány 
nap múlva a tesztelőknek vissza kell hívniuk a vállalatot, hogy érdeklődjenek az 
eredményekről. 
 

Amikor a foglalkoztatásban alkalmazott diszkriminációt tesztelik, fontos, hogy a 
panaszossal készített interjú után azonnal válasszák ki a tesztelőket, és készítsék fel 
őket a tesztre. Alapvetően fontos, hogy a tesztelők minden lényeges és látható 
tulajdonsága azonos legyen, éppen úgy, mint az állás betöltéséhez szükséges 
jellemzőik, vagyis a nemük, életkoruk, nyelvtudásuk és szakképzettségük. Ha 
elindítják a tesztelést, a tesztelőket először arra kérjék meg, hogy hívják fel a 
munkaadót, és személyesen is menjenek el a céghez átlagos álláskeresőként 
viselkedve.  
 
Konkrét lépések a szolgáltatás-hozzáférési diszkrimináció tesztelésében  
 
• alaposan kérdezzék ki az eredeti panaszost a következőkkel kapcsolatban: a 

létesítmény címe és neve; pontosan mikor járt ott; kell-e belépődíjat fizetni; 
vannak-e biztonsági őrök; ha igen, hányan; milyen szabályok vonatkoznak a 
belépésre; az elutasítást mivel indokolták; a panaszos kérte-e a panaszkönyvet, 
és megkapta-e; milyen szolgáltatásokat nyújtanak (diszkó, privát parti, kaszinó); 
korábban járt-e már ott, és akkor beengedték-e; ismeri-e a személyzetet, a 
tulajdonost és az üzletvezetőt személyesen; volt-e ott korábban bármilyen 
konfliktusa; az adott napon fogyasztott-e alkoholt; milyen ruhát viselt; egyedül 
volt vagy partnerrel/társasággal; bántalmazták-e verbálisan vagy fizikálisan; ha 
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igen, ki bántalmazta; a biztonsági őrök hordtak-e egyenruhát; ha igen, volt-e a 
ruhájukon valamilyen felirat; tett-e formális panaszt valamilyen hatóságnál, ha 
igen, mi lett az eredmény? 

• ismerjék meg a létesítményt; a nyitvatartási időt; a belépődíjakat, a biztonsági 
őröket, a földrajzi elhelyezkedést, a belépés szabályait; 

• nézzenek utána, hogy korábban a biztonsági őrök bántalmaztak-e bárkit 
verbálisan vagy fizikálisan. Fenyegeti-e valamilyen veszély a tesztelőket? 

• Válasszák ki a megfelelő tesztelőket, és készítsék fel őket a feladatra; 
• tervezzék meg a logisztikát az összes körülmény (belépődíjak, biztonsági őrök 

stb.) számításba vételével.  
• gondoskodjanak arról, hogy a szituációs teszt után azonnal kitöltsék a 

kérdőíveket; és  
• elemezzék a kérdőíveket. 
 
GYAKORLAT: tervezzenek meg egy szituációs tesztet a romák iskolai beiratkozási 
panaszával kapcsolatosan. Ha van rá idő a tanfolyam során, kérjék meg a 
résztvevőket, hogy játsszák el a szituációs tesztet. A következő mintakérdőívet 
osszák ki nekik: 
 
Kérdőív iskola teszteléséhez 
 
A tesztelő azonosító adatai 
1. A tesztelő neve: …………………………………………………………………….. 
2. A tesztelő nemzetisége, etnikai hovatartozása: ……………………………………. 
3. Életkora:……………………. 
4. Neme:………………………. 
5. Bőrszíne:…………………. 
6. Egyéb látható tulajdonságai: ……………………………………………………. 
7. Vallása: ……………………………………………………………. 
 
A gyermek azonosító adatai 
1. Neve: ……………………………………………………………………………. 
2. Életkora:……………………. 
3. Etnikai hovatartozása: ……………………………………. 
4. Vallása: ……………………………………………………………. 
5. Eddigi iskolai eredményei (tanulmányi átlaga, versenyeredményei) 
6. Magatartása (megrovás, dicséret): 
7. Jelenleg melyik iskolába jár? ……………………… 

 
Iskola 
1. Neve: ……………………………………………………………………………. 
2. Címe: …………………………………………………………………………… 
3. A tesztelés napja: ………………………… 
 
Telefonos megbeszélés 
1. Dátum ………………………………………………………………………………. 
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2. Kivel beszélt? …………………………………………… 
3. Miről esett szó? Könnyen kapott időpontot a vezető tanárhoz? 
4. Mennyi idő telt el a telefonhívás és a személyes találkozó között? 
5. Milyen volt a beszélgetés légköre (informatív, barátságos, együttműködő, hűvös 

stb.)? 
 
A személyes találkozó 
1. Az iskola melyik munkatársával beszélt a beiratkozásról (név és beosztás)? 
2. Hol került sor a találkozóra (cím, szoba, iroda, osztályterem, folyosó stb.)? 
3. Mennyi ideig tartott? 
4. Hellyel kínálták a találkozó során? 

Igen – Nem  
5. Kínálták kávéval vagy üdítővel a találkozó során? 

Igen – Nem 
6. Végigkísérték az iskolán? Az iskolai alkalmazott megmutatta Önnek az iskolát? 

Igen – Nem 
7. Mit mondott saját magáról, a családjáról és a gyermekéről? 
8. Milyen kérdéseket tettek fel ők Önnek? 
9. Milyen tájékoztatást adtak anélkül, hogy kérdeznie kellett volna? 
10. Milyen kérdéseket tett fel az iskoláról? Milyen válaszokat kapott? 
11. Mit tudott meg a felvételi szabályokról, a felvételi kritériumokról, az iskolai 

életről, az alkalmazott gyakorlatokról, a szervezetről és az elutasított tanulók 
számáról? 

12. Mit tudott meg a tanulók szociális hátteréről (szegényebb környezetből 
származó gyermekek, roma gyermekek, tehetséges gyermekek száma stb.)? 

13. Mit tudott meg a minősítésekről, jegyekről és pontszámokról, arról, hogy hány 
tanuló tanul tovább, többségük milyen iskolában folytatja a tanulást, és 
milyenek a lehetőségeik? 

14. Mit tudott meg az iskolai ösztöndíjakról, az étkezési utalványokról, 
tankönyvutalványokról? Kapott ezekkel kapcsolatban kitöltendő 
nyomtatványokat? 

15. Mit tudott meg a városban működő többi iskoláról? 
16. Milyen volt a beszélgetés légköre (udvariatlan, barátságos, semleges, 

együttműködő, nyitott, lekezelő stb.)? 
17. A beszélgetés során célzott-e valaki az etnikai hovatartozására, a romákra mint 

kisebbségi csoportra vagy a roma tanulókra? 
18. A tisztviselő, akivel beszélt, kért-e valamilyen ajánlást (egy intézménytől, 

tanártól vagy paptól)? 
Igen – Nem  

19. Bármilyen más információ, amiről szeretne beszámolni: 
 
Dátum  
Aláírás 
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Interneten elérhető értékes olvasmányok: 
 
− A média a sokszínűségért tanulmány, jelentések, jó gyakorlatok, beleértve az 

ország-specifikus információkat, valamint további anyagok, elérhetőek itt 
[Media4Diversity study, reports, best practice, including country-specific 
information and additional materials, available at]: http://www.media-
diversity.org/mdi/index.php?option=com_content&view=article&id=1115.  

− Az interneten számos kisfilm elérhető, amely a diszkrimináció elleni küzdelem 
jegyében készült Magyarországon vagy más országban és különböző típusú 
nézőközönséghez szól (gyerekeknek, fiataloknak, sérülékeny csoportoknak, a 
lakosságnak). 

 
Szituációs tesztelés 
 
− MPG handbook and survey on Situation Testing. 
− MPG training pack on Situation Testing. 

www.migpolgroup.com.  
 
Youtube videók: 
− http://www.youtube.com/watch?v=FmEjzxKrFGE.  
− http://www.youtube.com/watch?v=YyL5EcAwB9c&NR=1.  
− http://www.youtube.com/watch?v=3RhXU-2EJDE&feature=related.  
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1 Diszkrimináció-ellenes tevékenységet folytató civilszervezetek és 
szakszervezetek Magyarországon 

 
1.1 A diszkrimináció-ellenes tevékenységet folytató civilszervezetek profilja 
 
1. Milyen típusú, diszkrimináció-ellenes tevékenységet folytató civilszervezetek, 

illetve szakszervezetek működnek országos szinten? 
 
Civilszervezetek 
 
Általánosságban elmondható, hogy az adott civil szervezet tevékenysége 
középpontjában álló, a diszkrimináció alapjául szolgáló tulajdonság nagyban 
meghatározza a szervezet jellegét. 
 
A fogyatékos valamint az idős személyek civil hálózatai a legjobban szervezettek. 
Olyan lobbitevékenységet végző csúcsszervezeteik vannak, amelyek a célcsoportok 
érdekeit országos szinten képviselik, pl. hivatalosan létrehozott jogszabály előkészítő 
bizottságokban (“Életet az éveknek” Országos Szövetség, Nyugdíjasok Országos 
Képviselete, Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, 
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége). A korábbi formájában 
megszüntetett, de 2011-től újjáalakított Idősügyi Tanács például a Kormány mellett 
működő konzultatív, véleményező, javaslattevő testület. A Tanács véleményezi az 
idősek életkörülményeit közvetlenül érintő jogszabályok, illetve kormányzati döntések 
tervezetét, javaslatokat tehet az idősek életkörülményei javítását, érdekei védelmét 
szolgáló kormányzati intézkedésekre és közvetíti a célcsoport és társadalmi 
szervezetek, egyházak javaslatait. A Tanács elnöke a miniszterelnök, alelnöke a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúságügyért felelős 
államtitkára, tagjait a miniszterelnök kéri fel részben az idősek érdek-képviseleti 
szervezeteinek javaslata alapján. 
 
A faji és etnikai megkülönböztetés területén a roma ügyekkel foglalkozó 
civilszervezetek a legjelentősebbek, mivel a romák alkotják Magyarország 
legnagyobb és legkiszolgáltatottabb etnikai kisebbségét. A számos jogi 
segítségnyújtással foglalkozó szervezet (pl. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő 
Iroda) mellett vannak olyan központi szervezetek (mint például a Magyarországi 
Roma Parlament), amelyek regionális civilszervezeteket is összefognak. Egyes 
civilszervezetek meghatározott szakterületen dolgoznak (pl. oktatási szegregáció – 
Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek). Több, nemzetközi háttérrel rendelkező 
civilszervezet foglalkozik a romák diszkriminációjának megelőzésével, 
visszaszorításával (pl. European Roma Rights Centre, Minority Rights Group, 
Amnesty International) és vannak olyan országos szintű munkát végző 
civilszervezetek, amelyek munkatársainak egy csoportja foglalkozik az etnikai 
megkülönböztetés kérdésével (pl. a Társaság a Szabadságjogokért, amelynek helyi 
ága Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében nyújt ingyenes jogi segítséget, 
leginkább a rendőrségi diszkriminációra koncentrálva). A Roma Sajtóközpont 
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tevékenységének középpontjában a romák sajtóbeli megjelenése és megjelenítése 
áll.  
 
A valláson vagy más meggyőződésen alapuló diszkrimináció vonatkozásában 
elsősorban a zsidó szervezetek említhetők. Tevékenységük elsősorban az 
antiszemita közbeszéd elemzésére irányul (pl. B’nai B’rith Zsidó Dokumentációs 
Központ). (E szervezetek vonatkozásában felvetődik az a szempont, hogy 
tevékenységüket inkább a faji és etnikai alapú diszkrimináció körébe kellene vonni, 
mivel a modern antiszemitizmus nem vallási alapokon nyugszik.)  
 
A szexuális orientáción alapuló hátrányos megkülönböztetés ellen küzdő 
civilszervezetek száma viszonylag alacsony. Egy szervezet foglalkozik nagyobb 
volumenű jogi segítségnyújtással (Háttér Társaság a Melegekért Egyesület). Egy 
másik civilszervezet (Patent Jogvédő Egyesület) – többek között – a szexuális 
kisebbségek elleni erőszak és diszkrimináció áldozatainak nyújt jogi és pszichológiai 
ellátást, segít a jogérvényesítésben, lobbitevékenységet fejt ki a jogi környezet 
változása érdekében. Emellett olyan szervezetek is vannak, amelyek elsősorban 
önsegítő csoportként működnek (Labrisz Leszbikus Egyesület). Több szervezet 
kulturális, ismeretterjesztő programokat szervez, közösségépítési feladatokat vállal 
(pl. az Amnesty International magyarországi szervezetének LMBT csoportja, 
Szimpozion Egyesület, InterAlia Alapítvány). Az LMBT szervezeteknek létezik egy 
ernyőszervezete (Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség), 
amelynek célja a szexuális kisebbségekkel foglalkozó civilszervezetek 
kezdeményezéseinek összefogása és az LMBT emberek érdekképviseletének 
elősegítése.  
 
Szakszervezetek 
 
Magyarországon hat országos szakszervezeti szövetség létezik: 
 
• Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) 
• Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) 
• Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) 
• Liga Szakszervezetek (Liga) 
• Autonóm Szakszervezetek Szövetsége (ASZSZ) 
• Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) 
 
A szakszervezeti szövetségek közötti munkamegosztás nem azon alapul, hogy 
melyik ágazatban tevékenykednek. Egyes ágazatokban (pl. az oktatás területén) 
több szakszervezet is működik, amelyek általában különböző szakszervezeti 
tömörülésekhez tartoznak. 
 
A szövetségek (amint tagszervezeteik többsége is) korlátozott mértékben 
foglalkoznak diszkriminációellenes tevékenységgel. 
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2. Milyen típusú diszkriminációval foglalkoznak? Mely ágazatban fejtik ki a 
tevékenységüket? 

 
Civilszervezetek 
 
Amint arra fent utaltunk, van valamiféle, a diszkriminációt kiváltó tulajdonságon 
alapuló munkamegosztás az egyes civilszervezetek között. Az öt védett tulajdonság 
(faji vagy etnikai származás, életkor, fogyatékosság, szexuális orientáció, vallás vagy 
más meggyőződés) közül négy tekintetében elmondható, hogy vannak olyan 
civilszervezetek, amelyek tevékenységükkel az adott területet „lefedik”, bár a 
különböző tulajdonságokkal foglalkozó szervezetek jellegükben eltérnek. A 
fogyatékossággal és az életkori diszkriminációval foglalkozó szervezetek a legjobban 
szervezettek. A roma szervezetek (és az ilyennek nem minősülő, de etnikai 
diszkriminációval foglalkozó szervezetek) száma és szervezettsége is növekvőben 
van, míg a melegek jogaiért küzdő szervezetek száma még mindig viszonylag 
alacsony. 
 
A vallási alapú hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem területén alig találunk 
civilszervezeteket. Az elmúlt években a vallási diszkrimináció nem volt kiemelt téma, 
eltekintve időszakosan visszatérő jogalkotási kísérletektől, amelyek célja az volt, 
hogy a kisebb egyházakkal szemben többletjogokat biztosítsanak az úgynevezett 
„történelmi” egyházaknak. Ez a törekvés 2011-ben realitássá vált. A parlament által 
elfogadott „új egyházügyi törvény” 2012. január 1-jén lép hatályba. A jogszabály 
tizennégy egyházat és vallásfelekezetet ismert el egyháznak. A további – eddig 
egyházként működött – vallási tevékenységet végző egyesületek, amelyek legalább 
húsz éve működnek Magyarországon és minimum ezer tagjuk van, kérhetik 
egyházzá nyilvánításukat. Kérelmükről a parlament kétharmados többséggel dönt.1 
Az állam az egyházaknak biztosít lehetőséget a jogszabálytervezetek 
véleményezésére. E jogszabályi változás felpezsdítette a vallási szervezetek 
diszkrimináció elleni küzdelmét. A jogszabályváltozás feltehetően további aktivitást 
fog generálni a területen.  
 
Szakszervezetek 
 
A megkérdezett szakszervezetek mindegyike azt válaszolta, hogy 
diszkriminációellenes tevékenységének jelentős része a nemek közötti 

                                            
1  A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 

közösségek jogállásáról szóló jogszabályban, tizennégy egyházat és vallásfelekezetet (katolikus, 
református, három zsidó, öt ortodox felekezet, az unitárius és baptista egyházat, valamint a HIT 
Gyülekezetét), ismert el az Országgyűlés. A törvény szerint olyan vallási közösségeket lehet 
egyházzá nyilvánítani, amelyeknek minimum ezer tagja van és legalább húsz éve szervezett 
formában működik Magyarországon, valamint hitvallással és rítussal rendelkezik. A tizennégy 
elismert egyházon túl a vallási tevékenységet is végző egyesületek a minisztertől kérhetik a 
nyilvántartásba vételüket, azaz egyházzá nyilvánításukat. Ha a nyilvántartásba vételre vonatkozó 
kérelem a feltételeknek megfelel, a miniszter azt az országgyűlés elé terjeszti. A feltételek 
fennállásának  megállapítására a miniszter szakértőt rendelhet ki. A vallási közösség egyházzá 
nyilvánításáról a parlament kétharmados többséggel dönt. 
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egyenlőséggel kapcsolatos, emellett többen említették az életkor szerinti 
diszkrimináció elleni küzdelem fontosságát. A legnagyobb országos szövetség, az 
MSZOSZ Női Választmánya különösen aktívnak mutatkozott a nők és férfiak 
egyenlősége területén. 
 
3. A diszkrimináció elleni küzdelem a fő tevékenységük, vagy csak kisebb része 

annak, amivel foglalkoznak? 
 
Civilszervezetek 
 
Mint már kifejtettük, elsősorban a védett tulajdonság határozza meg a civilszervezet 
tevékenységét. A civilszervezetek fő célja általában az, hogy elősegítsék 
célcsoportjuk minél teljesebb integrációját a társadalomba. E célt az egyes 
civilszervezetek különféle eszközökkel igyekeznek elérni, de általában elmondható, 
hogy a diszkrimináció elleni küzdelem munkájuk jelentős részét képezi. 
 
Szakszervezetek 
 
Minden megkérdezett szakszervezet úgy nyilatkozott, hogy a diszkriminációellenes 
tevékenység csupán nagyon kis részét képezi a tevékenységének, illetve általában a 
szakszervezetek tevékenységének. 
 
4. Be vannak jegyezve e civilszervezetek országos szinten? Könnyű vagy nehéz 

elérni, hogy az illetékes hatóságok bejegyezzenek egy civilszervezetet? 
 
Civilszervezetek 
 
Szinte valamennyi megkérdezett civilszervezet be van jegyezve országos szinten, 
akár egy hálózat csúcsszerveként (“Életet az éveknek” Országos Szövetség, 
Nyugdíjasok Országos Képviselete, Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Szövetsége, Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 
Szövetsége) akár önmagában (pl. B’nai B’rith Zsidó Dokumentációs Központ, Háttér 
Társaság a Melegekért Egyesület).  
 
Magyarországon a bejegyzési eljárás meglehetősen egyszerű. Az egyesülési jogról 
szóló 1989. évi II. törvény értelmében társadalmi szervezet minden olyan 
tevékenység végzése céljából alapítható, amely összhangban áll az Alkotmánnyal és 
amelyet törvény nem tilt. A társadalmi szervezet alapításához az szükséges, hogy 
legalább tíz alapító tag a szervezet megalakítását kimondja, alapszabályát 
megállapítsa, ügyintéző és képviseleti szerveit megválassza. A társadalmi szervezet 
megalakulását követően kérni kell annak bírósági nyilvántartásba vételét. A 
társadalmi szervezet nyilvántartásba vétele nem tagadható meg, ha alapítói az e 
törvényben előírt feltételeknek eleget tettek. 
 
Ennek ellenére több megkérdezett szervezet kifogásolta, hogy a nyilvántartásba 
vétel folyamatának egyszerűsége ellenére annak gyakorlata országos szinten igen 
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eltérő, a bejegyzésre illetékes bíróságok sok esetben különböző jogértelmezést 
alkalmaznak, így a szabályok a gyakorlatban nem érvényesülnek egységesen. 
Továbbá megjegyezték, hogy az eljárás akár éveken keresztül is elhúzódhat. 
 
Szakszervezetek 
 
A szakszervezetek alapítására és nyilvántartásba vételére ugyanazon szabályok 
vonatkoznak, mint a civilszervezetekére. A – civilszervezetekhez hasonlóan – a 
szakszervezetek ugyancsak arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a nyilvántartásba 
vétel szabályai átláthatóak, a bejegyzés könnyen elérhető, azonban a folyamat a 
gyakorlatban mégis igen körülményes. 
 
5. Általában mekkorák ezek a civilszervezetek/szakszervezetek? (Kérem, tüntesse 

fel a főbb szakszervezetek taglétszámát) 
 
Civilszervezetek 
 
A civilszervezetek mérete igen széles skálán mozog. A szervezetek irodájában 
dolgozó, kis számú fizetett alkalmazott mellett a legtöbb szervezet tevékenységében 
aktív szerepet játszanak az önkéntesek és az egyesületi tagok (számuk kb. egy 
tucattól a több százig változik szervezetenként). 
 
A legnagyobbak a fogyatékosok és az idősek országos lobbi-szervezetei. Bár 
ezeknek több száz önkéntesük is lehet, a fizetett alkalmazottak száma igen kicsi.  
 
Valamennyi roma jogvédő iroda folyamatos megbízás alapján tevékenykedő 
ügyvédekkel valamint fizetett adminisztratív személyzettel dolgozik. A lobbi-
tevékenységet végző, nagy szervezeteknél itt is sok az önkéntes (pl. Magyarországi 
Roma Parlament). 
 
A szexuális orientáción és a vallási meggyőződésen on alapuló diszkrimináció ellen 
küzdő civilszervezeteknek általánosságban kevesebb fizetett alkalmazottjuk van. 
 
Szakszervezetek 
 
A kérdőívre válaszoló szakszervezetek taglétszáma 4.000 és 150.000 fő között volt.  
 
6. Részei-e ezek a szervezetek nagyobb, országos hálózatoknak vagy teljesen 

elszigetelten dolgoznak? 
 
Civilszervezetek 
 
Amint már fent említettük, a fogyatékos személyek és az idősek hálózatai a 
legjobban szervezettek. Ernyőszervezeteik számos kisebb helyi és regionális 
civilszervezetet fognak össze (az idősek hálózatai közel ezer nyugdíjasklubot és 19 
megyei központot tudhatnak tagszervezeteik között).  
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A központi roma szervezetek is szélesebb hálózatok csúcsszervezeteként 
működnek. A jogi segítségnyújtással foglalkozó szervezetek általában 
együttműködnek a hasonló tevékenységet folytató egyesületekkel, alapítványokkal.  
 
A szexuális orientációval és vallási alapú diszkriminációval foglalkozó 
civilszervezetek között is találunk olyat, amely állandó hálózatoknak is tagja 
(Háttértársaság a Melegekért Egyesület). A szexuális kisebbségek érdekvédelmével 
foglalkozó szervezeteknek is van ernyőszervezete Magyarországon (Magyar 
Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség). 
 
Általánosságban tehát elmondható az, hogy a civilszervezetek egymás munkáját 
ismerve, együttműködésben dolgoznak, tevékenységük semmiképpen sem 
nevezhető elszigeteltnek.  
 
Szakszervezetek 
 
Ahogy arra a fentiekben rámutattunk, a legtöbb magyar szakszervezet tagja a hat 
országos szakszervezeti szövetség egyikének. 
 
7. Többségük a fővárosban működik, vagy országosan egyenletes a 

megoszlásuk? 
 
Civilszervezetek 
 
Az országos szintű civilszervezetek székhelye a fővárosban van. Ezek vagy olyan 
szervezetek, amelyek hálózatok csúcsszerveiként működnek (a romák, a 
fogyatékosok és az idősek esetében) vagy olyanok, amelyek mögött nincsenek helyi 
vagy regionális szervezetek. A kifejezetten helyi kérdésekre koncentráló 
civilszervezeteket kivéve, jellemző a főváros-központúság.  
 
Szakszervezetek 
 
Minden országos szövetség, és a legtöbb tagszervezetük (melyek többsége szintén 
országos szervezet) fővárosi székhellyel működik. Csupán néhány tagszervezet 
(leginkább az ágazati jellegűek és a regionális vállalatok alkalmazottait tömörítők) 
működik a fővároson kívüli székhellyel, Magyarország nagyobb városaiban. 
 
Az országos szövetségek, csakúgy, mint a nagyobb országos szakszervezetek (a 
válaszadók közül: Vasutasok Szakszervezete, Élelmiszeripari Dolgozók 
Szakszervezete, Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete), az egész országban 
tevékenykednek regionális, megyei vagy helyi irodáik vagy képviselőik révén. 
 
8. A fővárosi és a vidéki civilszervezetek, illetve szakszervezetek hasonló munkát 

végeznek? 
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Civilszervezetek 
 
Amellett, hogy fővárosi ügyekkel foglalkozik, a fővárosi civilszervezetek egy része 
országos hálózatok csúcsszerveként is működik. E civilszervezetek az általuk 
megjelenített közösség érdekeit magas szinten képviselik (“Életet az éveknek” 
Országos Szövetség, Nyugdíjasok Országos Képviselete, Értelmi Fogyatékosok és 
Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 
Országos Szövetsége, Magyarországi Roma Parlament).  
 
A szexuális orientáció és a vallási diszkrimináció terén a kisebb civilszervezetek is 
gyakran egymaguk végzik az adott tevékenységet az országban (Háttér Társaság a 
Melegekért Egyesület, Labrisz Leszbikus Egyesület, B’nai B’rith Zsidó 
Dokumentációs Központ). Természetesen ezeken a területeken is léteznek 
civilszervezetek országszerte, de tevékenységük fókusza általában nem annyira a 
diszkrimináció elleni küzdelem, saját helyi közösségeikre koncentrálnak, helyi 
klubokként működnek.  
 
Szakszervezetek 
 
Ahogy arra már rámutattunk, kevés regionális szintű szakszervezet létezik. A legtöbb 
szakszervezet országos szinten működik, vagyis a fenti megkülönböztetés nem 
alkalmazható. 
 
9. Milyen politikai vagy társadalmi súlya van a civil szervezeteknek, illetve a 

szakszervezeteknek országos szinten (a széles nyilvánosság, a civil szféra, a 
munkaadók/vállalatok, illetve a kormány vonatkozásában)? 

 
Civil szervezetek 
 
A válaszadó szervezetek általánosságban úgy látták, hogy a civil szféra társadalmi 
és politikai súlya Magyarországon inkább alacsony, bár egy-egy sikeres 
együttműködési kísérlet valamelyest árnyalja a képet. A kormány civilekkel való 
együttműködési készsége az utóbbi időben jelentősen csökkent mind a 
szakkérdésekben való egyeztetések, mind a jogszabálytervezetek vagy kormányzati 
döntések véleményezése terén. A civilszervezetek tevékenységi területét érintő 
jogszabályok vonatkozásában (is) általános gyakorlattá vált, hogy a kormányzó párt 
az előzetes szakmai egyeztetést megkerüli és egyéni országgyűlési képviselői 
indítványok benyújtásával és elfogadásával módosít a jogszabályi környezeten. 
 
A modern kommunikációs technikák hatékonyabb felhasználása lehetőséget biztosít 
a jelentősebb civil szervezeteknek arra, hogy növeljék a társadalmi tudatosságot 
azon területek vonatkozásában, amelyek tevékenységük fókuszában állnak, illetve 
elérjék azt, hogy a társadalmi párbeszéd részét képezze az általuk képviselt terület. 
Azonban a nyilvánosság tematizálásának sikere több tényező függvénye. A 
szervezet által közvetített üzenetek csak akkor jutnak hatékonyan célba, kapnak 
figyelmet, ha az adott szervezet viszonylag nagy ismertséggel rendelkezik vagy az 
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általa képviselt téma a közbeszédben vagy a politikában napirendre kerül. Azonban 
az új témák felvetése, önálló kezdeményezések ismertté tétele, és a társadalmi 
támogatottság megszerzése ezekhez lényegesen nagyobb kihívás.  
 
A civilszervezet társadalmi illetve politikai súlyát illetően helyi szinten nagyon sok 
múlik az adott civilszervezet és a helyi önkormányzat vezetése közötti személyes 
kapcsolatokon. Ezek mind pozitív mind negatív irányban befolyásolhatják az 
együttműködés sikerességét. Előfordul, hogy egy országosan működő civilszervezet 
a helyi érdekképviseletei elismertségét egyértelműen jobbnak ítéli az országosénál, 
az önkormányzat hajlandóságát a szervezet bevonására általánosságban jobbnak 
minősíti a központi kormányzaténál.  
 
Szakszervezetek 
 
Minden válaszadó szakszervezet azon a véleményen volt, hogy a 
szakszervezeteknek jelentős a befolyásuk, azonban szinte kivétel nélkül felhívták a 
figyelmet, hogy a közelmúlt kormányzati politikáját a szakszervezetekkel való 
egyeztetés mellőzése, az együttműködési készség csökkenése jellemezte. Ez 
egyrészt a munkavállalók szakszervezeti aktivitásának növekedéséhez (tagság 
növekedése, demonstrációk aktivitása), másrészt a szakszervezetek 
érdekérvényesítő képességének csökkenéséhez vezetett. Volt olyan szakszervezet 
(pl. Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete), amely úgy látja, hogy a 
szervezetek társadalmi megítélését a média által közvetített kép negatív irányban 
befolyásolja. 
 
10. Ezek a civilszervezetek, illetve szakszervezetek együttműködnek 

tevékenységük során (a szakszervezetek, illetve civilszervezetek egymással, 
illetve a szakszervezetek a civilszervezetekkel)? 

 
Civilszervezetek 
 
Amint azt már említettük, számos civilszervezeti hálózat épül fel hierarchikusan. Ez 
elsősorban a fogyatékos személyek és az időskorúak országos szövetségeire és 
néhány roma szervezetre igaz. Ezen állandó hálózatok mellett a kisebb 
civilszervezetek (pl. a szexuális orientáción vagy a valláson alapuló diszkrimináció 
ellen küzdő civilszervezetek) eseti együttműködése is jellemző. 
 
Szakszervezetek 
 
Míg a szakszervezetek közötti együttműködés gyakori, addig a válaszadó 
szakszervezetek és civilszervezettek egybehangzó tájékoztatása szerint a 
civilszervezetekkel való együttműködésük jelentéktelen. A civilekkel való 
együttműködés, legfeljebb igen szűk körben, esélyegyenlőségi ügyekben jellemző. 
Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a diszkrimináció elleni küzdelemtől különböző 
területen (pl. jogbiztonság, az egyes munkavállalói csoportokba tartozókat jelentősen 
negatívan érintő jogalkotással szembeni jog- és érdekvédelem) megkezdődött a 
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szakszervezetek és a jogvédő civilszervezetek együttműködése. A közös fellépés 
megfigyelhető volt a kormányzati rendelkezésekkel szembeni demonstrációkon 
történő szervezett aktivitásban is.  

 
a. Milyen célokból működnek együtt (pl. tapasztalatcsere, közös esetmunka vagy 

kampányok, rendezvények közös szervezése)? 
 
Civilszervezetek 
 
A kisebb és közepes méretű civilszervezetek általában a nyilvánosság figyelmének 
felhívását célzó kampányok vagy demonstrációk és különböző kulturális 
rendezvények, akciók kapcsán működnek együtt.  
 
Az azonos szakterületen működő civilszervezetek esetenként szintén 
együttműködnek a központi kormányzatnak küldött javaslatok, beadványok, 
indítványok megfogalmazásában. Bizonyos esetekben – például a túlterheltség okán 
– nemcsak információ- és tapasztalatcsere játszódik le a civil szerveződések között, 
hanem a szervezetek által vitt egyedi ügyek megosztása is gyakori.  
 
Esetenként a különböző nemzetközi fórumokhoz is közösen fordulnak a 
magyarországi civilszervezetek, például alternatív országjelentések, 
árnyékjelentések közös megfogalmazása során. 
 
Szakszervezetek 
 
Leggyakrabban a bértárgyalásokkal, és más, foglalkoztatással összefüggő 
kérdésekkel (mint a sztrájkok szervezése) kapcsolatban került említésre a 
szakszervezetek közötti együttműködés. 
 
b. A különböző diszkriminációs alapok tekintetében eltér az együttműködés foka? 

Ha igen, melyik területen a legszorosabb? 
 
Civilszervezetek 
 
Mivel a fogyatékos személyek és az időskorúak országos hálózatait nagy 
ernyőszervezetek fogják össze, mondhatjuk, hogy e védett tulajdonságok 
tekintetében a legnagyobb fokú az együttműködés. A romákat érintő ügyekben is 
tapasztalható esetenként erős együttműködés, de a vezetők közötti konfliktusok ezen 
a területen gyakran meggátolják a hatékony kooperációt.  
 
Szakszervezetek 
 
A nem mint diszkriminációs alap kapcsán viszonylag jelentős az együttműködés 
mértéke a szakszervezetek között és az országos szövetségeken belül. Ahogy már 
az előzőekben említettük, az együttműködésre esetleges példát az életkor szerinti 
megkülönböztetés elleni küzdelem kapcsán találhatunk. Azonban más 



 

11 
 

Az egyenlő bánásmóddal és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudatosság fokozását célzó szemináriumok civil 
társadalmi szervezetek számára 

 

diszkriminációs alapok tekintetében az együttműködés jelentéktelen mértékűnek 
látszik. 
 
11. A magyar civilszervezetek, szakszervezetek együttműködnek (vagy 

kapcsolatban állnak) más országok hasonló civilszervezeteivel, illetve 
szakszervezetivel? 

 
a. Szomszédos országok?  
 
Civilszervezetek 
 
Számos civilszervezet tart fent kapcsolatot a szomszédos országok hasonló 
szervezeteivel (“Életet az éveknek” Országos Szövetség, Nyugdíjasok Országos 
Képviselete, B’nai B’rith Zsidó Dokumentációs Központ, Labrisz Leszbikus 
Egyesület, Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány). A kapcsolatok 
erőssége a szervezettől függően eltérő. 
 
Szakszervezetek 
 
Minden válaszadó szakszervezet együttműködik a szomszédos országokban 
működő szakszervezetekkel. 
 
b. Más új EU tagállamok?  
 
Civilszervezetek 
 
Több megkérdezett civilszervezet része valamely európai hálózatnak is. Az idősek 
mindkét meginterjúvolt szervezete részt vesz a PERPA-EURAGE hálózat 
tevékenységében. A szexuális orientációval foglalkozó civilszervezetek az ILGA 
(International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersexual Association) illetve a 
Transgender Europe tagjai. Több roma szervezet részt vesz az évente megrendezett 
Európai Roma Platformon, amely a hálózatépítés jó terepe.  
 
Szakszervezetek 
 
A szakszervezetek többségének nemcsak a szomszédos országokban, hanem más 
új EU tagállamokban működő szervezetekkel is van kapcsolata.  
 
c. Egyéb országok? 
 
Civilszervezetek 
 
A B’nai B’rith Zsidó Dokumentációs Központ és a Magyar Zsidók Kulturális 
Egyesülete hasonló amerikai és kanadai szervezetekkel ápol kapcsolatot. Több 
szervezet áll kapcsolatban a szomszédos és az új EU tagállamokon túli országban 
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működő szervezetekkel. Az együttműködés elsősorban ad hoc jellegű 
információcserét jelent, a projekt jellegű kooperáció egyelőre ritkább.  
 
Szakszervezetek 
 
A válaszadó szervezetek kevesebb, mint fele tart fent kapcsolatot az EU régi 
tagállamaiban vagy a szomszédos országoknál távolabb működő 
szakszervezetekkel.  
 
12. Részt vesznek a magyar civilszervezetek, szakszervezetek nemzetközi szintű 

tevékenységekben (kampányok, esetmunka, stb.)? 
 
Civilszervezetek 
 
Bár számos civilszervezet tagja nemzetközi hálózatoknak, és képviselőik gyakran 
részt vesznek különböző nemzetközi konferenciákon, a magyar szervezetek ritkán 
végeznek érdemi tevékenységet nemzetközi szinten. A Magyar Helsinki Bizottság 
rendszeresen nyújt be alternatív jelentéseket különböző nemzetközi fórumokhoz 
(CPT, CAT, a Kisebbségi Keretegyezmény Tanácsadó Bizottsága, CERD, ECRI). 
2010-ben például a szervezet további 11 civilszervezettel együttműködésben nyújtott 
be jelentést az ENSZ Időszakos Egyetemes Felülvizsgálatához. Egyes civil 
szervezetek (pl. a Magyar Helsinki Bizottság, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 
Jogvédő Iroda, az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekekért) állandó megbízott 
ügyvédeik révén eseteket visznek az Emberi Jogok Európai Bírósága elé is.  
 
Szakszervezetek 
 
A válaszadó szakszervezetek többsége részt vesz nemzetközi szintű 
tevékenységekben. Az együttműködés formájaként a nemzetközi kampányokat 
(Vasutasok Szakszervezete) és a rendszeres találkozókat (Tudományos és 
Innovációs Dolgozók Szakszervezete) említették. A Szakszervezetek 
Együttműködési fóruma kiemelte, hogy tagja az Európai Szakszervezeti 
Szövetségnek.  
 
13. Rendelkeznek a szükséges angol nyelvismerettel? 
 
Civilszervezetek 
 
A diszkrimináció-ellenes tevékenységet folytató civilszervezetek nagy részének 
vannak angolul jól beszélő munkatársai. Ez elengedhetetlen az európai uniós és 
nemzetközi civil szervezetek által hirdetett pályázatokon való részvételhez. A roma 
szervezetek egy részét azonban a nyelvismeret hiánya fosztja meg a nemzetközi 
együttműködésekben és pályázatokon való részvétel lehetőségétől (pl. Jászsági 
Roma Polgárjogi Szervezet Egyesület). Van olyan szervezet is amelynek van 
megfelelő angoltudással rendelkező tagja, de több magas nyelvi képzettségű 
munkatársra lenne szüksége (Háttér Társaság a Melegekért).  
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Szakszervezetek 
 
A válaszadó szervezetek többsége képes az angol nyelven folyó munkára, és 
végeznek is angol nyelvű tevékenységet (ez nemzetközi kapcsolataik miatt is 
szükséges).  
 
1.2 A diszkrimináció-ellenes tevékenységet folytató civilszervezetek 

szakterületei 
 
14. Milyen típusú tevékenységet folytatnak? 
 
Civilszervezetek 
 
A diszkrimináció-ellenes küzdelemben részt vevő civilszervezetek – az adott 
szervezet méretétől és célcsoportjától függően – sokféle tevékenységet folytatnak. 
 
A fogyatékos személyek és az időskorúak országos szervezeteinek fő tevékenysége 
az általuk képviselt csoportok érdekeinek nemzeti szintű védelme (Értelmi 
Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos Szövetsége, “Életet az éveknek” Országos Szövetség, 
Nyugdíjasok Országos Képviselete, Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért 
Alapítvány). Ez elsősorban a jogalkotási munkában való közvetlen részvétel útján 
valósul meg (lásd fent az 1. pont alatt). Jogalkotási és politikai javaslatokat is 
készítenek. Ezen szervezetek kulturális eseményeket is szerveznek, és számos 
publikációt jelentetnek meg.  
 
A roma civilszervezetek nagy része jogi segítséget nyújt ügyfelei számára (Nemzeti 
és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, Közéleti Roma Nők Egyesülete, Magyarországi 
Roma Parlament, Jászsági Roma Polgárjogi Szervezet Egyesület). Általában 
másféle tevékenységet is végeznek: jogalkotási javaslatokat készítenek; 
kampányokat szerveznek; tájékoztatást nyújtanak bizonyos kérdésekről; ellátják 
ügyfeleik képviseletét különböző államigazgatási eljárásokban; kulturális 
eseményeket szerveznek, védik a kulturális értékeket; képzéseket és konferenciákat 
szerveznek; ösztöndíjakat biztosítanak tehetséges roma diákok számára; 
vállalkozásokat segítenek. A roma jogvédelemmel foglalkozó szervezetek a 
médiában– elsősorban sajtóközlemények, olykor sajtótájékoztatók révén – történő 
szerepvállalása egyre jelentősebb (pl. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, 
Társaság a Szabadságjogokért). Nagy figyelmet kaptak a sajtóban az Esélyt a 
Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek alapítvány „próbaperei”, amelyek célja az 
oktatási szegregáció bíróság előtti bizonyítása és a megfelelő jogkövetkezmények 
érvényesítése volt. Ugyancsak jelentősebb figyelmet kapott az elmúlt időszakban a 
Társaság a Szabadságjogokért által kezdeményezett „kampány”, amelynek 
keretében olyan eseteket ismertettek a nyilvánossággal, amelyekből a rendőrök 
romákkal szembeni diszkriminatív, visszaélésszerű eljárása volt megismerhető.  
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A zsidó szervezetek főleg a kulturális örökség védelmére összpontosítanak (Magyar 
Zsidók Kulturális Egyesülete) és fellépnek az antiszemita közbeszéd ellen (B’nai 
B’rith Zsidó Dokumentációs Központ). Rendszeresen szerveznek kulturális 
rendezvényeket és jelentetnek meg publikációkat.  
 
A szexuális orientáció terén a Háttér Társaság a Melegekért Egyesület és a Patent 
Jogvédő Egyesület nyújt jogi segítséget; a többi szervezet inkább olyan önsegítő 
csoportként működik (Labrisz Leszbikus Egyesület), amely kulturális események 
szervezése mellett, pszichológiai tanácsadással és HIV/AIDS megelőzéssel is 
foglalkozik.  
 
Szakszervezetek 
 
Ahogy korábban rámutattunk, a diszkriminációellenes tevékenység csupán 
elenyésző részét képezi a szakszervezetek tevékenységének. Nagyrészt arra 
korlátozódik, hogy néhány, a szervezettől segítséget kérő személynek valamilyen 
formában (tanács vagy jogi képviselet) jogi segítséget nyújtanak. 
 
15. Foglalkoznak ezek a szervezetek diszkriminációs panaszokkal? 
 
Civilszervezetek 
 
Azok a civilszervezetek foglalkoznak diszkriminációs esetekkel, amelyek jogi 
segítségnyújtási tevékenységet végeznek (Értelmi Fogyatékosok és Segítőik 
Országos Érdekvédelmi Szövetsége, Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért 
Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, Magyarországi Roma 
Parlament, Közéleti Roma Nők Egyesülete, Jászsági Roma Polgárjogi Szervezet 
Egyesület, Háttér Társaság a Melegekért Egyesület, Magyar Helsinki Bizottság). E 
szervezetek ügyvédei áttekintik a beérkező panaszokat, és amennyiben 
megállapítást nyer a hátrányos megkülönböztetés, ellátják a panaszos jogi 
képviseletét a bíróság és más hatóságok előtt.  
 
A B’nai B’rith Zsidó Dokumentációs Központ is felvesz diszkriminációs panaszokat, 
és szükség esetén nyújt jogi segítséget, bár ez nem tartozik a szervezet elsődleges 
tevékenységi körébe. A Magyar Zsidók Kulturális Egyesülete nem végez esetmunkát. 
 
Az olyan nagyobb országos szervezetek (“Életet az éveknek” Országos Szövetség, 
Nyugdíjasok Országos Képviselete, Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 
Szövetsége) és kisebb civilszervezetek (Labrisz Leszbikus Egyesület), amelyek nem 
tartanak fent jogsegélyszolgálatot, általában olyan szervezetekhez irányítják a 
hozzájuk forduló panaszosokat, amelyek nyújtanak ilyen szolgáltatást.  
 
Szakszervezetek 
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A válaszadó szervezetek többsége úgy nyilatkozott, hogy abban az esetben 
foglalkoznak diszkriminációs panaszokkal, ha a sérelmet szenvedett személy 
hozzájuk fordul, de ez nagyon ritkán történik meg.  
 
16. A saját közösségükre összpontosítanak? 
 
Civilszervezetek 
 
A hátrányos megkülönböztetés ellen küzdő civilszervezetek általában a saját 
közösségükre összpontosítanak. A fogyatékos személyek problémáival foglalkozó 
civilszervezetek a fogyatékos személyek családtagjainak és az ilyen munkavállalókat 
foglalkoztató munkáltatóknak az érdekeit is képviselik (Értelmi Fogyatékosok és 
Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, Kézenfogva Összefogás a 
Fogyatékosokért Alapítvány).  
 
Egyes tevékenységek (pl. a kampányok) természetesen szélesebb kontextusba 
helyezik a diszkrimináció jelenségét, azonban a civilszervezetek elsősorban a saját 
speciális célcsoportjukra koncentrálnak. 
 
Szakszervezetek 
 
A legtöbb szervezet úgy nyilatkozott, hogy csak tagjaik panaszaival foglalkoznak. A 
Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete azt válaszolta, hogy abban az esetben, 
ha ilyen problémával fordulnak hozzájuk, a szektorban foglalkoztatott más 
munkavállalóknak is segítséget nyújtanak (ez azonban nem jelent jogi képviseletet, 
mert a magyar jogszabályok szerint a szakszervezetek azt csak tagoknak 
nyújthatnak). 
 
17. Közvetlenül foglalkoznak az áldozatokkal? 
 
Civilszervezetek 
 
A megkérdezett civilszervezetek nagy része közvetlenül foglalkozik a diszkrimináció 
áldozataival. Ez a jellemző valamennyi, a szexuális orientációval foglalkozó 
szervezetre, és a legtöbb roma szervezetre is, kivéve a Roma Sajtóközpontot.  
 
Az idősek országos szervezetei nem foglalkoznak közvetlenül a diszkrimináció 
áldozataival, ezt a munkát a helyi és regionális tagszervezetek látják el.  
 
Más országos érdekvédelmi szervezetek, az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik 
Országos Érdekvédelmi Szövetsége és Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért 
Alapítvány is dolgozik közvetlenül is  áldozatokkal. 
 
A B’nai B’rith Zsidó Dokumentációs Központ esetenként közvetlenül is foglalkozik az 
antiszemitizmus áldozataival, de ez tevékenységének rendkívül kis részét teszi ki. A 
Magyar Zsidók Kulturális Egyesülete egyáltalán nem végez ilyen jellegű munkát.  
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Szakszervezetek 
 
Jogsegélyszolgálatukon keresztül a szakszervezetek közvetlenül foglalkoznak az 
áldozatokkal. 
 
18. A vállalaton belül a szakszervezetek csak saját tagjaikat képviselhetik, vagy 

bármely munkavállalót? 
 
Szigorúan véve – a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) és a Munka 
Törvénykönyve (1992. évi XXII. törvény) rendelkezései szerint – jogi képviseletet a 
szakszervezetek csak tagjaiknak nyújthatnak, de minden válaszadó szakszervezet 
hangsúlyozta, hogy a bértárgyalásokon és a kollektív szerződések rendszerén 
keresztül szektoruk minden munkavállalójának érdekeit védik. 
 
A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete úgy nyilatkozott, hogy olyanoknak is 
adnak jogi tanácsot, akik nem szervezetük tagjai, de a hatályos jogszabályok szerint 
csak tagjaiknak nyújthatnak jogi képviseletet. Más szervezetek esetében a 
jogsegélyszolgálat (a tanácsadás és a képviselet is) csak tagok számára érhető el. 
 
19. Nyújtanak eseti jogi tanácsadást? 

 
Civilszervezetek 
 
Mindazok a civilszervezetek, amelyek nyújtanak jogi segítséget, értelemszerűen 
végeznek esetmunkát is. Amikor egy ilyen szervezethez diszkriminációval 
kapcsolatos panasz érkezik, a munkatársak tényfeltárást végeznek, hogy kiderítsék, 
valóban történt-e az adott ügyben hátrányos megkülönböztetés. Amennyiben igen, a 
szervezet szóbeli és írásbeli tanácsot nyújt, és esetenként – a kapacitástól függően – 
jogi képviseletet biztosít a panaszosnak az eljárásokban. 
 
A faji és etnikai megkülönböztetés területén egyes civilszervezetek (pl. a Nemzeti és 
Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda) úgynevezett „tesztelést” is alkalmaz a 
diszkrimináció bizonyítása érdekében. 
 
Szakszervezetek 
 
A szakszervezetek jogsegélyszolgálatai a segítséget kérő tagoknak jogi képviseletet 
nyújtanak a szükséges jogi eljárások során. A képviselet más formái nem tipikusak. 
 
20. Van lehetőségük állami támogatáshoz jutni a jogi képviselet finanszírozására? 
 
Civil szervezetek 
 
A létező keretek között nincs kizárva, hogy a szervezetek állami támogatást (pl. a 
Nemzeti Civil Alapprogramból származó támogatást) képviseletre fordítsanak. Az 
egyik megkérdezett civil szervezet azonban például azt válaszolta, hogy azért nem 
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pályáztak állami támogatásra képviselet finanszírozása céljából, mert az esetek egy 
részében állami hatóságok ellenében kell fellépniük, és ezért nem akartak semmilyen 
formában függeni az államtól. De vannak olyan szervezetek is, amelyek igénybe 
veszik – az általában pályázatokon keresztül elérhető – állami támogatást a jogi 
képviselet ellátása céljából (Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány, 
Háttér Társaság a Melegekért, Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Szövetsége). 
 
Szakszervezetek 
 
A szakszervezetek esetenként, bizonyos pályázatok keretében lehetnek jogosultak 
ilyen típusú állami támogatásra (több szervezet itt említette az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programja keretében pályázható 
támogatásokat). Többek között a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének 
konzorciumi együttműködésével valósult meg a kétéves országos JOGPONT 
Hálózat program az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás 
Operatív Programja támogatásával. A JOGPONTOK 144 helyszínen voltak 
elérhetőek, elsősorban munkajogi, társadalombiztosítási, társasági ügyekkel 
kapcsolatos tanácsokat nyújtottak. A szakszervezet egy régió feladataiért volt felelős.  
 
21. Magába foglalja ez a jogi képviseletet is? 
 
Civilszervezetek 
 
Amint azt fent írtuk, a jogi képviselet az esetmunkát végző civilszervezetek 
tevékenységének elsődleges formája, de – kapacitáshiány miatt – nem tudnak 
minden hozzájuk forduló panaszosnak képviselete nyújtani.  
 
Szakszervezetek 
 
Ahogy fent említettük, a jogi képviselet az egyedi ügyekben nyújtott jogi segítség 
legfőbb formája a megkérdezett szakszervezetek körében.  
 
22. Lehetséges a civilszervezetek/szakszervezetek számára, hogy bírósági és 

államigazgatási eljárásokban fellépjenek a diszkrimináció áldozatai mellett vagy 
a nevükben? 

 
Civilszervezetek 
 
Az Ebktv. (2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról) hatályba lépése előtt a magyar jog nem biztosította teljes körűen 
ezt a lehetőséget a különböző civilszervezetek számára. Ezért a jogi 
segítségnyújtással foglalkozó civilszervezetek folyamatos megbízási szerződéseket 
kötöttek diszkriminációs ügyekben jártas vagy a terület iránt érdeklődő ügyvédekkel. 
Formálisan tehát nem a civilszervezet, hanem az ügyvéd látta el a jogi képviseletet 
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(a panaszostól kapott meghatalmazás alapján), valójában azonban az ügyvédet a 
szervezet fizette, így szolgáltatásai az ügyfél számára ingyenesek voltak. 
 
Az Ebktv. fontos változásokat hozott: az egyenlő bánásmód követelményének 
megsértése miatt indult eljárásokban a társadalmi és érdekképviseleti szervezet a 
jogsérelmet szenvedett fél meghatalmazása alapján képviselőként járhat el. Ezen 
túlmenően az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indult 
közigazgatási eljárásban a társadalmi és érdekképviseleti szervezetet megilletik az 
ügyfél jogai. Ennek ellenére a fent vázolt megoldás (jogi képviselet biztosítása 
állandó szerződéssel rendelkező ügyvédeken keresztül) továbbra is gyakori 
megoldás. 
 
Szakszervezetek 
 
A Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény felhatalmazza a 
szakszervezeteket, hogy tagjaik polgári peres eljárásaiban képviselőként járjanak el, 
erre 1980 óta lehetőségük van. 
 
A munkavállalók anyagi, szociális és kulturális helyzetéhez, illetve lakhatási és 
foglalkoztatási körülményeihez kapcsolódó ügyekre tekintettel az Ebktv. társadalmi 
és érdek-képviseleti szervezeteknek tekinti a szakszervezeteket, és felhatalmazza 
őket, hogy eljárjanak a jogsérelmet szenvedett fél képviseletében minden olyan 
eljárásban, amelyet az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt 
indítottak. Hasonlóképpen, a szakszervezeteket megilletik az ügyfél jogai az egyenlő 
bánásmód követelményének megsértése miatt indult közigazgatási eljárásokban is. 
 
23. A civil szervezeteknek/szakszervezeteknek van lehetőségük egy meghatározott 

közösség nevében fellépni a bíróság előtt, ha erre egyébként van lehetőség 
nemzeti szinten? 

 
Civil szervezetek 
 
Erre Magyarországon perjogi szempontból nincs mód, de a közérdekű 
igényérvényesítést az Ebktv. lehetővé teszi: az egyenlő bánásmód követelményének 
megsértése miatt, vagy abban az esetben, ha ennek közvetlen veszélye fennáll, 
bármely társadalmi vagy érdekképviseleti szerv személyiségi jogi pert vagy 
munkaügyi pert indíthat, feltéve, hogy az egyenlő bánásmód követelményének 
megsértése vagy ennek közvetlen veszélye olyan tulajdonságon alapul, amely az 
egyes ember személyiségének lényegi vonása, és a jogsértés személyek pontosan 
meg nem határozható, nagyobb csoportját érinti. Ha a fenti feltételek fennállnak, a 
társadalmi és érdekképviseleti szerv az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárásának 
kezdeményezése mellett is dönthet. 
 
Szakszervezetek 
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Mivel a munkavállalók anyagi, szociális és kulturális helyzetéhez, illetve lakhatási és 
foglalkoztatási körülményeihez kapcsolódó ügyekre tekintettel az Ebktv. társadalmi 
és érdekképviseleti szervezeteknek tekinti a szakszervezeteket, ezen szervezetek is 
jogosultak a közérdekű igényérvényesítés kezdeményezésére a felsorolt ügyekkel 
kapcsolatban. 
 
24. Végeznek másfajta gyakorlati munkát? (pl. szociális segítség, egyéb 

segítségnyújtás) 
 
Civilszervezetek 
 
Egyes roma civilszervezetek ösztöndíjakkal segítik a roma egyetemi hallgatókat 
(Roma Sajtóközpont), míg az időskorúak és nyugdíjasok civilszervezetei szociális 
segítséget nyújtanak a rászorulóknak. A Közéleti Roma Nők Egyesülete ahhoz nyújt 
segítséget, hogy ügyfelei saját vállalkozást indítsanak. A Labrisz Leszbikus 
Egyesület és a Háttér Társaság a Melegekért Egyesület pszichológiai tanácsadást 
HIV/AIDS megelőzési információt is biztosít a hozzá fordulóknak. A fogyatékossággal 
élők érdekképviseletét ellátó szervezetek különböző oktatási, foglalkoztatási 
szolgáltatásokat nyújtanak. Több szervezet szervez közösségi programokat, 
eseményeket.  
 
Szakszervezetek 
 
A szakszervezetek többsége folytat valamiféle segélyező tevékenységet, illetve 
kulturális sportegyesületi támogatásokat nyújt. 
 
25. Lobbiznak jogalkotási és jogpolitikai változásokért? 
 
Civilszervezetek 
 
Azok a civilszervezetek, amelyek működtetnek jogi segítségnyújtó szolgálatot, és az 
idősek valamint a fogyatékos személyek országos érdekképviseleti szervezetei 
egyaránt aktív szerepet játszanak az általuk képviselt csoportok érdekeinek 
előmozdításában a jogalkotási folyamat során. Ezek a civilszervezetek viszonylag 
rendszeresen küldenek javaslatokat a központi kormányzatnak és egyéb érintett 
szervezeteknek.  
 
A megkérdezett szervezetek közül néhány (pl. a Magyar Helsinki Bizottság és a 
Háttér Társaság a Melegekért Egyesület) észrevételeket fűzött az egyenlő 
bánásmódról szóló törvény koncepciójához és tervezeteihez is.  
 
A kisebb civilszervezetek (pl. Labrisz Leszbikus Egyesület) tevékenysége általában 
nem terjed ki a jogalkotási folyamatokban való részvételre. Ez elsősorban olyan 
szervezetek tevékenysége, amelyek jogi segítségnyújtással is foglalkoznak: részben 
azért, mert jogászaik birtokában vannak a jogalkotási folyamatban való részvételhez 
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szükséges szakismereteknek, részben pedig azért, mert gyakorlati tevékenységük 
során érzékelik a jogi szabályozás hézagait és hiányosságait. 
 
Szakszervezetek 
 
Minden megkérdezett szakszervezet javasol jogalkotási és jogpolitikai változásokat, 
de nem a diszkrimináció elleni tevékenység területén. A válaszadók véleménye 
szerint az utóbbi időben kevés sikerrel véleményezték a jogszabálytervezeteket, 
kormányzati döntéseket.  
 
26. Milyen a kapcsolatuk a központi kormányzattal? 
 
Civilszervezetek 
 
A civilszervezetek némelyike nagyon aktív a jogalkotási javaslatok 
megfogalmazásában. E szervezetek nagy része problémaként említette, hogy a 
kormányzat szemében a civilszervezetek státusza és presztízse igen alacsony. Az 
állami szervek gyakran nem kezelik őket egyenrangú partnerként, és javaslataikra 
nem érkezik válasz, azokat nem veszik figyelembe. A civilek kifogásolják, hogy az 
egyeztetések az utóbbi egy évben minimálisra csökkentek. 
 
Szakszervezetek 
 
A szakszervezetek válaszai igen negatívak voltak, mivel a kormány és a 
szakszervezetek viszonya az utóbbi időben igen feszült (bizonyos 
nyugdíjkedvezmények megvonása illetve a Munka Törvénykönyvének tervezett 
változtatása heves ellenkezést váltott ki a szakszervezetek körében). 
Általánosságban a viszonyt „változóként” jellemezték az érintettek, az utóbbi 
időszakban jellemző kapcsolatot a legmérsékeltebb válaszadó is „hivatalosként” 
definiálta. 
 
27. A megyei és helyi önkormányzatokkal? 
 
Civilszervezetek 
 
A jogi segítséget nyújtó civilszervezetek gyakran kerülnek kapcsolatba az 
önkormányzatokkal. Ez a kapcsolat azonban sok esetben konfliktusos, mivel – 
elsősorban a roma szervezetek – ügyfeleik képviseletében sok olyan szociális és 
lakhatási ügyben lépnek fel, amelyben éppen az önkormányzat az ellenérdekű fél. 
Gyakran szoros az együttműködés viszont a roma civilszervezetek és a roma 
kisebbségi önkormányzatok között. 
 
Szakszervezetek 
 
A válaszadó szakszervezetek többségének nincs, vagy csak nagyon korlátozott 
kapcsolata van az önkormányzatokkal.  
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28. A szakszervezeteknek milyen a kapcsolatuk a munkáltatók szervezeteivel? 
 
Az e kérdésre adott válaszok nagyon eltérőek voltak. Egyes szervezetek úgy 
nyilatkoztak, hogy kapcsolatuk korrekt, vagy éppen jó a munkáltatók szervezeteivel 
(Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, Értelmiségi Szakszervezeti 
Tömörülés), mások szerint egyáltalán nincs kapcsolatuk velük (Tudományos és 
Innovációs Dolgozók Szakszervezete) vagy nem kívánták kommentálni azt 
(Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete). 
 
29. Kapcsolatokat ápolnak a diszkrimináció elleni küzdelemre létrehozott speciális 

állami szervekkel/az ombudsmannal? 
 
Civilszervezetek 
 
A diszkrimináció elleni küzdelem területén dolgozó civilszervezetek gyakran 
fordulnak a speciális állami szervekhez, valamint az ombudsmanokhoz. A roma 
jogvédő szervezetek rendszeres kapcsolatot ápolnak a Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosával (a kisebbségi biztossal).2  
 
Létrehozása óta az Egyenlő Bánásmód Hatóság (az egyenlő bánásmód 
követelményének érvényesülését ellenőrző magyarországi szerv) meglehetősen 
aktívnak mutatkozik a civil szervezetekkel való párbeszéd terén. Elnöke és 
munkatársai számos civil fórumon és képzésen vettek részt, ahol ismertették a 
hatóság működését és gyakorlatát, valamint törekedtek a civil szervezetek 
képviselőivel való kapcsolatok kiépítésére.  
 
Szakszervezetek 
 
A szakszervezetek együttműködése ezen szervekkel nem túl szoros. Általában 
bizonyos fokú együttműködésről számoltak be. Azonban a Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetségének már említett Nőképviselete rendszeres kapcsolatban áll az 
ombudsmannal. 
 
30. Milyen képzettséggel rendelkeznek a munkatársak? 
 
Civilszervezetek 
 

                                            
2 Az alapvető jogok biztosáról (ombudsman) szóló 2011. évi CXI. törvény szerint a „Magyarországon 

élő nemzetiségek jogai” védelmét az alapvető jogok biztosának helyettese – tehát nem önálló 
kisebbségi biztos – látja el. A helyettes személyére az alapvető jogok biztosa tesz javaslatot. A 
törvénymódosítással a feltevések szerint a magyarországi kisebbségek jogvédelmi szintje csökken. 
A törvény 2012. január 1-jén lép hatályba. 

 Az Alaptörvény (alkotmány) rendelkezése szerint a civilszervezetek a jövőben – a jogszabályok és 
az Alaptörvény összhangjának vizsgálata kérésével – nem fordulhatnak az Alkotmánybírósághoz, 
azonban az ombudsmannak megmarad ez a joga. Tehát feltételezhetjük, hogy a jövőben 
megerősödik az együttműködés a civilszervezetek és az ombudsman között. 
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A munkatársak túlnyomó része valamennyi megkérdezett civilszervezetnél egyetemi 
vagy főiskolai diplomával rendelkezik. Kivételt képez ez alól a Jászsági Roma 
Polgárjogi Szervezet Egyesület, az itt dolgozók szakmunkás végzettségűek illetve az 
általános iskolát végezték el. A jogi segítséget nyújtó civilszervezetek 
értelemszerűen jogászokat, ügyvédeket is foglalkoztatnak. Ezek az ügyvédek 
függetlenek, (mivel az ügyvéd nem állhat munkaviszonyban), de folyamatos 
megbízási szerződésük révén némelyikük túlnyomórészt az adott szervezet 
ügyfeleinek számára kínál jogi tevékenységet. Az adminisztratív személyzet tagjai 
általában legalább érettségivel rendelkeznek. 
 
Szakszervezetek 
 
A munkatársak jelentős részének főiskolai vagy egyetemi végzettsége van, a többiek 
középfokú végzettséggel rendelkeznek. 
 
31. Milyen képzésben részesülnek a munkatársaik a diszkrimináció elleni küzdelem 

terén? 
 
Civilszervezetek 
 
Amint fent említettük, a legtöbb megkérdezett civilszervezetnél a munkatársak egy 
része jogász, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik a diszkrimináció elleni 
szabályozás terén (legalábbis a hazai szabályozás vonatkozásában).  
 
Egyes civilszervezetek munkatársai részt vettek az Egyenlő Bánásmód Hatóság által 
meghirdetett képzéseken. 
 
Szakszervezetek 
 
A szervezetek egy része azt válaszolta, hogy a munkatársak nem részesülnek 
diszkriminációval kapcsolatos képzésben, de többségük úgy nyilatkozott, hogy a 
munkatársak az általános képzés (pl. a Munka Törvénykönyvével kapcsolatos 
képzés) keretében a diszkriminációellenes tevékenységgel kapcsolatban is kapnak 
információt, illetve van lehetőség esetenkénti tréningeken, képzésekben való 
részvételre. 
 
32. Kapnak képzést pályázat- és jelentésírás terén? 
 
Civilszervezetek 
 
A megkérdezett civilszervezetek kevesebb mint fele vett részt forrásteremtési 
képzésben (néhány roma civilszervezet és olyan civilszervezet, amely szexuális 
orientáción és fogyatékosságon alapuló diszkriminációval foglalkozik). A zsidó 
szervezetek, és az idősek országos szervezetei közül egyik sem kapott ilyen jellegű 
képzést. 
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Szakszervezetek 
 
A legtöbb válaszadó szakszervezet úgy nyilatkozott, hogy a munkatársak számára 
az ilyen jellegű képzés biztosított. A kisebb szakszervezetek esetében csak egy-két 
munkatárs kap forrásteremtési képzést. 
 
33. Sikeresnek értékelik diszkrimináció-ellenes tevékenységüket? 
 
Civilszervezetek 
 
Az egyes szervezetek értékelési technikái széles skálán változnak a heti-havi 
értekezletektől (idősek és fogyatékosok szervezetei) az évente megtartott 
háromnapos értékelő megbeszélésekig (Háttér Társaság a Melegekért Egyesület). 
Az értékelés gyakorisága a civilszervezet méretétől is függ. A legtöbb szervezet éves 
stratégiai terveket készít, és az év végén ehhez méri az elért eredményeket. A jogi 
segítséget nyújtó szervezetek esetében a sikeres ügyek száma is a tevékenység 
hatékonyságának mércéje lehet. Minden megkérdezett civilszervezet arról számolt 
be, hogy a specifikus projektek és programok vonatkozásában gyakoribb az 
értékelés. 
 
Szakszervezetek 
 
A legtöbb válaszadó szakszervezet azon véleményének adott hangot, hogy a 
szakszervezetek diszkriminációellenes tevékenysége nagyon sok kívánnivalót hagy 
maga után. Válaszaik szerint a fennmaradásért vívott küzdelem, az új tagok 
toborzása és a régiek megtartása, valamint a munkaadókkal szembeni pozícióik 
megőrzésére tett erőfeszítéseik megakadályozzák, hogy a témát súlyának 
megfelelően kezeljék. Negatívan befolyásolja a helyzetet az is, hogy a munkavállalók 
között a témával kapcsolatos tudatosság szintje alacsony, gyakran nem is ébrednek 
rá arra, hogy az egyenlő bánásmódhoz való jogukat megsértették. Ennek 
következtében nagyon kevés munkavállaló fordul segítségért a szakszervezetekhez 
diszkriminációs ügyekben. 
 
1.3 A diszkrimináció-ellenes tevékenységet végző 

civilszervezetek/szakszervezetek szükségletei és problémái 
 

34. Melyek a diszkriminációellenes tevékenységet végző civil 
szervezetek/szakszervezetek főbb problémái? 

 
Civilszervezetek 
 
A forráshiány mellett számos civil szervezet az elérhető jogorvoslatokkal és 
lehetőségekkel kapcsolatos információhiányt említette fő problémaként. Bizonyos 
civil szervezetek célcsoportjuk speciális problémáira mutattak rá. Az Értelmi Sérültek 
és Családjaik Jogvédő Egyesülete célcsoportjuk politikai súlyának hiányát említette 
(a gondnokság alatt álló értelmi sérülteknek nincs szavazati joguk): véleményük 
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szerint ez az oka annak, hogy a politikai támogatás megszerzésére tett kísérleteik 
sikertelenek. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége szerint munkájukat 
rendkívül megnehezíti, hogy a társadalom szinte semmilyen információval nem 
rendelkezik a siketekről és a nagyothallókról. 
 
Szakszervezetek 
 
A megkérdezett szakszervezetek problémaként a forrás illetve a megfelelő képzés 
hiányát említették, az érintettek alulinformáltsága mellett. 
 
35. A diszkrimináció-ellenes tevékenységet folytató 

civilszervezetek/szakszervezetek problémái közül a finanszírozás az egyik 
legégetőbb? 

 
Civilszervezetek 
 
Szinte valamennyi megkérdezett civilszervezet egyetértett abban, hogy 
diszkrimináció-ellenes tevékenységük során a pénzhiány jelenti a legnagyobb 
gondot, korlátozva a megvalósítható tevékenységek körét, a munkatársak számát és 
a képzési lehetőségeket.  
 
A projekt-alapú finanszírozás egy másik súlyos probléma. Sokkal könnyebb bizonyos 
jól körülhatárolható projektekre pénzt szerezni, mint az általános működési 
tevékenységre. Ezért a civilszervezeteknek időről-időre azokhoz a projektekhez kell 
igazítaniuk a tevékenységüket, amelyekre pénzt lehet kapni, így nem feltétlenül olyan 
tevékenységeket folytatnak, amilyeneket szívük szerint végeznének. Ha például egy 
projekt lezárul, és a szervezet meg akarja tartani azt a munkatárást, akit az adott 
projekt lebonyolítására vett fel, találnia kell egy olyan pályázati kiírást, amelyből 
finanszírozni tudja ennek a munkatársnak a fizetését, még akkor is, ha egyébként az 
adott pályázati feltételeknek megfelelő projekt nem szerepelt stratégiai tervei között. 
A civilszervezetek működése így a finanszírozók igényeihez igazodik, nem pedig a 
társadalmi szükségletekhez. 
 
Ez a helyzet azt is eredményezi egyúttal, hogy sok időt emészt fel az 
adományozóknak való beszámolás és az ehhez kapcsolódó adminisztráció, amit 
általában ugyanazok a munkatársak végeznek, akik az ügyfelekkel is foglalkoznak 
(szociális munkások, jogászok), mivel a szervezetek nagy része nem engedheti meg 
magának, hogy felvegyen valakit kizárólag erre a feladatra. Ez csökkenti a 
szervezetek ügyfélforgalmi potenciálját is. 
 
Az időskorúak és a fogyatékos személyek országos szervezetei, valamint a roma 
szervezetek általában elégedettek voltak önkénteseik számával. A kizárólag 
önkéntesekkel dolgozó B’nai B’rith Zsidó Dokumentációs Központnál azt mondták, 
hogy az önkéntesek fluktuációja vezethet nehézségekhez. 
 
Szakszervezetek 
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A megkérdezett szervezetek többsége az ember- és forráshiányt jelölte meg 
problémaként. A Vasutasok Szakszervezete megemlítette, hogy miután esetükben a 
diszkriminációellenes tevékenység nem középponti jelentőségű, és csak 
alkalomszerűen fordulnak hozzájuk áldozatok, a teljes munkaidőben dolgozó 
alkalmazottak száma (akik nagyobb csoportokat érintő kérdésekkel foglalkoznak) 
nem elegendő arra, hogy az egyéni panaszokat megfelelően kezeljék. 
 
36. A diszkrimináció-ellenes tevékenységet folytató civilszervezetek problémái 

közül a szükséges ismeretek és készségek hiánya az egyik legégetőbb? 
 
Civilszervezetek 
 
Általában elmondható, hogy a szervezetek munkatársai jól képzettek: legtöbbjüknek 
egyetemi vagy főiskolai diplomája van, a többiek érettségivel rendelkeznek. 
 
Az angol nyelvtudás hiányát (egyes roma szervezeteknél) és a forrásteremtéssel 
kapcsolatos gyakorlati ismeretek hiányát jelölték meg a legégetőbb problémaként 
ebben a vonatkozásban.  
 
A jogi segítségnyújtással foglalkozó civilszervezetek elégedettek szakmai 
munkájukkal. Egyes, a diszkrimináció-ellenes küzdelemmel és az ügyfélmunkával 
összefüggő területeken (jogi háttér, szociális munka, pszichológia, stb.) néhány 
szervezet munkatársai képzéseket is tartanak (pl. Labrisz Leszbikus Egyesület, 
Magyar Helsinki Bizottság, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda).  
 
Szakszervezetek 
 
A szakszervezetek esetében a munkatársak ismereteinek hiánya nem jellemző 
probléma. Ez többek között talán annak a ténynek is betudható, hogy nem igazán 
végeznek diszkriminációellenes tevékenységet, így az ilyen ismeretek hiányának 
nincs közvetlen negatív hatása, bár több szervezet említette, hogy szívesen vennék, 
ha lenne kapacitásuk ezzel is behatóbban foglalkozni.(pl. Kereskedelmi 
Alkalmazottak Szakszervezete). 
 
37. Milyen képzésre van szükségük a civilszervezeteknek, szakszervezeteknek 

ahhoz, hogy munkájukat úgy végezhessék, ahogy szeretnék? 
 
Civilszervezetek 
 
A kisebb roma civilszervezetek említették, hogy az angol nyelvtudás hiánya elzárja 
őket az Európai Unió pályázatain való részvételtől. Emellett felmerült az 
érdekérvényesítő képesség növeléséhez kapcsolódó technikák, például a 
tömegkommunikációs eszközökkel és a nyilvános szerepléssel összefüggésbe 
hozható képességek fejlesztésének, szükségessége. (Többen kiemelték, hogy a 
jogalkalmazói szemlélet változása is fontos eleme lenne a hatékonyabb 
munkavégzésnek.) 
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Szakszervezetek 
 
A válaszadók a munkajoggal kapcsolatos széleskörűbb képzést (ennek keretében a 
diszkriminációt megvalósító magatartások elleni lehetséges jogorvoslati formák 
ismertetését) említették.  
 
38. A munkatársaik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a magyar diszkrimináció-

ellenes szabályozásról? 
 
Civilszervezetek 
 
Valamennyi olyan civilszervezet, amely jogi segítségnyújtással és/vagy jogalkotási 
lobbi-tevékenységgel foglalkozik, azon a véleményen van, hogy jogászai kellőképpen 
felkészültek a magyar diszkrimináció-ellenes szabályozás tekintetében. Egyes 
civilszervezetek ügyvédei maguk is tartanak képzéseket erről a tárgyról (Magyar 
Helsinki Bizottság, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda).  
 
Szakszervezetek 
 
Az erre a kérdésre adott válaszok azt mutatják, hogy égető szükség van további 
képzésekre ebben a tekintetben.  
 
39. A munkatársaik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek az európai 

diszkrimináció-ellenes szabályozásról? 
 
Civilszervezetek 
 
Egyes civilszervezetek (pl. a Magyar Helsinki Bizottság) jogászai képzéseket 
tartanak az európai diszkrimináció-ellenes szabályozásról, és más civilszervezetek is 
azon a véleményen vannak, hogy munkatársaik megfelelően ismerik a területet 
(amire szükségük is van, amikor jogalkotási javaslatokat, véleményeket írnak). Mivel 
azonban az európai tanulmányok csak néhány éve szerepelnek a jogi egyetemi 
képzés tantervében, elképzelhető, hogy az acquis megfelelő ismerete nem kellően 
elterjedt a régebb óta praktizáló ügyvédek között.  
 
Szakszervezetek 
 
A válaszok e kérdésben megoszlottak, mindenesetre az kiderült a visszajelzésekből, 
hogy a szervezeteknél nincsen ilyen típusú belső képzésre lehetőség. 
 
40. A munkatársaik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a jogalkotási és politikai 

javaslatok megfogalmazásának technikáiról? 
 
Civilszervezetek 
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A válaszoló civilszervezetek úgy vélik, jogászaik képzettek és rendkívül aktívak ezen 
a téren. Valamennyi civilszervezet elégedett a jogalkotási folyamatban mutatott 
teljesítményével, ugyanakkor kritikát fogalmaznak meg ilyen irányú tevékenysége 
kormányzati oldalról történő fogadtatásával, gyakorlati eredményességével 
kapcsolatban. Több civilszervezet figyelme és lobbitevékenységének fókusza a 
nemzetközi szervezetek irányába fordult.  
 
Szakszervezetek 
 
A kérdésre adott válaszok nagyon változóak voltak. Egyes válaszadók úgy érzik, 
hogy tökéletesen felkészültek erre a feladatra, mások azonban egyáltalán nem érzik 
magukat képzettnek e tekintetben.  
 
41. Fejlődniük kell ahhoz, hogy diszkrimináció-ellenes tevékenységük kielégítő 

legyen? 
 
Civilszervezetek 
 
A civilszervezetek többsége a nyilvánosság figyelmének felhívását említette a 
legfontosabb feladatként, hozzátéve azonban azt is, hogy ez nagyon drága 
tevékenység, amelynek eredményei csak hosszú távon mutatkoznak meg. Egyesek 
azt is hozzátették, hogy a hatékony PR olyan speciális ismereteket és készségeket 
feltételez, amelyek megléte (más területre, például a jogra szakosodott) 
munkatársaiktól nem várható el. A legtöbb civilszervezet nem engedheti meg 
magának, hogy külön sajtófelelőst vegyen fel.  
 
Szinte valamennyi megkérdezett civilszervezet megemlítette, hogy a központi 
kormánnyal való kapcsolatát meg kellene erősíteni illetve az elérhető forrásokat 
bővíteni kellene.   
 
Szakszervezetek 
 
A szervezetek kivétel nélkül mid úgy látták, hogy diszkrimináció-ellenes 
tevékenységük fejlesztésre szorul. A korábbi válaszok alapján, amelyek szerint 
nagyon sok szakszervezeti tag nem is képes annak felismerésére, hogy az egyenlő 
bánásmódhoz való jogában megsértették, úgy tűnik, hogy a diszkriminációellenes 
tevékenység elősegítése (legalább a szakszervezeti tagok körében történő 
ismeretterjesztés tekintetében) mindenképpen szükséges lenne. 
 
42. Fejlődniük kell ahhoz, hogy ügyfeleiknek vagy potenciális ügyfeleiknek 

hatékonyan segíthessenek? 
 
Civilszervezetek 
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A civilszervezetek úgy gondolják, hogy meglévő ügyfeleiknek hatékony segítséget 
nyújtanak, mivel munkatársaik jól képzettek (ügyvédek, szociális munkások, stb.). A 
hatékonyságot mennyiségi viszonylatban, több állandó munkatárssal lehetne növelni.  
 
A potenciális ügyfelek vonatkozásában az információ terítése játszik kulcsszerepet. A 
potenciális ügyfelek nagy része nem tud ezekről a civilszervezetekről, és nem tudják, 
hogy szükség esetén kihez fordulhatnak. Ez különösen a vidéki területekre, azon 
belül is a falvakra, községekre jellemző. A különböző védett csoportok helyzete nem 
azonos ebből a szempontból. A diszkrimináció roma áldozatai tűnnek a 
legkiszolgáltatottabbaknak e tekintetben. A Társaság a Szabadságjogokért által 2010 
áprilisában indított Romaprogram jelentős jogi és érdekérvényesítésbeli segítséget 
nyújt a Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye kistelepülésein mélyszegénységben 
élő – elsősorban roma – állampolgároknak.  
 
Szakszervezetek 
 
Összhangban azzal, amit a diszkriminációellenes tevékenység hiányáról fent 
elmondtunk, a válaszadó szervezetek egyöntetűen igennel válaszoltak erre a 
kérdésre.  
 
43. Fejlődniük kell ahhoz, hogy hatékonyabban működjenek együtt a kormánnyal, 

növeljék hitelüket és presztízsüket? 
 
Civilszervezetek 
 
Azok a civilszervezetek, amelyek a jogalkotási és politikai folyamatokban való 
részvételt fontosnak tartják, nagy figyelmet szentelnek ennek a területnek. Különösen 
a kisebb szervezetek (elsősorban a szexuális orientáción alapuló diszkrimináció ellen 
küzdő civilszervezetek) említették, hogy bár munkatársaik jól képzettek, és magas 
szintű munkát végeznek e téren, javaslataikat a kormány gyakran válaszra sem 
méltatja. E jelenség az utóbbi időben általános jellegűvé vált.  
 
Szakszervezetek 
 
A kormánnyal való kapcsolatra vonatkozó általános elégedetlenség ezen válaszokra 
is kihatott, minden válaszadó említette, hogy az utóbbi időszakban a kormányzat 
oldaláról jelentősen romlott az együttműködési hajlandóság.  
 
44. A szakszervezeteknek jobban együtt kellene működniük a vállalatokkal/a 

munkáltatók szervezeteivel? 
 
A válaszadók egyetértenek azzal, hogy többet kellene tenni az együttműködés 
keretében, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nagyon nehéz eredményeket elérni 
ezen a téren. Azonban ezúttal, szemben a korábbi lekérdezés eredményeivel, már 
egyik szakszervezet sem említette, hogy a munkáltatók nem tesznek eleget a Munka 
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Törvénykönyvében foglalt kötelezettségüknek, miszerint esélyegyenlőségi tervet 
kötelesek elfogadni. 
 
45. Fejlődniük kell annak érdekében, hogy hatékonyabban szólítsák meg a 

nyilvánosságot? 
 
Civilszervezetek 
 
Valamennyi megkérdezett civilszervezet egyetértett abban, hogy a nyilvánosság 
megszólítása a diszkrimináció-elleni küzdelem egyik legfontosabb eszköze. E 
vonatkozásban kampányokra, információs anyagokra, médiaszereplésre volna 
szükség. A kampányok végrehajtása és a szóróanyagok terjesztése gyakran 
pénzügyi korlátokba ütközik, a médiaszereplés pedig sokszor személyes kapcsolatok 
függvénye. E vonatkozásban a leghatékonyabb a Roma Sajtóközpont, amely éppen 
a roma tárgyú témák média-elhelyezésére specializálódott. 
 
Egyes civilszervezetek arról panaszkodtak, hogy az esetmunka minden idejüket és 
energiájukat felemészti, ezért szükségük volna egy sajtókapcsolatokért felelős 
munkatársra, ám ha volna pénzük még egy munkatárs alkalmazására, a nagyszámú 
ügyfél miatt esetleg inkább mégis egy további jogászt vennének fel. 
 
Szakszervezetek 
 
Minden szakszervezet egyetértett abban, hogy a nyilvánosság hatékony 
megszólítása nagyon fontos eleme a szakszervezet sikeres érdekérvényesítésének. 
 
46. Mire volna szükségük a fejlődéshez? 
 
Civilszervezetek 
 
A leggyakrabban adott válaszok a következők: szakértelem a nyilvánosság és a sajtó 
kezelésének területén, forrásteremtési technikák jobb ismerete, magasabb szintű 
angol nyelvtudás. A működési költségek kiszámíthatóbb finanszírozását, és a 
specializált munkatársak (sajtófelelős, pályázatíró, forrásteremtésre szakosodott 
munkatárs, stb.) felvételére fordítható bővebb forrásokat szintén sokan említették. 
 
Az ügyfelekkel foglalkozó szervezeteknek, illetve munkatársaiknak szupervízióra (az 
esetek kapcsán felmerülő szakmai és személyes problémák támogatott 
feldolgozására) lenne leginkább szükségük, szakmai motivációjuk, elkötelezettségük 
megőrzése érdekében.  
 
Szakszervezetek 
 
A válaszadók egyike érdekes ellentmondásra világított rá a szakszervezetek 
diszkriminációellenes tevékenységhez való hozzáállása kapcsán. Eszerint tudják, 
hogy arra kellene ösztönözniük tagjaikat, hogy a segítségüket kérjék bármilyen 
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problémájuk (így a diszkriminációt megvalósító magatartások) kapcsán, de miután 
kapacitásuk alaptevékenységük folytatására is alig elegendő, nem lennének képesek 
foglalkozni a megnövekedett számú egyéni panasszal, és ezért inkább nem fejtenek 
ki tevékenységet e téren. Ez azt jelenti, hogy több forrás és munkaerő biztosítása 
lehetővé tenné a szakszervezetek számára, hogy jobban összpontosítsanak a 
diszkriminációellenes tevékenységre. Ezt a forrásbővítést a kormánytól illetve az 
európai uniós pályázatoktól várnák. 
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2 A hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos jogszabályi háttér  
 
2.1 Az irányelvek átültetése a hazai jogba 
 
A magyar jog és az irányelvek 
 
Az uniós jog különböző típusú jogszabályokkal operál. Szemben a rendeletekkel, 
amelyek hatályba lépésüket követően minden további tagállami cselekvés nélkül 
érvényesülnek a tagállamok jogában, az irányelvek csak az elérendő célt határozzák 
meg a tagállamok számára. Az, hogy ezt a célt az államok milyen módon érik el, már 
rájuk van bízva. Példa erre a 2000/43-as tanácsi irányelvnek (Faji Egyenlőségi 
Irányelv)3 az egyenlő bánásmódot biztosító testületre vonatkozó rendelkezése, (13. 
cikk). Ez a következőt mondja ki: 
 
(1) A tagállamok kijelölnek egy vagy több szervet, amelyek feladata annak 

ösztönzése, hogy a személyek faji vagy etnikai származáson alapuló 
megkülönböztetés nélküli egyenlő bánásmódja megvalósuljon. Ezek a szervek 
az emberi jogok vagy az egyének jogainak védelmére nemzeti szinten hivatott 
intézmények részét képezhetik. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a testületek hatásköre kiterjedjen arra, hogy: 
- az áldozatok és a 7. cikk (2) bekezdésében említett egyesületek, 

szervezetek vagy más jogi személyek jogainak sérelme nélkül önálló 
segítséget nyújtsanak a megkülönböztetés áldozatainak a 
megkülönböztetés miatti panaszaik érvényesítése során;  

-  független vizsgálatokat folytassanak a megkülönböztetés tárgyában; 
-  független jelentéseket adjanak ki, és javaslatot tegyenek bármely 

kérdésben, amely összefügg az ilyen megkülönböztetéssel. 
 
Meg van tehát határozva, hogy kell léteznie egy (vagy több) ilyen szervnek, és az, 
hogy minimum milyen jogkörökkel kell rendelkeznie. Azt azonban az irányelv nem 
írja elő, hogy ez a szerv hogyan épüljön fel. Bizottság legyen vagy hivatal, milyen 
módon viszonyuljon a különböző hatalmi ágakhoz (pl. független, parlamentnek 
alárendelt szerv legyen, mint az ombudsman, vagy a kormányzati struktúrába 
illeszkedő államigazgatási szerv, mint a magyar Egyenlő Bánásmód Hatóság), 
pontosan mik legyenek a jogkörei, milyen diszkriminációs alapokra terjedjen ki a 
tevékenysége az etnikai mellett, és így tovább. Ha létrejön egy olyan testület, amely 
a 13. cikkben foglalt követelményeknek megfelel, az irányelvet a tagállam 
megfelelően átültette. 
 
Az Faji Egyenlőségi Irányelvet és a 2000/78-as Foglalkoztatási Egyenlőségi 
Irányelvet4 a magyar jogalkotó az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

                                            
3 A Tanács 2000. június 29-i 43/2000/EK irányelve a személyek közötti, faji vagy etnikai 

származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról. 
4 A Tanács 2000. november 27-i 78/2000/EK irányelve a foglalkoztatás és a munkavégzés során 

alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról. 
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elősegítéséről szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv) elfogadásával ültette át. Erre 
az Ebktv a záró rendelkezései között utal is (lásd a 65. §-t).  
 
Az átültetésre az irányelvek mindig tartalmaznak határidőt, hiszen nem várható el, 
hogy egy ország a jogrendszerét egyik napról a másikra átalakítsa. A Faji 
Egyenlőségi Irányelv átültetésére a „régi” tagállamok például 2003 júliusáig kaptak 
haladékot. Az „újaknak” pedig a csatlakozás időpontjáig, tehát 2004 májusáig kellett 
volna elfogadni az irányelv átültetését maradéktalanul megvalósító jogszabályt. Az 
Ebktv. 2004 januárjában lépett hatályba, és az irányelvben foglaltak nagy részének 
átültetése meg is történt, de például az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) csak 
2005. február 1-én kezdte meg a működését, így a fent idézett 13. cikk átültetése 
csak több mint fél éves késedelemmel valósult meg.  
 
A Foglalkoztatási Egyenlőségi Irányelvnek van viszont olyan rendelkezése, amellyel 
kapcsolatban mind a mai napig vita van arról, hogy megfelelően átültették-e a 
magyar jogba. Az 5. cikk, amely „A fogyatékos személyek igényeihez való ésszerű 
alkalmazkodás” címet viseli, kimondja: 
 
„Az egyenlő bánásmód elvének a fogyatékos személyekkel kapcsolatban történő 
végrehajtása céljából ésszerű intézkedéseket kell bevezetni. Ez azt jelenti, hogy a 
munkaadóknak meg kell tenniük a megfelelő és az adott esetben szükséges 
intézkedéseket, hogy a fogyatékos személy számára lehetővé váljon a munkához 
jutás, a munkában való részvétel, az előmenetel, az át- vagy továbbképzés, kivéve 
ha az ilyen intézkedés aránytalanul nagy terhet ró a munkaadóra. Ezt a terhet nem 
lehet aránytalanul nagynak tekinteni, amennyiben az adott tagállam fogyatékügyi 
politikájának intézkedései ezt kielégítően ellensúlyozzák.” 
 
Ennek a rendelkezésnek egyes vélemények szerint5 a magyar jog nem felel meg 
teljes mértékben, hiszen a munkáltatónak alapesetben csak a már foglalkoztatott és 
a foglalkoztatás közben megváltozott munkaképességű munkavállaló további 
foglalkoztatásáról kell gondoskodnia, illetve a felvételi eljárás során kell biztosítania 
az egyenlő eséllyel hozzáférhető környezetet,6 míg a már fogyatékossággal élő 
személy munkához jutása érdekében intézkedési kötelezettsége nincs. Jogszabály-

                                            
5 Lásd például az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület jogszabály módosítási javaslatát a 

fogyatékossággal élőket érintő ésszerű alkalmazkodás követelményének kodifikálásáról 
(http://www.egyenlobanasmod.hu/tt/TTaf_100226jj ). 

6 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
Törvény 15. § (2) bekezdése szerint a foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a 
munkavégzéshez szükséges mértékben a munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, 
berendezések megfelelő átalakítását. A (3) bekezdés érelmében a munkáltató a fogyatékos 
személy munkához jutásának elősegítése érdekében - a felvételi eljárás során - köteles biztosítani 
az egyenlő eséllyel hozzáférhető környezetet bizonyos feltételek esetén. Hiányzik azonban annak 
előírása, hogy a munkáltató annak érdekében is köteles legyen az ésszerű alkalmazkodáshoz 
szükséges lépéseket megtenni, hogy megteremtse a fogyatékos személyek majdani 
munkavégzésének és ekként felvételének a lehetőségét, azaz úgy legyen köteles a munkahelyi 
környezetet kialakítani, hogy lehetővé tegye a fogyatékos jelentkező számára, hogy esetleges 
felvétele esetén a jövőben el tudja látni az adott feladatot.  

http://www.egyenlobanasmod.hu/tt/TTaf_100226jj
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módosításra lehet tehát szükség, hogy az irányelv maradéktalan átültetéséről 
beszélhessünk.7  
 
Az átültetés egyéb vonatkozásban sem nevezhető maradéktalannak. A Faji 
Egyenlőségi Irányelv alapján létrehozandó testületnek például nagyfokú 
önállósággal, függetlenséggel kell bírnia (hiszen csak így lehet elvárni, hogy valóban 
független vizsgálatokat folytasson le és független jelentéseket készítsen), a magyar 
Egyenlő Bánásmód Hatóságnak a kormánytól való függetlenségét azonban 
veszélyezteti, hogy vezetőjét a miniszterelnök bármikor, indokolás nélkül leválthatja. 
 
Az átültetéssel kapcsolatban problematikus az úgynevezett „kimentési okok” 
kérdése. Ahhoz, hogy ezt megértsük, először át kell tekintenünk, milyen 
magatartásokat tilalmaz az Ebktv. 
 
A jogalkotó ötféle magatartást von a szabályozás hatálya alá, kimondva, hogy az 
egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti, és ezért tilalom alá esik: 1) 
a közvetlen hátrányos megkülönböztetés; 2) a közvetett hátrányos 
megkülönböztetés; 3) a zaklatás; 4) a jogellenes elkülönítés és 5) a megtorlás 
(valamint az ezekre adott utasítás is).8 
 
Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan magatartás, intézkedés, 
utasítás, gyakorlat, feltétel (a törvény alkalmazásában: rendelkezés), amelynek 
eredményeként egy személy vagy csoport – valós vagy vélt – védett tulajdonsága 
(neme, faja, bőrszíne, nemzetisége, kisebbségi hovatartozása, életkora, vallása, 
szexuális irányultsága, fogyatékossága stb.) miatt részesül kedvezőtlenebb 
bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy 
csoport részesül, részesült vagy részesülne.9 Ez a helyzet például, ha azonos 
képzettség és a kérdéses munkakör vonatkozásában releváns egyéb adottságok 
(például hasonló szakmai gyakorlat, azonos nyelvtudás) mellett a munkáltató az 
állásra korábban jelentkező, idősebb munkavállalót elutasítja, míg a fiatalabb 
jelentkezőt felveszi. Érdemes megjegyezni, hogy a védett tulajdonságok felsorolása 
nyitott, ezért a hátrányos megkülönböztetéssel szembeni védelem a törvényben 
kifejezetten fel nem sorolt egyéb helyzetekre, tulajdonságokra és jellemzőkre is 
kiterjed. 
 
Közvetett hátrányos megkülönböztetésről beszélhetünk akkor, ha valamilyen 
látszólag semleges rendelkezés egyes személyeket vagy csoportokat aránytalanul 
hátrányos helyzetbe hoz más, összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez 
vagy csoportokhoz képest.10 Ilyen volt például a tiszaújvárosi önkormányzat azon 

                                            
7 Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület jogalkotási javaslatára adott 2010. márciusi válaszában 

a Szociális és Munkaügyi Minisztérium annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a magyar 
szabályozás az irányelvvel összhangban biztosítja az ésszerű alkalmazkodás követelményét, ezért 
nincs szükség további jogalkotásra.    

8 Ebktv 7. § (1). 
9 Ebktv 8. §. 
10 Ebktv 9. §. 
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rendelete, amely szabálysértésnek minősítette a szemétgyűjtők tartalmának kiöntése 
és szétszórása mellett a szemét elvitelét, tehát a kukázást, guberálást is. Mivel a 
környék roma lakosságának jelentős része ilyen módon egészítette ki megélhetését, 
ez a látszólag semleges, mindenkire egyaránt vonatkozó rendelet, aránytalanul 
nagyobb mértékben sújtotta őket, mint a nem romákat.11 A közvetett hátrányos 
megkülönböztetéssel összefüggésben fontos, hogy elegendő a kifogásolt intézkedés 
hatását vizsgálni, nem lényeges tehát, hogy az azt meghozó személy szándéka 
megkülönböztetésre irányult-e. Ennek megfelelően – amennyiben a tiszaújvárosi 
eset a törvény hatálybalépése után történt volna – a közvetett hátrányos 
megkülönböztetés megtörténtének megállapítása szempontjából nem lett volna 
jelentősége annak, hogy az önkormányzat jó- vagy rosszhiszeműen járt el 
rendeletének megalkotásakor.  
 
Zaklatásnak minősül az az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb 
természetű magatartás, amely az érintett személy védett tulajdonságával függ össze, 
és célja vagy hatása vele szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó stb. 
környezet kialakítása.12 Ez lehet a helyzet, ha például az általa tudottan vallásos 
munkavállalót munkáltatója gyakorta „szórakoztatja” istenkáromló viccekkel.13 
 
Jogellenes elkülönítésről (szegregációról) akkor beszélünk, ha valaki valamely védett 
tulajdonság alapján egyes személyeket vagy csoportokat a velük összehasonlítható 
helyzetben lévő személyektől vagy személyek csoportjától – anélkül, hogy azt 
törvény kifejezetten megengedné – elkülönít.14 Amennyiben az elkülönítéssel 
egyidejűleg a sérelmet szenvedő csoport vagy személy kedvezőtlenebb 
bánásmódban is részesül, úgy közvetlen hátrányos megkülönböztetés valósul meg, 
ha azonban a bánásmód (legalább megközelítőleg) azonos, az egyenlő bánásmód 
követelménye még mindig sérül – az emberi méltóságot csorbító szegregáció 
következtében. A jogellenes elkülönítés jól ismert példája a tiszavasvári eset, 
amelynek során a település általános iskolájában (egészségügyi okokra hivatkozva) 
külön ballagást szerveztek a cigány tanulók számára.15 
 
Megtorlásnak minősül az a magatartás, amely az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban 
közreműködő személlyel szemben a kifogással vagy eljárással összefüggésben 
jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul vagy azzal fenyeget.16 Megtorlásról 
beszélhetünk például akkor, ha egy előzetes letartóztatott az őt „lecigányozó” 
fogdaőrrel szemben panaszt tesz, és ettől kezdve őt (vagy a panaszt 

                                            
11 Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről, 2000. 

január 1.–december 31. Országgyűlési Biztosok Hivatala, Budapest, 2001, 83–86. o. 
12 Ebktv, 10. § (1). 
13 A személyi hatályra vonatkozó rendelkezések miatt (lásd később) a kollégák ugyanilyen 

magatartása nem minősül zaklatásnak, ami a törvény jelentős hiányosságának bizonyulhat. 
14 Ebktv 10. § (2). 
15 Az eset leírását lásd: Fundamentum, 1999/2., 124–129. o. 
16 Ebktv 10. § (3). 
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tanúvallomásával megerősítő zárkatársát) a felügyelet mindig csak jelentős késéssel 
engedi ki vécére, vagy más módon „bünteti”.  
 
Elképzelhetők olyan esetek, amelyek formálisan az egyenlő bánásmód sérelmének 
minősülnek ugyan, azonban a jogalkotó szándéka szerint nem minősülnek 
jogellenesnek. Az ilyen eseteket a törvény úgy veszi ki az egyenlő bánásmód 
követelményének hatálya alól, hogy kimentési okokat fogalmaz meg, azaz olyan 
okokat, amelyekre alappal hivatkozva a jogszabály hatálya alá eső személy anélkül 
alkalmazhat különbségtételt, hogy az jogellenesnek minősülne.  
 
Alapvetően háromfajta kimentési ok között tehetünk különbséget: 1) általános 
kimentési ok; 2) speciális kimentési okok; 3) előnyben részesítés. 
 
Az általános kimentési ok megfogalmazására a törvény adta lehetőségekkel való 
visszaélés kiküszöbölése érdekében van szükség. A vonatkozó szakasz szerint nem 
sérti az egyenlő bánásmód követelményét az olyan magatartás rendelkezés, a) 
amely a hátrányt szenvedő fél alapvető jogát másik alapvető jog érvényesülése 
érdekében, elkerülhetetlen esetben korlátozza, feltéve, hogy a korlátozás a cél 
elérésére alkalmas és azzal arányos, b) amelynek az a) pont hatálya alá nem tartozó 
esetekben tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül 
összefüggő, ésszerű indoka van.17 
 
Fontos megjegyezni, hogy az általános kimentési okot nem lehet alkalmazni a faji 
vagy etnikai származáson alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetés és 
jogellenes elkülönítés esetében. 
 
Tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indoka van például annak, hogy hivatásos 
gépkocsivezetőként csak az egészségügyi alkalmassági követelményeknek 
megfelelő személyek dolgozhatnak. Nem hivatkozhat tehát egészségi állapoton 
alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetésre az a gyengén látó munkavállaló, 
akit emiatt nem alkalmaznak buszsofőrként. 
 
Az élet egyes területeire nézve a törvény speciális kimentési okokat is elismer. 
Ennek oka, hogy az adott területeken nagy számban fordulnak elő olyan 
jogviszonyok, amelyek tekintetében újra és újra vizsgálni kellene, hogy valamilyen 
különbségtétel az általános kimentési ok alá tartozik-e, tehát van-e a tárgyilagos 
mérlegelés szerinti ésszerű oka. Ennek elkerülése érdekében az adott jogviszonnyal 
összefüggésben az általános kimentési okon túlmenő, speciális kimentési ok 
megfogalmazása válik szükségessé. 
 
A foglalkoztatással kapcsolatban a törvény kimondja például, hogy nem jelenti az 
egyenlő bánásmód követelményének megsértését „a vallási vagy más világnézeti 
meggyőződésen, illetve nemzeti vagy etnikai hovatartozáson alapuló, a szervezet 
jellegét alapvetően meghatározó szellemiségből közvetlenül adódó, az adott 

                                            
17 Ebktv 7. § (2). 
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foglalkozási tevékenység természete vagy gyakorlásának körülményei miatt indokolt, 
arányos és valós foglalkoztatási követelményen alapuló megkülönböztetés”.18 Ez az 
igen bonyolultan megfogalmazott rendelkezés hivatott biztosítani például azt, hogy 
az egyházi iskolák megkövetelhessék az általuk alkalmazott személyektől az adott 
vallás tiszteletét, illetve gyakorlását.  
 
A joggyakorlatnak kell majd kialakítania, hogy ez a kimentési ok a munkavállalók 
milyen körére terjedhet ki, hiszen amíg egy katolikus iskola nyilvánvalóan elvárhatja 
hittantanárától, hogy katolikus vallású legyen, addig nem biztos, hogy ugyanez a 
követelmény a tornatanárral szemben is jogszerűen támasztható, ha pedig valakit 
azért nem vesznek fel ugyanezen oktatási intézménybe takarítani, mert református, 
az feltehetően sikerrel hivatkozhat az egyenlő bánásmódhoz fűződő jogának 
sérelmére a megfelelő hatóságok előtt. 
 
Az oktatás területének vonatkozásában speciális kimentési ok teszi lehetővé többek 
között a nem koedukált intézmények működtetését (feltéve, ha „az oktatásban való 
részvétel önkéntes, továbbá emiatt az oktatásban részt vevőket semmilyen hátrány 
nem éri”),19 valamint a vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló, illetve 
kisebbségi vagy nemzetiségi oktatás szervezését, amennyiben ennek célja vagy 
tanrendje indokolja az elkülönült osztályok vagy csoportok kialakítását.20  
 
A harmadik kimentési ok az úgynevezett előnyben részesítés, amelynek értelmében 
nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését az olyan, törvényen 
vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeleten, illetve kollektív 
szerződésen alapuló, határozott időre vagy határozott feltétel bekövetkeztéig szóló 
intézkedés, amely egy kifejezetten megjelölt társadalmi csoport tárgyilagos 
értékelésen alapuló esélyegyenlőtlenségének felszámolására irányul.21  
 
Ez valójában nem más, mint a köznyelvben „pozitív diszkriminációnak” nevezett 
intézmény jogszabályi megfogalmazása. Az esélyegyenlőtlenség felszámolására 
irányuló intézkedéssel kapcsolatban a törvény rögzíti, hogy az „nem sérthet alapvető 
jogot, nem biztosíthat feltétlen előnyt, és nem zárhatja ki az egyéni szempontok 
mérlegelését”.22 Ez azt jelenti, hogy nem hozható létre például olyan rendszer, amely 
egy azonos képzettséggel és gyakorlattal rendelkező férfi és női jelentkező közül 
automatikusan (tehát feltétlen előnyt biztosítva és az egyéni szempontok 
mérlegelése nélkül) a női munkavállaló alkalmazását teszi kötelezővé a munkavállaló 
számára annak érdekében, hogy a nők arányát egy adott foglalkozási ágon belül 
javítsa. 
 

                                            
18 Ebktv 22. § b). 
19 Ebktv 28. § (1). 
20 Ebktv 28. § (2). 
21 Ebktv 11. § (1) a). A törvény 11. § (1) b) pontja a pártok vonatkozásában sajátos előnyben 

részesítési lehetőséget biztosít annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű csoportok 
képviselőinek a politikai életben való részvételét elősegítse. 

22 Ebktv 11. § (2). 
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A magyar szabályozás a kimentési okok tekintetében jelenleg nem felel meg az 
irányelvek követelményeinek. Ennek elsősorban az az oka, hogy a magyar törvény 
az irányelveknél több védett alapot határoz meg és tárgyi hatálya is szélesebb. A Faji 
Egyenlőségi Irányelv csak a faji vagy etnikai származásra, a Foglalkoztatási 
Egyenlőségi Irányelv csak az életkorra, a vallásra vagy más világnézetre, a 
fogyatékosságra és a szexuális orientációra vonatkozik, míg a magyar jogszabály 20 
védett tulajdonságot sorol fel. Tárgyi hatály alatt azt értjük, hogy milyen területen kell 
érvényesülnie a törvény rendelkezéseinek. A Faji Egyenlőségi Irányelv hatálya 
kiterjed a foglalkoztatásra és az ahhoz kapcsolódó jogviszonyokra, a szociális 
védelemre, beleértve a szociális biztonságot és az egészségügyi ellátást is, a 
szociális előnyökre; az oktatásra, illetve a köz számára elérhető árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, ideértve a lakhatást is, a Foglalkoztatási 
Egyenlőségi Irányelv hatálya pedig a foglalkoztatást és az ahhoz kapcsolódó 
jogviszonyokat fedi le. A magyar törvény ezzel szemben az élet minden területére 
vonatkozik. 
 
Mivel tehát az irányelvek hatóköre lényegesen szűkebb, a kimentési okokat is 
szigorúbban lehetett meghatározni. Olyasfajta általános kimentési ok, mint az Ebktv-
ben a „tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű ok”, az irányelvekben csak a közvetett 
hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban létezik,23 míg a közvetlen hátrányos 
megkülönböztetést csak nagyon speciális esetekben lehet kimenteni. Ilyen a munka 
természetéből fakadó valódi és döntő foglalkoztatási követelmény (ha pl. valaki egy 
afrikai tánc-csoportba fekete bőrű táncost keres felvételre, az nem alkalmaz 
hátrányos megkülönböztetést).  
 
Ebben a vonatkozásban tehát a magyar szabályozás „nagyvonalúbb”, több kiskaput 
kínál (így például – szemben a Foglalkoztatási Egyenlőségi irányelvvel – lehetővé 
teszi az ésszerűségen alapuló kimentést a fogyatékosságon alapuló közvetlen 
hátrányos megkülönböztetés esetében), ezért nem felel meg maradéktalanul az 
irányelveknek. 
 
Szintén átültetési hiányosság, hogy míg pl. a Faji Egyenlőségi Irányelv a tárgyi 
hatálya alá tartozó korlátozott területen (foglalkoztatás, oktatás, lakhatás, 
egészségügy, stb.) az egyenlő bánásmód követelményét rója valamennyi 
magánszemélyre, addig a magyar törvény a magánszemélyeknek csak egy 
korlátozott körére vonatkozik, így például amíg az irányelv alapján 
szankcionálhatónak kellene lennie a munkatársak által elkövetett zaklatásnak, addig 
az Ebktv. csak a munkáltatói zaklatás esetén kínál jogorvoslatot. 
 
 
 

                                            
23 Faji Egyenlőségi Irányelv, 2. cikk, (2) (b): Közvetett megkülönböztetés áll fenn, ha egy látszólag 

semleges rendelkezés, feltétel vagy gyakorlat az egy faji vagy etnikai származású személyeket 
más személyekhez képest különösen hátrányosan érint, kivéve ha ez a rendelkezés, feltétel vagy 
gyakorlat jogszerű céllal objektív módon igazolható, továbbá e cél megvalósításának eszközei 
megfelelőek és szükségesek. 
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Az irányelvek által a magyar jogrendszerben hozott változások 
 
Az Irányelvek átültetését szolgáló Ebktv. alapjaiban reformálta meg a magyar 
diszkrimináció-ellenes rendszert. Egységessé tette a különböző jogágak 
diszkrimináció-ellenes rendelkezéseit; bevezette a diszkriminációt megvalósító 
magatartások (közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés, megtorlás, 
szegregáció, stb.) definícióit; létrehozta a hátrányos megkülönböztetés ellen fellépni 
hivatott egységes hatóságot az EBH-t; kiterjesztette a bizonyítási teher 
megfordításának kötelezettséget szinte valamennyi diszkriminációs ügyre; és végül 
megteremtette annak lehetőségét, hogy a civilszervezetek a közérdekű 
igényérvényesítés keretében fellépjenek az olyan diszkriminatív megnyilvánulások 
ellen, amelyeknek nincs egyénileg azonosítható áldozata.  
 
Az Ebktv. a hátrányos megkülönböztetés elleni védelem szintjét az irányelvek által 
megköveteltnél magasabbra emeli. Kivételt az a fent említett néhány kérdés jelent, 
amelynek tekintetében az átültetés kötelezettségét Magyarország nem teljesítette 
maradéktalanul. 
 
Amint arra fent utaltunk, a Faji Egyenlőségi Irányelv kötelezővé teszi a tagállamok 
számára, hogy létrehozzanak egy olyan testületet, amelynek feladata a faji vagy 
etnikai származáson alapuló megkülönböztetés nélküli egyenlő bánásmód 
megvalósításának előmozdítása.  
 
A Foglalkoztatási Egyenlőségi Irányelv – amely a foglalkoztatás során alkalmazott, 
valláson vagy más meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron és szexuális 
irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetésre irányul – nem kötelezi a 
tagállamokat a Faji Egyenlőségi Irányelvben meghatározotthoz hasonló egyenlőségi 
testület felállítására. Ez azt jelenti, hogy az európai közösségi jog alapján elegendő 
lett volna egy olyan szerv létrehozása, amely a Faji Egyenlőségi Irányelv tárgyi 
hatálya alá tartozó területeken24 megvalósuló faji és etnikai alapú megkülönböztetés 
vonatkozásában rendelkezik a felsorolt három jogosítvánnyal. 
 
Ezzel szemben a jogalkotó olyan, az egyenlő bánásmód követelményének 
érvényesülését ellenőrző közigazgatási szerv25 (Egyenlő Bánásmód Hatóság, a 
továbbiakban: EBH) létrehozását választotta, amely mindenfajta diszkrimináció 
esetén jogosult eljárni, függetlenül attól, hogy mi a védett alap (faj, vallás, nem, 
életkor stb.), és milyen területen történik a hátrányos megkülönböztetés (oktatás, 
szolgáltató szektor, államigazgatás stb.). Ez a megoldás egyébként egybevág az 
Európai Bizottság 2002-ben elkészített tanulmányának ajánlásaival.26 
 
Az EBH – többek között – a következő hatáskörökkel rendelkezik: 
 

                                            
24 Lásd fent. 
25 Ebktv 13. §. 
26 http://europa.eu.int/comm/emplomnet_social/fundamental_rights/pdf/legisln/mslegln. 

http://europa.eu.int/comm/emplomnet_social/fundamental_rights/pdf/legisln/mslegln
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- kérelem alapján, illetve a törvényben meghatározott esetekben hivatalból 
vizsgálatot folytat annak megállapítására, hogy megsértették-e az egyenlő 
bánásmód követelményét, valamint kérelem alapján vizsgálatot folytat, hogy az 
arra kötelezett munkáltatók elfogadtak-e esélyegyenlőségi tervet, a vizsgálat 
alapján pedig határozatot hoz; 

- a közérdekű igényérvényesítés joga alapján pert indíthat a jogaikban sértett 
személyek és csoportok jogainak védelmében;  

- véleményezi az egyenlő bánásmódot érintő jogszabályok tervezeteit; 
- javaslatot tesz az egyenlő bánásmódot érintő kormányzati döntésekre, jogi 

szabályozásra; 
- az érintettek számára folyamatos tájékoztatást ad, és segítséget nyújt az 

egyenlő bánásmód megsértése elleni fellépéshez; 
- évente jelentést készít a kormánynak saját tevékenységéről és a törvény 

alkalmazása során szerzett tapasztalatairól.27 
 
Az EBH valamennyi, a Faji Egyenlőségi Irányelv által elvárt feladatot teljesíti, sőt, az 
ott megfogalmazott hatáskörökön hatásköre túlmutat. Aggályt jelenleg – amint arra 
fent már utaltunk – a függetlenségével és finanszírozásának hiányosságaival 
kapcsolatban lehet megfogalmazni. 
 
Az irányelvek átültetését szolgáló jogszabályi változások társadalmi fogadtatása 
 
Az irányelvek átültetésére szolgáló Ebktv. kidolgozása és elfogadása során a 
kormányzat a korábban megszokottnál nagyobb mértékben vonta be a témával 
foglalkozó civil szervezeteket a jogalkotási folyamatba. 
 
A két irányelv átvétele mindazonáltal nem generált komoly vitát sem az 
Országgyűlésben, sem a közvéleményben. A szexuális orientáció miatti 
diszkrimináció elleni védelemmel kapcsolatban a történelmi egyházak bizonyos 
fenntartásokat fogalmaztak meg. A szabályozás túlzott liberalizmusa miatt egy volt 
alkotmánybíró meg is támadta az Ebktv-t az Alkotmánybíróság előtt. Döntés az 
ügyben még nincs. 
 
Nagyobb vihart kavart és jelentős média-figyelmet kapott a Háttér Jogsegélyszolgálat 
által a Károli Gáspár Református Egyetem ellen indított közérdekű per, amelynek 
középpontjában az egyetemnek a homoszexuális teológia-hallgatókkal kapcsolatos 
állásfoglalása állt.28  
 
Az utóbbi két-három évben ez a helyzet megváltozott. A romákkal szembeni 
előítéletek kiéleződésével, illetve a korábbinál nyíltabbá válásával egyidejűleg többen 
– köztük befolyásos politikusok – közvetlenül vagy közvetve megkérdőjelezték az 
Ebktv.-ben foglalt elvek érvényességét. Vita indult például arról, hogy az integráción 

                                            
27 Ebktv 14. §. 
28 Lásd a Legfelsőbb Bíróság BH 2006.14 szám alatt közzétett eseti döntését. 
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alapuló oktatási modellt fent kell-e tartani, vagy elkülönítéssel kell felváltani (amit az 
Ebktv. hatályos szövege tilalmaz).29 
 
Egy ismert – és 2011 júniusában az országgyűlés által alkotmánybíróvá választott – 
jogtudós 2010 augusztusában amellett érvelt, hogy az Ebktv.-t módosítani kell, és ha 
egy település közvéleményében az a benyomás alakul ki, hogy egy „meghatározott 
nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók esetében fokozott bűnelkövetés 
valószínűsége vált bevetté” [sic!], úgy az adott településen az egyenlő bánásmód 
követelménye nem kérhető számon a magánszemélyeken (azaz például a 
vegyesbolt tulajdonosa következmények nélkül kitilthatja ennek a kisebbségnek a 
tagjait az üzletéből).30 
 
Nemzetközi jogi lehetőségek a diszkrimináció ellenes küzdelemben  
 
Az irányelvek a fentiekben kifejtettek szerint a hazai jogba való átültetésük 
kötelezettsége révén válnak a diszkrimináció elleni küzdelem eszközeivé. Léteznek 
azonban olyan, az Európai Unión és a közösségi jogrendszeren kívüli nemzetközi 
jogi eszközök, amelyek igénybe vehetők mind egyéni jogsérelmek esetén, mind 
pedig akkor, ha egy civilszervezet vagy szakszervezet megítélése szerint a 
kormányzat nem lép fel kellő hatékonysággal a hátrányos megkülönböztetés 
jelenségei ellen. 
 
Ebben a körben elsősorban az ENSZ emberi-jogi intézményrendszere érdemel 
említést. Az ENSZ égisze alatt számos emberi jogi tárgyú szerződés született. 
Alapvetően négy csoportba sorolhatók: 
 
1) Általános kereteket jelentő szerződések és dokumentumok 

-  Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (az emberi jogok katalógusa, 
közgyűlési határozat – csak ajánlás jellegű, de fontos, 1948-ban fogadták 
el) 

-  Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 
(Magyarországon kihirdette az 1976. évi 8. tvr.) 

-  Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 
(1976. évi 9. tvr.) 

2) Diszkrimináció tilalmát kimondó szerződések 
- A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló 

egyezmény (1969. évi 8. tvr.) 
- Az Apartheid tilalmáról szóló egyezmény (1976. évi 27. tvr.) 
- UNESCO egyezmény az oktatási diszkrimináció ellen (1960. december) 
- A nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 

szóló egyezmény (1982. évi 10. tvr.) 
 

                                            
29 Lásd például: http://nol.hu/belfold/20100526-orban__zsakutcas_integracios_kiserletek. 
30 http://www.mno.hu/portal/730997. 

http://nol.hu/belfold/20100526-orban__zsakutcas_integracios_kiserletek
http://www.mno.hu/portal/730997
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3) A menekültek, hontalanok és egyéb migránsok helyzetére vonatkozó 
rendelkezések 

4) Specifikus helyzetű csoportokra és specifikus kérdésekre vonatkozó 
egyezmények 
- Egyezmény a gyermek jogairól (1989, 1991. évi LXIV. tv.) 
- A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetés vagy 

bánásmód elleni egyezmény (1984, 1988. évi 3. tvr.) 
 
Ezek közül a szerződések közül számoshoz rendeltek olyan, ún. ellenőrző szervet, 
amelynek feladata a szerződések betartása feletti őrködés.  
 
A diszkrimináció szempontjából a következő ENSZ szerződések a legfontosabbak. 
 
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (1976. évi 8. tvr.) 
 
Az Egyezségokmány alapvetően két részre tagolódik: 
 
1) Azok a polgári és politikai jogok, amelyek tiszteletben tartását az aláíró államok 

vállalják. 
 
Ilyenek:  

- élethez való jog 
- kínzás tilalma 
- személyes szabadsághoz való jog (garanciák a letartóztatás esetére – pl. 

bírónak kell dönteni a letartóztatásról) 
- tisztességes bánásmód a börtönökben 
- bíró előtti egyenlőség, ártatlanság vélelme, védelemhez való jog 
- magánélet és a család védelme 
- vallásszabadság 
- véleménynyilvánítás szabadsága, stb. 

 
A diszkriminációs ügyek szempontjából kiemelten fontos a 2. cikk, amely kimondja, 
hogy ezen jogok biztosítása tekintetében tilos a diszkrimináció, és a 26. cikk, amely 
kimondja, hogy a törvénynek minden megkülönböztetést tiltania kell, és hatékony 
védelmet kell biztosítania a diszkrimináció ellen. 
 
2) A második rész a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének 

felügyeletével foglalkozik. Erre a célra létrehozza az Emberi Jogi Bizottságot 
(Human Rights Committee), amelynek 18 tagját a szerződésben részes államok 
választják. 

 
A bizottságnak három eljárás áll rendelkezésére: 
 
(i) Országjelentések – a részes országoknak országjelentést kell készíteniük a 
szerződés teljesüléséről, amikor a Bizottság erre felkéri őket. A Bizottság az 
országjelentéseket megvizsgálja, majd jelentést és általános észrevételeket fogad el 
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velük kapcsolatban, amiket megküld az érintett államnak. Ennek során felhasználja 
független nem kormányzati szervek alternatív jelentéseit is. A Magyar Helsinki 
Bizottság pl. adott be ilyen jelentést a legutóbbi magyar országjelentés tárgyalásakor, 
2002 tavaszán. Ennek egyes megállapításai visszaköszöntek az Emberi Jogi 
Bizottság általános észrevételeiben. Az alternatív jelentések írása tehát nagyon 
hasznos eszköz a diszkrimináció ellen küzdő civilszervezetek számára. 
 
A magyar országjelentéssel kapcsolatos, 2002 áprilisában kiadott általános 
észrevételeiben az Emberi Jogi Bizottság – többek között – az alábbiakat állapította 
meg. 
 

6. pont: A Bizottság nyugtalanítónak találja, hogy nincs átfogó 
antidiszkriminációs jogszabály Magyarországon és arra ösztönzi az 
országot, hogy tegyen lépéseket ennek létrehozására.  
7. pont: A Bizottságot aggasztja, hogy a romák széleskörű 
diszkriminációval szembesülnek [többek között] a munkavállalás, a 
lakhatás, az oktatás, a szociális biztonság és a közéletben való részvétel 
területén. 
9. pont: A Bizottság aggodalommal figyeli a nők alacsony arányát a politikai 
életben, szegregációjukat a munkaerőpiacon, csakúgy mint alacsony 
arányukat a köz- és a magánszféra vezető beosztásaiban.31 

 
2010-ben a Bizottság a diszkriminációs helyzettel kapcsolatban a következő 
észrevételeket  tette:32 
 

3. pont: A Bizottság üdvözli a romák társadalmi integrációját célzó 
programot meghatározó 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozat és a Roma 
Integráció Évtizedéről szóló országgyűlési határozat elfogadását. 
8. pont: A Bizottság üdvözli, hogy a […] 2003. évi CXXV. törvény létrehozta 
az Egyenlő Bánásmód Hatóságot, […] a Bizottságot aggasztja, hogy a 
szervezet emberi és anyagi erőforrásai annak ellenére elégtelenek, hogy a 
hatóság munkaterhe kezdettől fogva folyamatosan nő. A Bizottságot 
szintén nyugtalanítja, hogy a hatóság elnökének megbízatása nincs kellően 
biztosítva, mivel […] a miniszterelnök bármikor indokolás nélkül 
elmonzdíthatja. 
10. pont: A Bizottság felhívja a figyelmet korábbi megállapítására […], és 
megjegyzi, hogy a nők aránya továbbra is alacsony alacsony a köz- és a 
magánszférában, különös tekintettel a döntési pozíciókra az 
Országgyűlésben, a minisztériumokban és az önkormányzatokban. 
11. pont: A Bizottság felhívja a figyelmet korábbi álláspontjára […], és 
sajnálattal állapítja meg, hogy továbbra is vannak információk nemi alapú 
erőszakról, szexuális zaklatásról. A Bizottság szintén sajnálattal veszi 

                                            
31 http://daccess-ods.un.org/TMP/9766538.73920441.html. 
32 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/466/91/PDF/G1046691.pdf?OpenElement. 

http://daccess-ods.un.org/TMP/9766538.73920441.html
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/466/91/PDF/G1046691.pdf?OpenElement
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tudomásul, hogy a családon belüli erőszak, illetve a házasságon belüli 
nemi erőszak szankcionálására nincsen külön jogszabály. 
18. pont: A Bizottságot aggasztják a különböző közszereplők, média 
orgánumok és a feloszlatott Magyar Gárda tagjai által széles körben tett 
cigányellenes kijelentések. A Bizottság szintén nyugtalansággal figyeli a 
romákkal szembeni rendőrségi bántalmazást és az etnikai profilalkotás 
gyakorlatát. A Bizottságot aggasztják továbbá az erősődő 
antiszemitizmusra utaló jelek. […] 

 
(ii) Állami bejelentés – az egyik részes állam bepanaszolhatja a másikat, amennyiben 
az nem teljesíti a szerződésben foglaltakat. A Bizottság ilyenkor megpróbál 
közvetíteni, az ügyet pedig jelentéssel zárja. Erre gyakorlatilag soha nem kerül sor, a 
tagállamok nem szívesen folyamodnak ehhez az eszközhöz. 
 
(iii) Egyéni panasz – Az egyéni panasz lehetőségét egy, a szerződéshez csatolt 
fakultatív jegyzőkönyv szabályozza, amelyet nem minden ország írt alá, 
Magyarország azonban igen. Ha valaki úgy érzi, hogy egy olyan állam, amelyik 
aláírta a jegyzőkönyvet, megsértette az Egyezségokmányban biztosított valamely 
jogát, írásos panaszt tehet az adott állam ellen a Bizottsághoz. A panasz feltételei: 
 
- nem lehet névtelen  
- ugyanabban az ügyben nincs vizsgálat másik nemzetközi eljárás keretében (pl. 

az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt)  
- a hazai jogorvoslatokat kimerítette az áldozat, kivéve ha azok ésszerűtlenül 

elhúzódnak 
 
Ha ezek a feltételek fennállnak, a Bizottság elfogadhatónak nyilvánítja a panaszt. 
Megküldi az érintett államnak, amelynek érdemi észrevételeket kell tennie a 
panaszra. A Bizottság ezután megvizsgálja az ügyet, és döntést hoz abban a 
kérdésben, hogy megvalósult-e a jogsértés vagy sem. Az ügyről készült jelentést 
megküldi a panaszosnak és az érintett államnak. Fontos, hogy a Bizottság nem 
alkalmazhat az állammal szemben szankciót (tehát nincs lehetőség kártérítésre, mint 
pl. Strasbourgban) 
 
A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény 
(1969. évi 8. tvr.) 
 
Ezen egyezmény alapvető szerkezete ugyanolyan, mint az Egyezségokmányé. Az 
első rész a kötelezettségeket tartalmazza, a második pedig a teljesülés ellenőrzésére 
létrehozott Bizottság működési rendjét.  
 
Az első rész felépítése az alábbi: 
 
1. cikk: A diszkrimináció definíciója. Nem csak a szándékos megkülönböztetést tartja 
diszkriminációnak, hanem azt is, ami esetleg jó szándékú, de eredményében 
diszkriminatív intézkedést is. Lehetővé teszi a „pozitív diszkriminációt”, azaz az 



 

44 
 

Az egyenlő bánásmóddal és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudatosság fokozását célzó szemináriumok civil 
társadalmi szervezetek számára 

 

esélykiegyenlítő intézkedéseket, de csak addig, amíg a kiegyenlítést, mint célt el 
nem érik. 
2. cikk: A diszkrimináció kiküszöbölésének kötelezettsége. A tagállamok vállalják, 
hogy a közszférában, de a magánszférában is fellépnek a diszkrimináció ellen, és 
megalkotják a szükséges jogi szabályozást.  
3. cikk: A szegregáció tilalma.  
4. cikk: A gyűlöletbeszéd, a rasszista propaganda tilalma. Ez a cikk kimondja, hogy 
büntetendővé kell tenni a gyűlöletbeszéd valamennyi formáját, és be kell tiltani 
valamennyi rasszista szervezetet. 
5. cikk: A jogok egyenlő, diszkriminációmentes élvezete: Az alábbiak tekintetében 
kell érvényesülnie ennek a jognak: 
- bíróság előtti egyenlőség 
- személyes biztonsághoz való jog 
- politikai jogok 
- polgári jogok (vallásszabadság, gyülekezési jog, szabad mozgás) 
- gazdasági, társ. és kulturális jogok (munkához való jog, lakhatáshoz való jog, 

egészségügyi jogok) 
- kiszolgáláshoz, szolgáltatásokat nyújtó személyek helyiségeibe való 

belépéshez fűződő jog 
6. cikk: Jog a hatékony jogorvoslathoz, az igazságos és megfelelő jóvátételhez.  
7. cikk: Pozitív intézkedések a tolerancia előmozdítására. 
 
Az egyezmény második része a végrehajtást monitorozó, 18 tagú bizottság (CERD 
bizottság) működését szabályozza. E bizottságnak ugyanaz a három eszköz áll 
rendelkezésére, mint az Emberi Jogi Bizottságnak. 
 
Országjelentések: Különbség az Emberi Jogi Bizottsághoz képest, hogy nem a 
CERD bizottság határozza meg, hogy mikor kell egy adott tagállamnak jelentést 
tenni. Az egyezmény értelmében kétévente kell tagállamoknak ilyen jelentést 
benyújtani: négy évente részleteset, egyébként csak rövidebbet. Ha súlyos helyzet 
áll elő, a Bizottságnak joga van különleges jelentést kérni az adott kérdésről. 
 
A kétévenkénti jelentéstételi kötelezettség ellenére CERD bizottság utoljára 2002-
ben tárgyalta a magyar országjelentést. Erre vonatkozó jelentésében33 többek között 
kitért a romákkal szembeni diszkriminációra, a migránsokkal szembeni 
idegenellenességre (374. pont), a romák oktatási szegregációjára (382. pont), 
nagyarányú munkanélküliségére (383. pont) és a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésük terén tapasztalható hátrányos megkülönböztetésre (384. pont).  
 
Állami bejelentések: a CERD esetében is van lehetőség a tagállamok egymás elleni 
panaszaira, de gyakorlatilag ennek az egyezménynek az esetében sem élnek az 
államok ezzel az eszközzel. 
 

                                            
33 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/643/57/PDF/N0264357.pdf?OpenElement. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/643/57/PDF/N0264357.pdf?OpenElement
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Egyéni panaszok: Magyarország elfogadta magára nézve kötelezőnek az 
egyezmény 14. cikkét, tehát Magyarországgal szemben is tehető egyéni panasz.  
 
Ha valaki (vagy egyének csoportja) úgy érzi, hogy egy tagállam megszegte az 
egyezményben vállalt kötelezettségek valamelyikét, és ez az ő jogait csorbítja, 
panaszt (közlést) tehetnek. A panaszt a CERD bizottság akkor bírálja el, ha az 
alábbiak teljesülnek: 
 
- A panasz nem lehet névtelen 
- Általában az áldozatnak vagy meghatalmazott képviselőjének kell benyújtani, 

de ez alól tehető kivétel, ha az áldozat valamilyen okból nem tud maga eljárni 
- Meg kell jelölni azt a cikket, amelyet az állam megsértett 
- Ki kell meríteni a hazai jogorvoslatokat, kivéve ha valamely jogorvoslat 

ésszerűtlenül elhúzódik 
- Szintén kivétel, hogy a jogorvoslatnak hatékonynak kell lennie, és sikerrel kell 

kecsegtetnie, egyébként nem áll fent a jogorvoslat kimerítésének kötelezettsége 
- A jogorvoslati lehetőség kimerítése után legfeljebb hat hónap telhet el 
 
Miután beérkezett a panasz, a Bizottság megküldi az érintett államnak. A tagállam 
kifejtheti, hogy elfogadhatónak tartja-e a panaszt. Ha nem reagál a megadott 
határidőben, a Bizottság az elfogadhatóságról a meglévő adatok alapján dönt.  
 
Ha a panasz elfogadható, az állam az ügy érdemével kapcsolatban fejti ki 
álláspontját, amire, újfent reagálhat a panaszos, majd a Bizottság megfogalmazza 
ajánlásait és javaslatait. Ha a panaszos kéri, kilétét nem fedik fel.  
 
A Bizottságnak lehetősége van a panaszost és az állam képviselőjét személyesen 
meghallgatni, erre azonban még nem volt példa. Arra is lehetősége van, hogy 
felkérje az államot valamilyen közbenső intézkedés megtételére, ha károsodás 
fenyeget. 
 
A nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló 
egyezmény (1982. évi 10. tvr.) 
 
Az egyezmény a két fent ismertetett nemzetközi jogi dokumentumhoz hasonlóan 
épül fel. A tartalmi rendelkezéseket itt is egy ellenőrzési mechanizmus alapvető 
szabályainak lefektetése követi. Az egyezmény betartása felett itt is bizottság 
(CEDAW bizottság) őrködik, amelynek szintén a három fenti eszköz áll 
rendelkezésére. Magyarország jelentését a CEDAW bizottság 2007 augusztusában 
tárgyalta.  
 
Jelentésében34 a bizottság aggodalmának adott hangot – többek között – a magyar 
társadalomban mélyen gyökerező patriarchális szemlélet valamint a nők családi és 
társadalmi szerepével kapcsolatos sztereotípiák miatt, amelyek tükröződnek a nők 

                                            
34 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/459/53/PDF/N0745953.pdf?OpenElement. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/459/53/PDF/N0745953.pdf?OpenElement
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oktatási választásaiban, munkaerőpiaci helyzetében és a politikai, illetve egyéb 
döntéshozó pozíciók tekintetében való alulreprezentáltságában (16. és 24. pont). A 
bizottság szintén jelezte aggályait a nőkkel szembeni – családon kívüli és belüli – 
erőszak elterjedtsége, valamint a távoltartás intézményének hatástalansága miatt 
(17. pont). Kritizálta a bizottság azt is, hogy az erőszakos közösülés büntetőjogi 
definíciója az erőszak használatán, nem pedig a beleegyezés hiányán alapul (18. 
pont). Kitért a bizottság a férfiak és nők bérezésének különbözőségére, a két nem 
közötti munkaerőpiaci szegregáció problémájára is (26. pont).  
 
Egyezmény a gyermek jogairól (1991. évi LXIV. tv.) 
 
Ez az egyezmény szintén a fent ismertetett nemzetközi jogi dokumentumokhoz 
hasonlóan épül fel. A tartalmi rendelkezéseket itt is egy ellenőrzési mechanizmus 
alapvető szabályainak lefektetése követi. Az egyezmény betartása felett Gyermek 
Jogainak Bizottsága (CRC bizottság) őrködik, amelyazonban csak a rendszeres 
országjelentések vizsgálatán és kiegészítő felvilágosítás kéréseken keresztül 
ellenőrzi az egyezmény betartását.  
 
A CRC bizottság utolsára 2006-ban vizsgálta a magyarországi helyzetet,35 és 
elsősorban a roma gyermekekkel szembeni diszkriminációra (pl. 19.) és a fogyatékos 
gyermekek integrációjának hiányára (39. pont) hívta fel a figyelmet. 
 
Magyarországon a fenti bizottságok jelentései általában nem váltanak ki nagy 
visszhangot, hiszen a kormányzat nem fektet nagy hangsúlyt a – nem kizárólag, de 
túlnyomó részben – bírálatokat megfogalmazó vélemények nyilvánosságra 
hozatalára. Ugyanakkor a civilszervezetek számára jó lehetőség az alternatív 
jelentések írása, mert álláspontjuknak különös súlyt adhat, ha tükröződik e 
nemzetközi szervek jelentéseiben, különösen, ha sajtóközlemény kiadásával vagy 
egyéb hasonló módon saját kezükbe veszik a kellő nyilvánosság biztosításának 
feladatát. 
 
Az alternatív jelentést érdemes a kormány által kötelezően benyújtott országjelentés 
alapján, annak állításaira reagálva megírni. Meg kell tudni, hogy a kormány jelentése 
mikor esedékes. Ennek érdekében az adott ellenőrző bizottság titkárságát vagy a 
külügyminisztériumot érdemes megkeresni. Az elkészült alternatív jelentést szintén a 
titkárság útján érdemes megküldeni a bizottság tagjainak. 
 
Külön érdemes felvenni a kapcsolatot az úgynevezett országfelelőssel (rapporteur), 
tehát a bizottság azon tagjával, aki a Magyarországra vonatkozó bizottsági ülést 
előkészíti, és a bizottság jelentését megszövegezi. A bizottságok többsége 
lehetőséget biztosít az alternatív jelentést benyújtó szervezetnek, hogy az ülésen 
jelen lehessen, és rövid összegzést adjon a legfontosabbnak tartott problémákról. 
Ezen túlmenően a titkárságon keresztül találkozó szervezhető a bizottság azon 
tagjaival, akiket a kérdés behatóbban érdekel.  

                                            
35 http://daccess-ods.un.org/TMP/3203238.html. 
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2.2 A hátrányos megkülönböztetés ellen igénybe vehető jogi és adminisztratív 
eljárások 

 
Az irányelvek kimondják, hogy átültetésük semmiképpen sem vezethet a már 
meglévő, diszkrimináció ellenes jogi szabályozás által nyújtott védelmi szint 
lerontásához. Magyarország ennek a követelménynek megfelel, hiszen az Ebktv. 
hatálybalépése előtt létező jogi eszközökhöz nem nyúlt a jogalkotó, azok továbbra is 
igénybe vehetők. Az Ebktv. újabb lehetőségekkel egészítette ki és koherensebbé 
tette a diszkrimináció ellenes rendszert. 
 
Az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Bíróság egyértelművé tette, hogy 
az alapvető jogok védelmének „ténylegesnek és hatékonynak kell lennie, nem lehet 
csupán elvi szintű és illuzórikus.”  
 
2.2.1 A magyar jog eszköztára a foglalkoztatási diszkriminációval 

összefüggésben 
 
A magyar jogrendszerben számos fórum létezik, amelyhez munkaügyi diszkrimináció 
esetén fordulni lehet. Alább a legfontosabbakat foglaljuk össze. 
 
Munkaügyi bíróság 
 
A munkaügyi bíróság első fokon jár el a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű 
jogviszonyból származó perekben, valamint a törvény által hatáskörébe utalt egyéb 
ügyekben. Munkaügyi bíróság a fővárosban és a megyékben működik. 
 
Ha valakit a munkaviszonyával összefüggésben hátrányos megkülönböztetés ér, 
keresetet indíthat a munkaügyi bíróságnál. Ezzel kapcsolatban két fontos 
kiterjesztésre kell felhívni a figyelmet. Egyrészt a munkaviszony ebben a 
kontextusban nem csak a tényleges munkaviszonyt jelenti, hanem a közalkalmazotti 
jogviszonyt, a közszolgálati jogviszonyt, a szolgálati jogviszonyt, a szövetkezeti tag 
munkaviszony jellegű jogviszonyát és a bedolgozói jogviszonyt is.36 Másrészt nem 
csak a tényleges munkaviszonnyal összefüggésben okozott sérelemmel lehet a 
munkaügyi bírósághoz fordulni, hanem a munkaszerződés megkötését megelőző 
tárgyalásra és a munkaviszony megszűnését követően a munkaviszonyból eredő 
jogra vonatkozó jogvita esetén is.37 
 
Ha tehát például valakit azért nem vesz fel a munkáltató, mert roma, nem akadálya a 
bírósághoz fordulásnak, hogy a munkaviszony közöttük ténylegesen nem is jött létre. 
 
A munkaügyi bíróság számos jogkövetkezményt alkalmazhat attól függően, hogy 
milyen módon következett be a hátrányos megkülönböztetés. 
 

                                            
36 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.), 349. §. 
37 Pp., 349. §. 
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Ha például megállapítja, hogy a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát 
jogellenesen szüntette meg (például egyéb jogalapot nélkülözve, csupán azért 
mondott fel két munkavállaló közül az egyiknek, mert az idősebb), és a munkavállaló 
kéri, elrendeli, hogy őt az eredeti munkakörében foglalkoztassák tovább. 
 
Ha a munkavállaló ilyen esetekben nem kéri eredeti munkakörbe történő 
visszahelyezését, a bíróság a munkáltatót – az eset összes körülményeinek 
mérlegelésével – a munkavállaló legalább két, legfeljebb tizenkét havi 
átlagkeresetének megfelelő összeg megfizetésére kötelezi. 
 
A munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén ráadásul meg kell téríteni a 
munkavállaló elmaradt munkabérét (egyéb járandóságait) és felmerült kárát is.38  
 
Ha valakit diszkriminatív megfontolásból nem vesz fel a munkáltató, kártérítést 
követelhet.39 
 
Ilyen esetben a munkáltató a munkavállalónak elmaradt jövedelmét, dologi kárát, a 
sérelemmel, illetve ennek elhárításával összefüggésben felmerült indokolt költségeit 
köteles megtéríteni. Fontos szabály, hogy meg kell téríteni a munkavállalónak azt a 
kárát is, amely nem vagyoni kár.40 Ez azt jelenti, hogy amennyiben például a 
munkáltató nem vesz fel valakit recepciós munkakörbe, mert úgy véli, hogy ügyfeleit 
elriasztaná egy kerekes-székes recepciós, a munkavállaló az állásinterjúra való 
felutazás költségein kívül követelhet kompenzációt az őt ért megaláztatás miatt is 
nem vagyoni kár formájában (hiszen ezt a fajta kárt vagyoni formában kifejezni nem 
lehet).  
 
Abban bizonytalan a bírói gyakorlat, hogy az elmaradt munkabért milyen időtartamra 
lehet (vagy lehet-e egyáltalán) megítélni ilyen esetekben. 
 
A munkaviszonnyal kapcsolatos igények három év alatt évülnek el, egyes esetekben 
pedig (pl. munkaviszony megszüntetése, munkáltató egyoldalú intézkedésével 
végrehajtott munkaszerződés módosítás) 30 nap alatt kell megindítani a pert.41 
 
A bírósági eljárás előnye, hogy alkalmas a vagyoni és nem vagyoni kárigények 
érvényesítésére (tehát a diszkrimináció áldozatának teljes anyagi kompenzációjára), 
hátránya az eljárás hosszadalmassága, valamint lehetséges költsége: az eljárás 
illetékköteles, és pervesztesség esetén az illetéken túlmenően az ellenérdekű fél 
perköltségét (vagy annak egy részét) is állnia kell az egyenlő bánásmódhoz fűződő 
jogának megsértését állító felperesnek. 
 
 
 
                                            
38 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.), 100. §. 
39 Mt., 174. §. 
40 Mt., 177. §. 
41 Mt., 11. és 202. §. 
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Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 
 
A munkaügyi felügyelőség feladata a munkaügyi szabályok betartásának 
ellenőrzése. Mivel a hátrányos megkülönböztetés tilalma megjelenik a Munka 
Törvénykönyvében (5. §), a munkaügyi felügyelőség a különböző munkabiztonsági 
és egyéb előírások megtartása mellett, azt is vizsgálja, hogy a munkáltató eljárása 
megfelel-e az egyenlő bánásmód követelményének.42 Ha úgy találja, hogy nem, 
különböző szankciókat alkalmazhat. Így például 
 
• felhívja a foglalkoztató figyelmét a foglalkoztatásra vonatkozó szabályok 

megtartására 
• kötelezi a foglalkoztatót a szabálytalanság meghatározott időn belüli jövőre 

nézve történő megszüntetésére 
• javaslatot tehet munkaügyi bírság kiszabására (A munkaügyi bírság mértéke a 

szabályszegés jellegétől és attól is függ, hogy hányadik alkalommal sérti meg a 
munkáltató a jogszabályokat)43 

 
A munkaügyi felügyelő bírság kiszabására tett javaslat helyett szabálysértési eljárást 
is lefolytathat, az a munkáltató ugyanis, aki a munkavállaló alkalmazását nemre, 
korra, nemzetiségre, fajra, származásra, vallásra, politikai meggyőződésre, 
munkavállalói érdek-képviseleti szervezethez való tartozásra, vagy ezzel összefüggő 
tevékenységre való tekintettel, továbbá minden egyéb, a munkaviszonnyal össze 
nem függő körülmény miatt jogellenesen megtagadja, vagy pedig a munkavállalók 
között a fentiek miatt hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, szabálysértést követ el, 
és százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.44 Szintén eljárhat szabálysértési 
eljárás keretében a felügyelőség azon magán munkaközvetítő ellen, aki a munkát 
keresők között nemük, koruk, családi vagy fogyatékos állapotuk, nemzetiségük, 
fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük, munkavállalói érdek-
képviseleti szervhez tartozásuk vagy ezzel összefüggő tevékenységük, továbbá 
minden egyéb, a foglalkozással össze nem függő körülmény miatt hátrányos 
megkülönböztetést alkalmaz (ez a szabálysértés hatvanezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható).45 
 
A munkaügyi felügyelőség eljárásával kapcsolatban fontos, hogy míg az egyéb 
munkaügyi jogsértéseket hivatalból is vizsgálhatja, addig az egyenlő bánásmód 
követelményének megtartását csak a sértett fél bejelentésére és kérelmére.  
 
További fontos szempont, hogy amennyiben a jogsértés nem orvosolható olyan 
módon, hogy a felügyelő felhívja a foglalkoztató figyelmét a foglalkoztatásra 
vonatkozó szabályok megtartására, vagy kötelezi a foglalkoztatót a szabálytalanság 
meghatározott időn belüli jövőre nézve történő megszüntetésére (ilyen például az, ha 
valakit diszkriminatív okokból nem vesznek fel egy állásra), akkor ha a felügyelőség 
                                            
42 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről (Müetv.), 3. §.    
43 Müetv., 6. és 7. §. 
44 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről (Szabálysértési rendelet), 93. §.    
45 Szabálysértési rendelet, 96. §. 
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ki is szab bírságot a munkáltatóra, a sérelmet szenvedett munkavállaló nem részesül 
kompenzációban. Amennyiben tehát azt akarjuk, hogy a diszkrimináció áldozata is 
nyerjen valamiféle elégtételt, érdemes egyúttal munkaügyi bírósághoz is fordulni.  
 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 
 
2005. február 1-e óta a hátrányos megkülönböztetés eseteiben az Egyenlő 
Bánásmód Hatósághoz (EBH) is lehet fordulni.  
 
Az EBH kérelem alapján, illetve bizonyos esetekben hivatalból vizsgálatot folytat 
annak megállapítására, hogy megsértették-e az egyenlő bánásmód követelményét 
(azaz megvalósult-e közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés, 
megtorlás, jogellenes elkülönítés zaklatás vagy ezekre adott utasítás – lásd fent), és 
a vizsgálat alapján határozatot hoz.46  
 
Ha az EBH megállapítja az egyenlő bánásmód követelményét biztosító 
rendelkezések megsértését, többféle szankciót alkalmazhat, így többek között 
 
• elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, 
• megtilthatja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását, 
• elrendelheti a jogsértést megállapító jogerős határozatának nyilvános 

közzétételét, 
• bírságot szabhat ki, amelynek összege ötvenezer forinttól hatmillió forintig 

terjedhet47 (bírság ugyanakkor csak olyan eljárásban szabható ki, amely 
legfeljebb a jogsértés bekövetkezésétől számított egy éven belül megindult48) 

 
Az EBH hivatalból (tehát erre irányuló kérelem nélkül) is eljárhat az egyenlő 
bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatban, ha a jogsértést a magyar 
állam, a helyi és kisebbségi önkormányzatok, ezek szervei, a hatósági jogkört 
gyakorló szervezetek, vagy a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek követik el.49 
Mivel azonban az EBH ügyterhe igen nagy, az EBH viszonylag ritkán él a hivatalbóli 
eljárás lehetőségével. 
 
Az EBH eljárásának szereplői a kérelmező (aki diszkriminációra panaszkodik) és az 
eljárás alá vont személy (akivel szemben a panaszt előterjesztik).  
 
Az EBH eljárása a panaszos számára számos előnnyel jár, az egyik ilyen a 
gyorsaság. Szemben az esetenként évekig elhúzódó bírósági eljárással, az EBH az 
érdemi határozatot fő szabály szerint a kérelem előterjesztésétől számított hetvenöt 
napon belül hozza meg,50 ha pedig a panaszos kiskorú, vagy az eljárást 
                                            
46 Ebktv., 14. §. 
47 Ebktv., 16. §. 
48 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes 

szabályairól (EBH rend.), 14/A. §. 
49 Ebktv., 15. §. 
50 EBH rend., 7. § (1). 
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országgyűlési biztos, ügyész kezdeményezte, akkor soron kívül eljárva, 45 napon 
belül.51 
 
Az EBH eljárása – szemben a bírósági eljárásokkal – illetékmentes, a kérelemre 
indult eljárásban az eljárási költségeket az EBH, illetve az eljárásban való 
részvételével kapcsolatban felmerülő költségek tekintetében az eljárás alá vont, azaz 
a sérelmet szenvedett féllel ellenérdekű fél előlegezi meg. A kérelem elutasítása 
esetén a sérelmet szenvedett fél csak akkor viseli az egyéb eljárási költségeket, ha a 
hatóság megállapította, hogy rosszhiszemű volt.52  
 
A panaszosok számára fontos, az eljáráshoz való „hozzáférést” elősegítő 
rendelkezés, hogy a kérelemre indult eljárásokban az EBH tárgyalását azon a 
településen tartja, ahol a kérelmező lakik vagy tartózkodik,53 így szemben a peres 
eljárásokkal – amelyekre nézve a Pp. alapján a megyei bíróságok, illetve (munkaügyi 
diszkrimináció esetén) a szintén a megyeszékhelyeken található munkaügyi 
bíróságok rendelkeznek hatáskörrel54 –, a sérelmet szenvedett felet nem terhelik 
adott esetben a megyeszékhelyre való utazás költségei. 
 
További előnye a panaszos szempontjából az EBH eljárásának a bíróságéval 
szemben, hogy közigazgatási szervként az EBH köteles a tényállást tisztázni, és 
ennek érdekében minden lehetséges bizonyítékot beszerezni (szemben a polgári 
perrel, ahol – a diszkriminációs ügyekben alkalmazandó fordított bizonyítási teher 
ellenére – a panaszosnak elvileg szüksége lehet olyan bizonyítékok becsatolására, 
amelyek megszerzése számára rendkívül nehéz vagy lehetetlen).  
 
Az EBH rendelkezésére álló bizonyítási eszközök között igen fontos az úgynevezett 
„tesztelés”. Ezt az EBH-ra vonatkozó kormányrendelet így szabályozza: „A hatóság 
az egyenlő bánásmód követelménye megtartásának ellenőrzésére tesztelést 
végezhet, amelynek során az eljárás alá vont személy magatartásának, 
intézkedésének, feltételének, mulasztásának, utasításának vagy gyakorlatának (a 
továbbiakban együtt: rendelkezésének) vonatkozásában azonos helyzetbe hoz 
valamely, az Ebktv. 8. §-ában meghatározott helyzetükben, tulajdonságukban vagy 
jellemzőjükben (a továbbiakban együtt: tulajdonság) különböző, de egyéb tekintetben 
hasonló tulajdonságú személyeket, és az eljárás alá vont személy rendelkezését az 
egyenlő bánásmód követelményének való megfelelés szempontjából megvizsgálja. A 
tesztelés eredménye az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt 
indított eljárások során bizonyítékként felhasználható.”55 
 
A tesztelés azt jelenti, hogy például etnikai alapú foglalkoztatási diszkrimináció 
gyanúja esetén az EBH jelentkezőként elküld a munkáltatóhoz az etnikai származást 
leszámítva hasonló adottságú – például életkorú – és képzettségű roma és nem 

                                            
51 EBH rend., 7. § (2). 
52 Ebktv., 15. § (8) - (9). 
53 EBH rend., 8. §. 
54 Pp., 23. § (1) g). 
55 EBH rend., 13. §. 
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roma személyeket, majd megvizsgálja, hogy a foglalkoztató közülük kinek kínál 
munkát. Ha csak a nem roma munkavállalóknak, akkor bizonyítottnak tekinthető az 
etnikai diszkrimináció. 
 
Fontos, hogy az EBH és az egyéb – az egyenlő bánásmód követelményének 
megsértése kapcsán eljárni jogosult – közigazgatási szervek (pl. a fent említett 
munkaügyi felügyelőségek) viszonyában az az elv érvényesül, hogy a sérelmet 
szenvedett fél jogosult eldönteni, melyik szervhez fordul az egyenlő bánásmódhoz 
való jogának csorbulása esetén.56 A törvény ezen túlmenően kölcsönös jelzési 
kötelezettséget ír elő, tehát „az eljárás megindításáról, annak jogerős befejezéséről, 
valamint a döntéssel kapcsolatos bírósági felülvizsgálat során hozott jogerős ítéletről, 
illetőleg végzésről a hatóság a külön törvény alapján hatáskörrel rendelkező 
közigazgatási szervet, illetve e közigazgatási szerv a hatóságot értesíti”.57  
 
Ezen túlmenően, ha valamely közigazgatási szerv (akár az EBH, akár egyéb 
közigazgatási szerv) előtt az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt 
eljárás indult, úgy más közigazgatási szerv ugyanazon ügyben azonos személy ellen 
elkövetett törvénysértés esetén nem járhat el, más személy ellen elkövetett 
törvénysértés esetén pedig megindult eljárását az ügy jogerős elbírálásáig 
felfüggeszti.58 Ha az ügyet valamely közigazgatási szerv elbírálta, úgy más 
közigazgatási szerv ugyanazon ügyben azonos személy ellen elkövetett 
törvénysértés esetén nem járhat el, más személy ellen elkövetett törvénysértés 
esetén megindult eljárásában a jogerős határozatban megállapított tényállást alapul 
véve jár el.59 
 
Ha tehát például egy munkaadó több személyt nem vesz fel, mert nem felelnek meg 
a diszkriminatív módon meghatározott életkori követelménynek (pl. elmúltak 35 
évesek, noha a munkakör betöltése szempontjából nem indokolt ez a felső korhatár), 
e személyek maguk dönthetik el, hogy a munkaügyi felügyelőséghez vagy az EBH-
hoz fordulnak jogorvoslatért. Ha a legkorábbi panaszt benyújtó személy az EBH-t 
keresi meg, az EBH-nak észlelnie kell, hogy a kérdés a munkaügyi felügyelőség 
hatáskörébe is tartozik, ezért értesítenie kell a felügyelőséget, a felügyelőség 
azonban ezt követően ennek a személynek az ügyében már nem járhat el. Ha 
azonban egy másik diszkriminált személy ugyanezen eset miatt a munkaügyi 
felügyelőségnél él panasszal, akkor a felügyelőségnek fel kell függesztenie az 
eljárást, és csak az első panasz jogerős elbírálása után, a jogerős határozatban 
megállapított tényállást alapul véve járhat el. Ugyanez fordítva is igaz, ha a 
legkorábbi panaszt nem az EBH-hoz, hanem a munkaügyi felügyelőséghez nyújtják 
be.  
 
A törvény az egyenlő bánásmód követelményének megsértése kapcsán eljárni 
jogosult különböző közigazgatási szervek között biztosítja az EBH bizonyos fokú 
                                            
56 Ebktv 15. § (1). 
57 Ebktv 15. § (2). 
58 Ebktv 15. § (3). 
59 Ebktv 15. § (4). 
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dominanciáját, amikor kimondja, hogy „a hatóság a más közigazgatási szerv által az 
egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban hozott közigazgatási határozat 
bírósági felülvizsgálata során a perben beavatkozóként részt vehet”.60 Ha tehát az 
előbbi példában a „megelőzés” elve alapján a munkaügyi felügyelőség hoz döntést, 
és az elutasítást sérelmező panaszos ezt bíróság előtt megtámadja, az EBH 
bekapcsolódhat az eljárásba, míg fordítva erre nincs lehetőség. 
 
Az eddigi tapasztalatok szerint a munkaügyi felügyelőségek nem jártak el túlságos 
szigorral és hatékonysággal a hátrányos megkülönböztetés eseteiben (bár e téren az 
utóbbi időben tapasztalható némi előremozdulás), ezért érdemes alaposan 
megfontolni, hogy melyik szervhez fordul a panaszos. Tekintve, hogy az EBH a 
hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemre specializált szervezet, az ide 
irányított panaszok nagyobb fokú figyelmet kapnak, erről tanúskodik az EBH eddigi 
esetjoga is.  
 
Az EBH eljárásának legfontosabb hátránya a kérelmező szempontjából, hogy a 
hatóság nem kötelezheti a jogsértőt kártérítés megfizetésére, sem pedig arra, hogy 
más módon – pl. bocsánatkéréssel – adjon (erkölcsi) elégtételt. Annak azonban 
nincs akadálya, hogy a panaszos az EBH eljárásában beszerzett bizonyítékok 
birtokában forduljon bírósághoz kártérítést és/vagy egyéb elégtételt követelve. 
 
Az Ebktv. fontos újítása az úgynevezett „közérdekű igényérvényesítés” lehetősége. 
Azt ezt szabályozó 20. § szerint „(1) Az egyenlő bánásmód követelményének 
megsértése miatt bíróság előtt személyiségi jogi pert, valamint munkaügyi pert 
indíthat 
a) az ügyész, 
b) a hatóság, 
c) a társadalmi és érdek-képviseleti szervezet, 
ha az egyenlő bánásmód követelményének megsértése vagy annak közvetlen 
veszélye olyan tulajdonságon alapult, amely az egyes ember személyiségének 
lényegi vonása, és a jogsértés vagy annak közvetlen veszélye személyek pontosan 
meg nem határozható, nagyobb csoportját érinti. 
(2) A társadalmi és érdek-képviseleti szervezet a hatóság [azaz az EBH] előtt az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén eljárást indíthat.” 
 
Az Ebktv. szerint „társadalmi és érdek-képviseleti szervezet: az a társadalmi 
szervezet vagy alapítvány, amelynek alapszabályában, illetve alapító okiratában a 
szervezet céljai között a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 
esélyegyenlőségének elősegítése vagy az emberi és állampolgári jogok védelme 
szerepel, valamint az adott nemzeti és etnikai kisebbség tekintetében a kisebbségi 
önkormányzat, továbbá a munkavállalók anyagi, szociális és kulturális, valamint élet- 
és munkakörülményeivel összefüggő ügyeiben a szakszervezet.” 
 

                                            
60 Ebktv 15. § (7). 
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A közérdekű igényérvényesítés tehát fontos eszköz lehet a civilszervezetek és a 
szakszervezetek kezében. 
 
Példa lehet a közérdekű igényérvényesítésre a következő eset. A közvetett 
hátrányos megkülönböztetés klasszikus példája az, amikor a részmunkaidőben 
dolgozók arányosan kevesebbet kapnak, mint azok, akik teljes munkaidőben 
dolgoznak. Ha tehát a napi 8 órai munka havi díja 100 egység, míg a napi 4 óraié 
nem 50, hanem mondjuk csak 30 egység. Ez egy látszólag semleges intézkedés, 
mivel azonban a részmunkaidőben dolgozók nagy része nő, ezért valóban a nők 
számára a rendelkezés lényegesen nagyobb arányban jelent hátrányt. 
 
Mivel a jogsértés személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját 
érinti (hiszen a jövőbeli munkavállalókra ugyanúgy hátrányos, mint azokra, akik az 
adott pillanatban a munkáltatónál dolgoznak), és az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértése olyan tulajdonságon alapult, amely az egyes ember 
személyiségének lényegi vonása (azon tudniillik, hogy nő), ezért van helye 
közérdekű igényérvényesítésnek. A civil szervezet, szakszervezet, az EBH vagy az 
ügyész munkaügyi bírósághoz fordulhat, kérheti a jogsértés megállapítását. A civil 
szervezeteknek és szakszervezeteknek arra is van lehetőségük, hogy az EBH előtt 
indítsanak emiatt eljárást. 
 
A hátrányos megkülönböztetés lehetséges területei 
 
Hátrányos megkülönböztetés a munka világában számos területen fordulhat elő. 
Ilyenek például az alábbiak: 
 
- álláshirdetések 
- felvételi eljárások 
- munkafeltételek 
- fizetés (gondoljunk például a férfiak és nők átlagfizetése közötti különbségekre)  
- munkaidő 
- fegyelmi eljárások 
- előléptetések 
- kiegészítő juttatások, jutalmak 
- elbocsátás 
- nyugdíjazási kérdések 
- szakmai képzések, továbbképzések  
 
2.2.2 A magyar jog eszköztára a foglalkoztatáson kívüli diszkriminációval 

összefüggésben 
 
„Általános hatáskörű” fórumok 
 
Ezeket a fórumokat azért nevezzük „általános hatáskörűnek”, mert az egyenlő 
bánásmódhoz fűződő jogukban megsértett személyek attól függetlenül fordulhatnak 
hozzájuk, hogy az élet mely területén érte őket diszkrimináció. Akár az oktatásban, 
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akár az egészségügyben, vagy bármely más ágazatban következik be a jogsértés, 
ezek a szervek eljárhatnak az ügyben. 
 
Polgári bíróság 
 
Az Ebktv. hatálybalépése előtt a hátrányos megkülönböztetés áldozatai, illetve a 
diszkriminációs ügyekkel foglalkozó ügyvédek, emberi jogi aktivisták és civil 
szervezetek átfogó és általános diszkrimináció ellenes szankciórendszer híján 
elsősorban a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv, Ptk.) 76. és 84. §-át hívták fel 
hátrányos megkülönböztetés esetén, mivel ezek a rendelkezések bármilyen 
diszkriminatív magatartásra alkalmazhatók, függetlenül a kérdéses területtől (munka, 
oktatás, szolgáltatások stb.) vagy a különbségtétel alapjától (faj, nem, életkor stb.). 
 
A 76. § kimondja, hogy az úgynevezett személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti az 
egyenlő bánásmód követelményének megsértése, míg a 84. § a lehetséges 
jogkövetkezményeket sorolja fel:  
 
(1) Akit személyhez fűződő jogában megsértenek, az eset körülményeihez képest 

a következő polgári jogi igényeket támaszthatja: 
a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; 
b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további 

jogsértéstől; 
c) követelheti, hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon 

adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről vagy 
költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak; 

d) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző 
állapot helyreállítását a jogsértő részéről vagy költségén, továbbá a 
jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, illetőleg jogsértő mivoltától 
megfosztását; 

e) kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint. 
(2) Ha a kártérítés címén megítélhető összeg nem áll arányban a felróható 

magatartás súlyosságával, a bíróság a jogsértőre közérdekű célra fordítható 
bírságot is kiszabhat. 

 
Ezekre az úgynevezett személyiségi jogi perekre a megyei bíróságoknak van 
hatáskörük.61  
 
A bírósági eljárás előnyei (kompenzáció lehetősége a jogában sértett személy 
számára) és hátrányai (az eljárás viszonylagos lassúsága, az illeték és az 
ellenérdekű fél költségeinek megfizetése pervesztesség esetén) vonatkozásában a 
munkaügyi pereknél elmondottak a személyiségi jogi perekre is igazak. Személyiségi 
joga megsértésének megállapítását a jogában megsértett személy bármeddig, 
időkorlát nélkül kérheti, kártérítést azonban csupán a jogsértés bekövetkezésétől 
számított elévülési idő leteltéig, azaz fő szabály szerint öt évig követelhet.  

                                            
61 Pp., 23. §. 
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Éppen amiatt, hogy jelenleg is a polgári bíróságok jelentik az egyetlen olyan 
jogorvoslati fórumot, amely anyagi kompenzációt nyújthat a diszkrimináció 
áldozatának, a személyiségi jogvédelem eszköztára továbbra is fontos szerepet 
játszik az egyenlő bánásmód követelményének sérelme esetén. Jól szemléltetve a 
személyiségi jogi védelem rugalmas és sokféle életviszony kezelésére alkalmas 
voltát, igen vegyes képet mutat azoknak az ügyeknek a köre, amelyekben a 
diszkrimináció áldozatai ehhez a mechanizmushoz folyamodtak. A Ptk. fenti 
rendelkezéseire alapított keresetekkel fordultak bírósághoz a hátrányos 
megkülönböztetést elszenvedő személyek oktatási szegregáció ügyében,62 
szolgáltatás diszkriminatív megtagadása esetében,63 akadálymentesítés 
elmaradása64 és diszkriminatív álláshirdetés miatt is.   
 
Személyiségi jogi per volt például a széles körben ismertté vált Tiszavasvári ügy is. 
1997 júniusában – egészségügyi okokra (a roma diákok körében elterjedt 
tetvesedésre) hivatkozva – a tiszavasvári általános iskola külön ballagási ünnepséget 
rendezett a roma diákoknak, akik egyébként a tornaterem használatától is el voltak 
tiltva. A felperesek a Ptk. 76. §-a alapján, személyhez fűződő jogaik sérelmére 
hivatkozva polgári keresetet indítottak az iskolát fenntartó tiszavasvári önkormányzat 
ellen. A 84. §-al összhangban arra kérték a bíróságot, állapítsa meg a jogsértés 
megtörténtét, és kötelezze az alperest nem vagyoni kár megfizetésére. A per sikeres 
volt. 1998. december 2-án a Nyíregyházi Városi Bíróság arra kötelezte Tiszavasvári 
(Szabolcs-Szatmár megye) önkormányzatát, hogy fejenként 100.000 Ft. nem 
vagyoni kárt fizessen meg a roma diákoknak. A másodfokú bíróság helyben hagyta 
az elsőfokú döntést. 
 
Szintén személyiségi jogi pert nyert a Centrál Kávéház ellen az a kerekes-székes 
fiatalember, aki az akadálymentesség hiánya miatt fordult bírósághoz. 
 
Amint fent említettük, az Ebktv hatálybalépése nem érintette a korábban fennállt 
jogorvoslati lehetőségeket, így az egyenlő bánásmód követelményének megsértése 
esetén továbbra is nyitva áll a személyiségi jogi per megindításának lehetősége.  
 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 
 
Az Egyenlő Bánásmód hatóság természetesen nem csak a munkaügyi 
diszkrimináció eseteiben járhat el, hanem a foglalkoztatáson kívül eső valamennyi 
területen. Eljárásával kapcsolatban lásd a fentieket. 
 
Az országgyűlési biztosok65 
 
Az országgyűlési biztosok azért szerepelnek külön alcímben, mert bár az élet 
számos területén előforduló diszkriminációval szemben lehet hozzájuk fordulni, 
                                            
62 EBH2001. 515; ÍH2006. 115. 
63 EBH2002. 625; BH2003. 150. 
64 BH1995. 698. 
65 Az országgyűlési biztosok jogállását az 1993. évi LIX tv. Szabályozza. 
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esetükben van egy fontos megkötés: csak hatóság, illetve közszolgáltatást végző 
szerv jogsértése esetén vehető igénybe ez a jogorvoslati fórum.  
 
Jelenleg négy országgyűlési biztost ismer a magyar jogrendszer: 1) állampolgári 
jogok országgyűlési biztosa; 2) nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési 
biztosa; 3) jövő nemzedékek országgyűlési biztosa, 4) adatvédelmi biztos. (2012. 
január 1-től egy országgyűlési biztos lesz, a nemzeti és etnikai kisebbségek, illetve a 
jövő nemzedékek jogaiért felelős helyettesekkel). 
 
A diszkrimináció tilalmába ütköző magatartások elsősorban az első kettő 
hatáskörébe tartoznak. 
 
Az országgyűlési biztoshoz bárki fordulhat, ha megítélése szerint valamely hatóság, 
illetve közszolgáltatást végző szerv eljárása, ennek során hozott határozata 
(intézkedése), illetőleg a hatóság intézkedésének elmulasztása következtében 
alkotmányos jogaival összefüggésben sérelem érte, vagy ennek közvetlen veszélye 
áll fenn. A közszolgáltatást végző szerv fogalmát kiterjesztően értelmezik, pl. a 
mobilszolgáltatókat is beleérti a joggyakorlat 
 
Feltétele az eljárásnak, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati 
lehetőségeket a kérelmező már kimerítette, tehát minden lehetséges fórumnál járt (a 
bíróságot kivéve), vagy eleve nincs hova folyamodnia jogorvoslatért.  
 
Az országgyűlési biztoshoz benyújtott minden beadvány illetékmentes. Ha a 
beadványt benyújtó személy kéri, kilétét az országgyűlési biztos nem fedheti fel. Az 
országgyűlési biztoshoz fordulása miatt senkit sem érhet hátrány. 
 
Az országgyűlési biztos hivatalból is folytathat vizsgálatot. Pl. a kisebbségi 
ombudsman a munkaerőpiaci diszkrimináció ügyében és az oktatási diszkrimináció 
ügyében folytatott ilyen átfogó vizsgálatokat. A vizsgálat során az országgyűlési 
biztos 
 
• bármely hatóság helyiségeibe beléphet 
• bármely hatóságtól az általa lefolytatott eljárással kapcsolatban adatokat és 

felvilágosítást kérhet, a keletkezett iratokba betekinthet, másolat készítését 
kérheti. 

• az általa vizsgált ügy intézőjét vagy az eljárást folytató szerv bármely 
munkatársát meghallgathatja, továbbá az érintett szerv vezetőjét vagy 
felügyeleti szervének vezetőjét, valamint az annak lefolytatására a jogszabály 
által egyébként feljogosított szerv vezetőjét vizsgálat lefolytatására kérheti fel. 

• az országgyűlési biztos az általa vizsgált ügyben bármely szervtől – ideértve az 
e törvény szerint hatóságnak nem minősülő szerveket is – írásbeli 
magyarázatot, nyilatkozatot, felvilágosítást vagy véleményt kérhet. 

 
Ha az országgyűlési biztos visszásságot talál, kezdeményezést tehet annak 
megszüntetésére a jogsértést elkövető szervnél, vagy ajánlást a jogsértő szerve a 
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felügyeleti szervénél. A megkeresett szervnek 30 napon belül kell válaszolnia a 
kezdeményezéssel illetve ajánlással kapcsolatban. 
 
Ezen túlmenően az országgyűlési biztos  
 
a)  az Alkotmánybíróság elé utalhat kérdéseket;  
b) ügyészi óvást kezdeményezhet;  
c) javaslatot tehet arra, hogy a megfelelő jogalkotó szerv (Országgyűlés, 

minisztérium, stb.) alkosson, módosítson, vagy hatályon kívül helyezzen 
valamilyen jogszabályt;  

d) fegyelmi eljárást kezdeményezhet (pl. egy diszkrimináló tisztviselő ellen)  
e) bűncselekmény gyanúja esetén büntetőeljárást köteles kezdeményezni (ez 

történt pl. 2000-ben egy ügyben, amikor Budapesten az illetékes polgármesteri 
hivatal elutasította egy roma személy építési engedély iránti kérelmét. 
Valószínűsíthető volt a diszkrimináció, így hivatali visszaélés miatt a jegyző 
ellen büntetőeljárás indult). 

 
Ha a megkeresett szerv nem reagál az országgyűlési biztos  megkeresésére, az 
biztos éves jelentésében az Országgyűlés elé terjeszti a kérdést. Szankciót 
alkalmazni nincs joga. Legfőbb eszköze a nyilvánosság. Vizsgálatainak 
megállapításai szintén jó alapot jelenthetnek egy esetleges személyiségi jogi perben. 
 
Speciális jogorvoslati fórumok az áruk és szolgáltatások területén 
 
Ezen a területen a fent felsoroltakon (EBH és polgári bíróság) kívül több fórumhoz is 
fordulhat az, aki úgy érzi, hátrányos megkülönböztetés érte. 
 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

 
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (fogyasztóvédelmi törvény) 
értelmében a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a termék forgalmazása vagy 
szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó 
rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.66 A 
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság látja el.  
 
Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a fogyasztóvédelmi 
törvényben és más jogszabályokban foglalt fogyasztóvédelmi rendelkezések 
megsértését, többek között elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, 
megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását. Ezen túlmenően a hatóság 
határozatával fogyasztóvédelmi bírságot is szabhat ki.67 
 

                                            
66 Fogyasztóvédelmi törvény, 45/A. §. 
67 Fogyasztóvédelmi törvény, 47. §. 
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A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása illetékmentes, mivel pedig a fogyasztóvédelmi 
törvény 46. §-a értelmében a hatóság eljárására a Ket. szabályai alkalmazandók, 
tényállás feltárási kötelezettség is terheli, a panaszos tehát ebben az eljárásban is 
mentesül a bizonyítékok összegyűjtésének feladata alól.   
 
Speciális jogorvoslati fórumok az oktatás területén 
 
Az oktatás területén szintén van az EBH eljárásán és a személyiségi jogi peren kívül 
néhány speciális jogorvoslati fórum. 
 
Oktatási Jogok Biztosának hivatala68 
 
Egyedi ügyben az oktatás bármely résztvevője (tanuló, szülő, pedagógus, hallgató, 
kutató, oktató, valamint ezek közösségei) panaszt emelhet, amennyiben úgy véli, 
hogy oktatási jogait sérelem érte, illetve jogsérelem veszélye áll fenn, feltéve, ha  
 
• a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket – a bírósági eljárás kivételével – 

már kimerítette, és  
• ha a sérelmezett határozat vagy intézkedés nem régebbi egy évesnél  
 
A hivatalhoz írásbeli illetve szóbeli kérelemmel fordulhat a panaszos. A kérelemben 
össze kell foglalni a panasz lényegét, és csatolni kell minden, az üggyel kapcsolatos 
dokumentumot. 
 
Az oktatási biztos elutasítja a beadványt, ha: 
 
• azt nem az arra jogosult nyújtja be  
• az egyéves határidő lejárta után nyújtjuk be  
• a kérelmező nem merítette ki a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket  
• az ügyben bírósági eljárás indult vagy jogerős bírósági határozat született  
• az adott ügyben az oktatási jogok biztosa már eljárt, és a beadvány nem 

tartalmaz új tényeket  
• az név nélkül érkezik  
• az ügy nem tartozik az oktatási biztos hatáskörébe (ez utóbbi esetén értesíti a 

kérelmezőt, hogy mely más szervhez fordulhat)  
 
Alaposnak ítélt kérelem esetén egyeztetést kezdeményez: a beadványban foglaltakat 
nyilatkozattételre elküldi annak az intézménynek vagy magánszemélynek, amely 
illetve aki a sérelmezett döntést hozta, illetve elmulasztotta, és a feleket írásban 
felkéri álláspontjaik közelítésére és a kérdés rendezésére. Megegyezés hiányában 
személyes egyeztetésre hívja a feleket. 
 

                                            
68 Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala működését a 40/1999. (X. 8.) OM rendelet szabályozza. A 

tájékoztatás alapját a Oktatási Jogok Biztosa Hivatalának honlapja (http://www.oktbiztos.hu/eljaras) 
képezi. 

http://www.oktbiztos.hu/eljaras
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Amennyiben az intézmény vagy magánszemély a jogsértést vagy annak veszélyét 
saját hatáskörében nem szünteti meg, az oktatási biztos kezdeményezi annak 
megszüntetését. Amennyiben az oktatási biztos úgy véli, hogy a kezdeményezés 
nem vezetett eredményre, ajánlást fogalmaz meg az intézmény és annak felügyeleti 
szerve felé. 
 
Az oktatási jogok biztosa hivatalból is vizsgálatot indíthat, ha egy jogszabály, 
intézkedés vagy annak elmulasztása súlyos vagy az állampolgárok nagy csoportját 
érintő jogsérelmet okoz.  
 
Amint látható tehát, az oktatási jogok biztosa nem alkalmazhat szankciót, ha 
jogsértést tapasztal, de ajánlására lehet például hivatkozni a bíróság előtt, ha a 
diszkriminációt sérelmező személy úgy dönt, hogy személyiségi jogi pert indít. 
 
Oktatási Hivatal 
 
Speciális, az oktatás területén igénybe vehető jogorvoslati fórum az Oktatási Hivatal, 
amely a munkaügyi felügyelőséghez hasonlóan ágazati hatósági hatáskörrel és 
szabálysértési hatósági hatáskörrel egyaránt fel van ruházva. Az első tekintetében a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (közoktatási törvény) 95/A. §-a úgy 
rendelkezik, hogy az oktatási hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja az 
egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó rendelkezések megtartását. A 
hatósági ellenőrzés során feltárt szabálytalanság megszüntetése érdekében a hivatal 
következő intézkedéseket teheti: a) felhívja a közoktatási intézmény vezetőjét a 
szabálytalanság megszüntetésére, és erről tájékoztatja az intézmény fenntartóját, b) 
eljárást kezdeményez különböző szerveknél (pl. a jegyzőnél, a kifizető szervnél a 
normatív költségvetési támogatás és hozzájárulás felülvizsgálatára, folyósításának 
felfüggesztésére, az oktatásért felelős miniszternél), c) felügyeleti bírságot szab ki, 
melynek összege nem haladhatja meg az egymillió forintot, d) a felügyeleti bírság 
kiszabása mellett vagy kiszabása nélkül szabálysértési eljárást folytat le, e) az 
úgynevezett közoktatási semmisség megállapítása, illetve a megtámadható döntés 
érvénytelenségének megállapítása érdekében bírósági eljárást indít. A hivatal 
eljárása illetékmentes. 
 
A hivatal diszkriminációs ügyekben fennálló szabálysértési hatásköre a 
szabálysértési rendelet 142. §-án alapul, amelynek értelmében aki a gyermeket, 
tanulót a közoktatásra vonatkozó rendelkezések szándékos megszegésével 
hátrányosan megkülönbözteti, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.  
 
Speciális jogorvoslati fórumok az egészségügy területén 
 
Jegyző 
 
Általános hatáskörű szabálysértési hatóságként – az ágazati hatóságok mellett – a 
jegyző hivatott eljárni egyes, hátrányos megkülönböztetéssel megvalósított 
szabálysértések nagy részének vonatkozásában.  
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A szabálysértési rendelet 101. § értelmében, aki egészségügyi szolgáltatásban, vagy 
személyes gondoskodással járó gyermekjóléti, gyermekvédelmi, illetőleg szociális 
szolgáltatásban részesülő személyt neme, nemzetisége, etnikai csoporthoz való 
tartozása, lelkiismereti, vallási vagy politikai meggyőződés, származása, vagyoni 
helyzete, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága miatt hátrányos 
helyzetbe hoz, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. E szabálysértés 
miatt az eljárás a jegyző hatáskörébe tartozik. 
 
Speciális jogorvoslati fórumok a rendészet területén 
 
Független Rendészeti Panasztestület 
 
A rendőrség eljárásával kapcsolatos (a diszkrimináció esetköreire is kiterjedő) 
panaszok elbírálására a rendőrségi törvény69 2007-es módosítása létrehozta a 
Független Rendészeti Panasztestületet. A Testület öt tagját az Országgyűlés 
rendészeti, valamint emberi jogi ügyekben feladatkörrel rendelkező bizottságainak 
együttes javaslatára az Országgyűlés a jelenlévő képviselők kétharmadának 
szavazatával választja hat évre. A Panasztestület a működésének és eljárásainak 
tapasztalatairól háromévente beszámol az Országgyűlésnek, továbbá évente 
tájékoztatja az Országgyűlés illetékes bizottságait, emellett javaslatot tehet az 
országos rendőrfőkapitánynak utasítás kiadására, módosítására vagy hatályon kívül 
helyezésére.  
 
A szabályozás értelmében amennyiben valakinek valamely – tág értelemben vett – 
rendőri intézkedés, annak elmulasztása, kényszerítő eszköz alkalmazása alapvető 
jogát vagy jogos érdekét sértette – választása szerint – panasszal fordulhat az 
intézkedést foganatosító rendőri szervhez (amely a panaszt a „hagyományos” 
rendőrségi panaszeljárás szabályai szerint bonyolítja le),70 vagy kérheti, hogy 
panaszát az országos rendőrfőkapitány a Testület által lefolytatott vizsgálatot 
követően bírálja el. A panaszt az intézkedéstől, vagy ha pedig a panasz 
előterjesztője az őt ért jogsérelemről később szerzett tudomást, ettől az időponttól 
számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni.71  
 
A Testület a panaszt kilencven nap alatt vizsgálja meg,72 majd állásfoglalását 
megküldi az országos rendőrfőkapitány számára, aki harminc napon belül 

                                            
69 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről (Rtv.) 6/A valamint 92 és 93 §.-ai. 
70 Rtv. 93/B. § (1) Az intézkedést foganatosító szervhez benyújtott panaszt az intézkedést 

foganatosító szerv vezetője közigazgatási hatósági eljárásban bírálja el. (2) A panaszt az 
intézkedést követő harminc napon belül lehet előterjeszteni és a beérkezéstől, illetve az áttételtől 
számított harminc napon belül kell elbírálni. (3) A fellebbezést az intézkedést foganatosító rendőri 
szerv vezetője felett irányítási jogkört gyakorló személy bírálja el. Ha a panaszt első fokon az 
országos rendőrfőkapitány bírálta el, a határozat ellen a közigazgatási eljárásban fellebbezésnek 
helye nincs, az ellen közvetlenül bírósági felülvizsgálatnak van helye. 

71 Rtv. 93 § (1). 
72 Az Rtv. 93/A. § alapján a Testület a vizsgálata során a Rendőrségtől felvilágosítást kérhet, iratokba 

betekinthet, illetve másolatot kérhet, adatot, körülményt, tényt, eljárást megismerhet és a 
rendőrség helyiségeibe beléphet. 
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közigazgatási hatósági eljárásban dönt. Ha határozatában eltér a Testület 
állásfoglalásától, ezt köteles megindokolni. Az országos rendőrfőkapitány 
határozatának meghozatalát követően a Testület az állásfoglalását a honlapján 
közzéteszi, kivéve, ha a közzététel ellen a panaszos panaszában előzetesen 
tiltakozott.73 A fenti eljárások tárgyi költségmentesek. 
 
A Testület tehát nem ügydöntő szerv, alapjában véve javaslattételi joga van csupán, 
jogállása szerint kollektív, szakosított ombudsmannak tekinthető. Az ombudsman 
eljárásához képest a fő különbség a formalizált eljárás és az, hogy a Testülethez 
fordulás lehetősége nem a közigazgatási jogorvoslatok kimerítése után nyílik meg, 
hanem a Testület vizsgálata, eljárása maga is része annak a folyamatnak, amelynek 
végén a főkapitány meghozza döntését. (E döntéssel szemben egyébként 
bírósághoz lehet fordulni.) 
 
Közvetítői tevékenység 
 
A közvetítői tevékenységet a 2002. évi LV. törvény szabályozza. A közvetítői eljárás 
célja, hogy elősegítse a természetes személyek és más személyek személyi és 
vagyoni jogaival kapcsolatban felmerült egyes polgári jogviták rendezését. 
 
Közvetítői eljárásra akkor van lehetőség, hogy ha mindkét fél hajlandó a jogvita 
közvetítéses úton való rendezésére, hiszen a vitában érintett felek közös 
megegyezés alapján kezdeményezhetik az általuk választott személy közvetítőként 
történő felkérését. A felkérésben a feleknek nyilatkozniuk kell arról, hogy közös 
megegyezésük alapján a közöttük fennálló vitás ügy megoldását közvetítői eljárás 
keretében kívánják rendezni. 
 
Az egyes ügyekben felszámítandó díj összegében a felkért közvetítő és a felek 
szabadon állapodnak meg. 
 
Ha a közvetítő elfogadja a felkérést, meghívja a feleket az első közvetítői 
megbeszélésre. Ha a felek bármelyike az első közvetítői megbeszélésen 
személyesen nem jelenik meg, a közvetítő a közvetítői eljárást nem indítja meg. A 
közvetítő az első közvetítői megbeszélésen tájékoztatja a feleket az eljárás 
legfontosabb elveiről és szabályairól. Ha ezt követően a felek változatlanul szeretnék 
a közvetítői eljárás lefolytatását, ezt a tényt a mindkét fél és a közvetítő aláírását 
tartalmazó írásos nyilatkozatban rögzítik. A nyilatkozatban a felek és a közvetítő 
megállapodnak az eljárás során felmerülő költségek megfizetésének módjáról, 
továbbá a felek megállapodhatnak az általuk szükségesnek tartott egyéb 
kérdésekről. 
 
E nyilatkozat aláírásával a közvetítői eljárás megindul. A közvetítői eljárásban a 
közvetítő a feleket részletesen meghallgatja, biztosítva, hogy a felek egyenlő 
elbánásban részesüljenek. Ennek során a felek kifejthetik érdekeik alapján kialakított 

                                            
73 Rtv. 93/A §. 
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álláspontjukat és a rendelkezésükre álló iratokat is bemutathatják. Az egyes 
megbeszéléseken a feleknek – ha másként nem állapodnak meg – személyesen is 
jelen kell lenniük, de a felek megállapodásától függően a közvetítő a közvetítői 
eljárást a felek együttes jelenlétében vagy külön-külön tartott megbeszélések 
formájában egyaránt lefolytathatja. 
 
Ha a felek az eljárásban megállapodásra jutnak, a megállapodás aláírásának 
napjával a közvetítői eljárás befejeződik. Szintén befejeződik az eljárás, ha bármelyik 
fél közli a másik féllel és a közvetítővel, hogy a közvetítői eljárást befejezettnek 
tekinti. 
 
A közvetítői eljárásban létrejött megállapodás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy 
a vitás ügyben igényüket bírósági eljárás keretében érvényesítsék, ebben az esetben 
azonban a perköltségek a felperest terhelik.  
 
A hátrányos megkülönböztetés lehetséges területei 
 
Hátrányos megkülönböztetés számos területen fordulhat elő. Ilyenek például az 
alábbiak: 
 
- szociális ellátások és egészségügyi szolgáltatás 
- oktatás 
- lakhatás 
- nyilvánosság számára elérhető szolgáltatások (lásd például annak a roma 

férfinak az esetét, aki csak nevének Kolompárról Keszthelyire változtatása után 
jutott banki hitelhez, vagy annak a vak fiatalembernek az ügyét, akitől 
megtagadták, hogy vakvezető kutyáját bevigye egy nagy élelmiszerlánc egyik 
üzletébe)  

- nyilvánosság számára nyitva álló helyekre való belépés (bárok, diszkók, 
szállodák, stb.) 

 
2.2.3 Milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor több jogorvoslati 

lehetőség áll rendelkezésre 
 
Fent már kitértünk néhány olyan szempontra, amely nagy súllyal eshet latba, amikor 
el kívánjuk dönteni, milyen fórumot vegyünk igénybe egy diszkriminációs eset 
megoldásakor. 
 
Amint említettük, az EBH eljárását nem kezdeményezhetjük párhuzamosan egy 
másik, a diszkrimináció ellen fellépni hivatott államigazgatási szerv (pl. 
fogyasztóvédelmi felügyelőség, munkaügyi felügyelőség) eljárásával, ha pedig 
bírósághoz fordulunk, akkor annak döntését követően az EBH-t nem kereshetjük 
meg panaszunkkal. Ha az EBH eljárásának megindulása után fordulunk bírósághoz, 
akkor az EBH vagy bármely más, diszkriminációs ügyben eljáró közigazgatási szerv 
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az eljárását az ügy jogerős elbírálásáig felfüggeszti, és ezt követően a bíróság által 
megállapított tények alapján dönt.74 
 
Az államigazgatási szervek eljárása a jogsértés megállapítására alkalmas, 
ugyanakkor a diszkriminációt elszenvedett személy számára nem kínál anyagi 
kompenzációt. Ehhez a bírósághoz kell fordulni. Hatékony megoldás lehet, hogy ha 
előbb valamely államigazgatási szervnél indítunk eljárást, amely viszonylag rövid 
határidőn belül köteles a tényállást feltárni és panaszunk tárgyában dönteni, majd ezt 
követően – az államigazgatási határozat birtokában – indítunk pert. 
 
Szintén fontos, hogy az országgyűlési biztosokhoz csak a rendelkezésre álló 
államigazgatási lehetőségek kimerítése után fordulhatunk. 
 
Amennyiben az ügyfél nem annyira a diszkriminációt elkövető személy 
megbüntetésében, hanem az adott kérdés megoldásában érdekelt (pl. ha 
diszkriminatív megfontolásból nem veszik fel egy munkahelyre, de ő ennek ellenére 
szeretné elérni, hogy ott dolgozhasson), az informális egyeztetés vagy a fent 
ismertetett formális közvetítői eljárás is igénybe vehető. 
 
Alább azokat a szempontokat foglaljuk össze, amelyeket a megfelelő fórum 
kiválasztásához érdemes figyelembe venni.  
 
• milyen eredményt kíván elérni a panaszos 
• mi a panasz célja – igazságszolgáltatás az egyén számára vagy a közvélemény 

figyelmének felhívása a diszkrimináció problémájára 
• a probléma megoldásának sürgőssége és az igénybe venni kívánt jogorvoslat 

időigényessége (ha pl. sürgősen akarunk eredményt elérni, a személyiségi jogi 
per, amely sokáig elhúzódhat, nem megfelelő megoldás) 

• a különböző jogorvoslatok igénybevételére vonatkozó határidők (így például a 
személyiségi jog megsértésének megállapítása a jogsértést követően korlátlan 
ideig kérhető a bíróságtól, kártérítés azonban csak öt éven belül)  

• a panaszolt határozat hatályon kívül helyeztetésének lehetősége  
• szükséges és elérhető-e jogilag kötelező megoldás az ügyben (az 

országgyűlési biztos ajánlása például nem kötelező a jogsértést elkövető 
szervre nézve) 

• az adott jogorvoslat igénybevételéhez szükséges feltételek fennállásának 
felmérése (pl. a rendelkezésre álló bizonyítékok elégségesek-e az adott 
eljárásban elérendő sikerhez) 

• szükséges vagy kötelező-e ügyvédi segítség az adott eljárásban 
• ingyenes vagy kedvezményes jogi segítségnyújtás elérhető-e az adott ügyben 

(pl. jelenleg az EBH előtti eljárásban, és más közigazgatási hatósági 
eljárásokban sem vehető igénybe a "nép ügyvédje" szolgáltatás) 

• a panaszos számára elérhető anyagi kompenzáció lehetősége 
• a jogellenesen megszüntetett munkaviszony helyreállítása lehetséges-e  
                                            
74 Ebktv. 15/A. §. 
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• a panasznak a nyilvánosságra gyakorolt lehetséges hatása (pl. egy strasbourgi 
bírósági döntés általában nagyobb visszhangot kap, mint mondjuk egy jegyzői 
döntés) 

• közérdekű igényérvényesítés lehetősége 
• az adott fórum igénybevételének lehetséges költségei (illetékek, egyéb 

felmerülő költségek: a kártérítési követelés összegének meghatározásakor 
például tekintettel kell lenni arra, hogy amennyiben eltúlzott az igény, utólag 
jelentős illetékfizetési kötelezettség keletkezhet, még akkor is, ha a bíróság 
megállapítja a jogsértést a diszkriminációt elkövető alperes részéről.) 

• a lehetséges következmények, amelyekkel a panaszosnak szembe kell néznie 
(például egy cégen belül, ha a panaszt a szakszervezet terjeszti elő belső 
panaszeljárás keretében) 

 
2.2.4 Az egyes jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó legfontosabb eljárási és 

technikai szabályok75 
 
Polgári bíróság 
 
A jogsérelmére orvoslást kereső fél (felperes) a keresetlevélben fogalmazza meg 
igényét. A kereset irányulhat megállapításra (állapítsa meg a bíróság, hogy pl. 
valakinek a személyiségi joga sérült, amikor nem tudott bejutni az orvosi rendelőbe, 
mert annak akadálymentesítését elmulasztották) és/vagy marasztalásra (azaz 
kötelezésre – kötelezze a bíróság az akadálymentesítést elmulasztó alperest 
kártérítés megfizetésére). 
 
A keresetlevélnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 
 
• az eljáró bíróságot; 
• a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását 

(tehát azt, hogy ki az alperes és ki a felperes); 
• az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok 

bizonyítékainak előadásával (a fenti példában az egyenlő bánásmódhoz való 
jog az érvényesíteni kívánt jog, és azokat a tényeket kell – a bizonyítékokkal 
együtt – ismertetni, amelyek alapján a felperes úgy véli, megsértették az 
egyenlő bánásmódhoz fűződő jogát); 

• azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége 
megállapítható; 

• a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem – tehát pl. 
azt, hogy a bíróság állapítsa meg a személyhez fűződő jog megsértését, és 
kötelezze kártérítésre a rendelő fenntartóját).76 

 
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), 
amelynek tartalmára a felperes bizonyítékként hivatkozik, vagy amely a bíróság 
                                            
75 A legfontosabb szervezeteket, illetve azok elérhetőségét ld. a mellékletben. 
76 Pp. 121. §. 
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hatáskörének és illetékességének megállapításához szükséges. Egyébként mivel a 
magyar bizonyítási rendszer szabad, ezért bizonyítási eszközként számos dolog 
szóba jöhet (legjellemzőbben: okiratok, tanúk vallomása, szakértői vélemény, stb.). A 
bíróság azonban szabadon dönt arról, mit fogad el bizonyítékként: szabadon 
felhasználhatja a felek előadásait, valamint felhasználhat minden egyéb bizonyítékot, 
amely a tényállás felderítésére alkalmas.77 
 
A keresetet az ügyvéd által nem képviselt fél bármely helyi bíróságnál vagy a perre 
illetékes megyei bíróságnál is jegyzőkönyvbe mondhatja. A felet ilyenkor a 
bíróságnak a szükséges útbaigazítással el kell látnia, és az esetleges hiányok 
pótlására nyomban fel kell hívnia; ha a fél a hiányok pótlását figyelmeztetés ellenére 
is elmulasztja, a keresetet, illetőleg a kérelmet jegyzőkönyvbe kell foglalni. 
 
Ha a perre nem az a bíróság illetékes, amelyik a keresetet (kérelmet) jegyzőkönyvbe 
vette, a jegyzőkönyvet az illetékes bírósághoz kell áttenni.78 
 
Amint említettük, figyelembe kell venni, hogy a jogsértés óta mennyi idő telt el. A fenti 
példánál maradva, személyiségi joga megsértésének megállapítását az orvosi 
rendelőbe bejutni képtelen kerekes-székes személy bármeddig kérheti, kártérítést 
azonban csupán a jogsértés bekövetkezésétől számított elévülési idő leteltéig, azaz 
fő szabály szerint 5 évig. 
 
Munkaügyi bíróság 
 
A kereset benyújtásának szabályai a munkaügyi bíróság esetén is a fentiek szerint 
alakulnak. 
 
Fontos különbség, hogy az elévülési idő rövidebb, a munkaviszonnyal kapcsolatos 
igények ugyanis három év alatt évülnek el,79 egyes esetekben pedig (például 
jogellenes felmondás) 30 nap alatt kell bírósághoz fordulni.80    
 
Államigazgatási szervek 
 
Mind az EBH, mind a munkaügyi felügyelőség, mind pedig a fogyasztóvédelmi 
felügyelőség eljárására – bizonyos eltérésekkel – a Ket. (a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény) szabályai 
az irányadók. 
 
A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére vagy hivatalból indul meg.81  
 

                                            
77 Pp. 3. §. 
78 Pp., 94. §. 
79 Mt., 11. §. 
80 Mt., 202. §. 
81 Ket., 29. §. 



 

67 
 

Az egyenlő bánásmóddal és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudatosság fokozását célzó szemináriumok civil 
társadalmi szervezetek számára 

 

A kérelmet a hatósághoz írásban vagy szóban lehet előterjeszteni. Jogszabály 
előírhatja, hogy az ügyfél a kérelmét az e célra rendszeresített nyomtatványon vagy 
elektronikusan nyújtsa be. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt 
mellékletet. A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az 
ügyfél által használt elnevezéssel.82 
 
A természetes személy ügyfél az elsőfokú eljárás megindítására irányuló kérelmét az 
eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál, vagy ha jogszabály azt nem 
zárja ki, lakcíme, illetve a foglalkoztatójának székhelye, telephelye szerinti székhelyű, 
azonos hatáskörű hatóságnál, ennek hiányában pedig a lakcíme vagy munkahelye 
szerint illetékes jegyzőnél is előterjesztheti.83 
 
A kérelemhez célszerű csatolni a rendelkezésre álló okirati bizonyítékokat. A 
kérelemben ezen túlmenően a panasz világos leírása mellett érdemes megjelölni a 
további bizonyítékokat is (pl. tanúkat – kik látták a kérdéses esetet). A bizonyítás a 
közigazgatási eljárásban sem kötött (a fő eszközök itt is az okirat, a tanúvallomás és 
a szakértő véleménye). 
 
A Ket. nem szól az elévülési időről, ezért elvileg a jogsérelem bekövetkezésétől 
számítva bármeddig kérelmezni lehet az eljárás lefolytatását. Ugyanakkor ha sok idő 
telik el a sérelem és a panasz között, az a bizonyíthatóság rovására vezethet, és az 
eljárás végén kiszabott szankcióra is hatással lehet. (Az EBH esetében pedig abból a 
szempontból van jelentősége az időmúlásnak, hogy a hatóság szabhat-e ki bírságot, 
mert erre csak akkor van lehetősége, ha az eljárás a jogsértéstől számított egy éveb 
belül megindul.) 
 
Fontos megjegyezni, hogy amikor az államigazgatási szervek szabálysértési 
hatóságként járnak el (lásd fent), akkor a szabálysértési törvény (1999. évi LXIX. 
törvény a szabálysértésekről) szabályai érvényesek rájuk, és ilyen esetekben van 
elévülés: nincs helye ugyanis a diszkriminációt elkövető személy felelősségre 
vonásának, ha a cselekmény elkövetése óta hat hónap eltelt. Ha ezen a hat hónapon 
belül megindul az eljárás, akkor az egyes hatóságok cselekményei – pl. a 
diszkrimináló személy meghallgatása – az elévülést megszakítják (azaz a hat 
hónapos határidő minden ilyen cselekmény után újraindul), de két év elteltével a 
felelősségre vonásnak semmilyen esetben nincs helye. 
 
Hasznos információk 
 
Az EBH honlapján található egy összefoglaló azokról a tudnivalókról, amelyek 
szükségesek lehetnek azok számára, akik a hatósághoz akarnak fordulni.84 A 
honlapról elérhető egy másik oldal is, amely példákkal és rajzokkal mutatja be, mi 

                                            
82 Ket., 34–37. §. 
83 Ket., 38. §. 
84 Lásd: http://www.egyenlobanasmod.hu/jogszabalyok/ebh_about. 

http://www.egyenlobanasmod.hu/jogszabalyok/ebh_about
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minősülhet hátrányos megkülönböztetésnek az egyes védett tulajdonságok (nem, 
életkor, fogyatékosság, etnikai hovatartozás, stb.) vonatkozásában.85 
 
Az EBH 2009. szeptembertől referensi hálózatot működtet, amelynek lényege, hogy 
egy, az antidiszkriminációs jogterületen jártas ügyvéd minden megyében, 
meghatározott időpont(ok)ban félfogadást és tanácsadást tart azok számára, akik 
úgy vélik, hátrányos megkülönböztetés érte őket. A hálózat tagjait és 
elérhetőségüket a http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/ugyfelfogadas oldal 
sorolja fel.  
 
2.2.5 Milyen akadályai vannak az egyes eljárások igénybevételének, és milyen 

lehetőségek állnak fent ezen akadályok leküzdésére? 
 
Az egyes eljárások általános igénybevételének egyik legnagyobb akadálya a 
jogterület és a fórumrendszer bonyolultsága. E tényezők következtében jogász vagy 
jogilag képzett személy részvétele az eljárásokban gyakorlatilag elengedhetetlen 
feltétele a panaszok sikerének.  
 
A képviselet valamennyi fent ismertetett eljárásban lehetséges. A szakszervezeteket 
már 1980 óta megilleti az a jog, hogy polgári peres eljárásokban tagjaik nevében 
eljárjanak,86 a civil szervezetek vonatkozásában azonban nagy áttörést jelent ebben 
a vonatkozásban az Ebktv. azon rendelkezése, amelynek értelmében „az egyenlő 
bánásmód követelményének megsértése miatt indult eljárásokban a társadalmi és 
érdek-képviseleti szervezet, valamint a hatóság a jogsérelmet szenvedett fél 
meghatalmazása alapján – törvény eltérő rendelkezése hiányában – képviselőként 
járhat el.”87 Amint már említettük, társadalmi és érdek-képviseleti szervezetnek az a 
társadalmi szervezet vagy alapítvány minősül, amelynek alapszabályában, illetve 
alapító okiratában a szervezet céljai között a hátrányos helyzetű csoportok 
társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése vagy az emberi és állampolgári jogok 
védelme szerepel, valamint az adott nemzeti és etnikai kisebbség tekintetében a 
kisebbségi önkormányzat, továbbá a munkavállalók anyagi, szociális és kulturális, 
valamint élet- és munkakörülményeivel összefüggő ügyeiben a szakszervezet.  
 
Mindez azt jelenti, hogy a követelményeknek megfelelő civilszervezettel – vagy a 
munkavállaló tagsága szerinti szakszervezettel – megbízási vagy munkaviszonyban 
álló személy a panaszos képviseletében megjelenhet és eljárhat a hátrányos 
megkülönböztetéssel kapcsolatban eljáró bíróság és a különböző államigazgatási 
szervek előtt is. E tekintetben korlátozást jelent, hogy az Ítélőtáblák és a Legfelsőbb 
Bíróság előtt ügyvédkényszer van, ezen a szinten tehát csak a panaszossal vagy az 
őt segítő szervezettel megbízási viszonyban álló ügyvéd lehet képviselő. 
 

                                            
85 Lásd: http://www.antidiszko.hu/. 
86 Pp., 67. §. 
87 Ebktv., 18. §. 

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/ugyfelfogadas
http://www.antidiszko.hu/
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Azok a rászorult személyek, akik valamely civil szervezet segítségét nem tudják 
igénybe venni, a jogi segítségnyújtás állami csatornáit vehetik igénybe. Ez a „nép 
ügyvédje”, azaz a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat nyújtja.  
 
A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (Jstv.) szerint – peren kívül – 
támogatás biztosítható a panaszosnak, ha részére abban a kérdésben szükséges 
jogi tanácsadás, hogy jogainak védelme érdekében mely hatóságnál milyen típusú 
eljárást kell indítania, illetve ilyen eljárás kezdeményezése érdekében beadvány 
készítésére van szükség. Peres eljárásokban a felek pártfogó ügyvédi képviseletét 
szintén a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat biztosítja. Főszabály szerint pártfogó ügyvédi 
képviselet ellátására – a jogi segítői névjegyzéskből választva – az ügyfelek adnak 
meghatalmazást a jogi segítőnek, a kirendelésre (tehát arra, hogy a hatóság 
válassza ki az ügyvédet) csak kivételesen kerül sor (ha pl. az ügyet egyetlen ügyvéd 
sem vcállalja, vagy valamilyen határidő miatt gyors ügyvédválasztásra van szükség).  
 
Mind a peren kívüli, mind a peres szakaszban az ügyvédi tevékenység költségét az 
állam a fél helyett vagy megelőlegezi (azaz a a panaszosnak azt később vissza kell 
fizetnie), vagy viseli. 
 
Peren kívüli ügyekben az ügyvédi szolgáltatás díját az ügyfél helyett az állam annak 
viseli, akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2011-ben 28.500 forintot), egyed 
egyedülálló személy esetében pedig akkor, ha a nettó jövedelme nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 150%-át (2011-ben 42.750 forintot).88 Bizonyos esetekben az állam 
a jövedelmi viszonyok vizsgálata nélkül viseli az ügyvédi munkadíjat. Erre jogosult pl. 
az, aki aktív korúak ellátására jogosult, közgyógyellátásban részesül, vagy 
családjában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket 
gondoz. Szintén jogosult a jogi segítségre az átmeneti szállást igénybe vevő 
hajléktalan, a menekült, vagy aki menekültügyi eljárásban vesz részt, aki 
vízumkiadás, tartózkodási vagy letelepedési engedély megszerzésével, honosítással 
kapcsolatban kér segítséget (ha valamelyik felmenője magyar állampolgár vagy az 
volt). 
 
Peres ügyekben visszatérítési kötelezettség nélkül jogosult ügyvédi segítségre a fenti 
csoportokon túlmenően az, akit a bíróság úgynevezett „személyes 
költségmentességben” részesít, és az is, akit az ügy tárgya miatt illet úgynevezett 
„tárgyi költségmentesség”. 
 
A jogi szolgáltatás díját az állam legfeljebb 1 éves időtartamra megelőlegezi azon 
rászorulók esetében, akiknek az egy főre jutó havi nettó jövedelme meghaladja a 
fenti összeget, de nem több, mint 85.914 forint.  
 
A rászorultságot bizonyos esetekben akkor is meg kell állapítani, ha a fél 
rendelkezésre álló jövedelme a fenti összeghatárokat meghaladja. Ilyen például, ha a 

                                            
88 Bűncselekmények áldozatainak esetében az összeghatárok eltérőek. 
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panaszos számára a jogi szolgáltatás igénybevétele egyéb személyes körülményeire 
– így különösen fogyatékosságára, illetve a lakóhelye vagy szokásos tartózkodási 
helye államának magas megélhetési költségeire – tekintettel még ilyen összegű 
jövedelem mellett is lehetetlen. 
 
A félnek a kérelmet egy példányban, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány 
kitöltésével kell benyújtania. A kérelem előterjesztése illeték- és díjfizetési 
kötelezettséggel nem jár. 
 
A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat megyei hivatala a kérelemről a kérelem 
személyesen történő benyújtásakor azonnal, az írásban benyújtott kérelem alapján 
pedig 15 napon belül határozattal dönt. A döntésben meghatározza, hogy az adott 
ügyben hány órai ügyvédi tevékenységet finanszíroz vagy előlegez az állam. Ezzel a 
döntéssel a panaszos felkeresheti azon ügyvédek valamelyikét, akik szerepelnek a 
jogi segítségnyújtók listáján. Az ügyvéd tanáccsal látja el a panaszost, és ha kell 
megszerkeszti a megfelelő eljárás megindításához szükséges beadványt, majd a 
panaszos által is aláírt igazolás alapján kapja meg pénzét a hivataltól. A peres 
eljárásokban a jogi segítő jogszabályban meghatározott, fix díjat kap. 
 
Fontos, hogy sem a bírósági eljárásban kapott költségmentesség, sem a jogi 
segítségre való jogosultság nem mentesíti a pervesztest az alól, hogy egy peres 
eljárásban az ellenérdekű fél ügyvédjének – a bíróság által meghatározott – díját 
meg kelljen fizetnie. Ezt a kockázatot mindenképpen mérlegelni kell akkor, amikor 
kiválasztjuk, hogy milyen szerv előtt milyen típusú eljárást indítsunk. 
 
2.2.6 Az antidiszkriminációs területen működő nemzeti hatóságok 
 
A legfontosabb központi hatóság, amely az egyenlő bánásmód követelményének 
érvényesítéséért felelős, maga a – Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium alá 
tartozó – EBH (www.egyenlobanasmod.hu), amelyre – az egyedi jogsértések 
kérelemre vagy hivatalból való elbírálásán túlmenően – az alábbi feladatokat rója a 
törvény: 
 
• a közérdekű igényérvényesítés joga alapján pert indíthat a jogaikban sértett 

személyek és csoportok jogainak védelmében; 
• véleményezi az egyenlő bánásmódot érintő jogszabályok, közjogi 

szervezetszabályozó eszközök és jelentések tervezeteit; 
• javaslatot tesz az egyenlő bánásmódot érintő kormányzati döntésekre, jogi 

szabályozásra; 
• rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt és a kormányt az egyenlő bánásmód 

érvényesülésével kapcsolatos helyzetről; 
• feladatainak ellátása során együttműködik a társadalmi és érdek-képviseleti 

szervezetekkel, valamint az érintett állami szervekkel; 
• az érintettek számára folyamatos tájékoztatást ad és segítséget nyújt az 

egyenlő bánásmód megsértése elleni fellépéshez; 

http://www.egyenlobanasmod.hu/
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• közreműködik az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban 
nemzetközi szervezetek, így különösen az Európa Tanács számára készülő 
kormányzati jelentések elkészítésében; 

• közreműködik az Európai Unió Bizottsága számára az egyenlő bánásmódra 
vonatkozó irányelvek harmonizációjáról szóló jelentések elkészítésében; 

• évente beszámol a Kormánynak a hatóság tevékenységéről és az Ebktv. 
alkalmazása során szerzett tapasztalatairól. 

 
Emellett az egyes minisztériumoknak is vannak olyan szervezeti egységei, amelyek 
elsődlegesen esélyegyenlőségi és/vagy a hátrányos megkülönböztetés elleni 
fellépéssel kapcsolatos feladatokat látnak el.  
 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumon belül működik a Társadalmi 
Felzárkózásért Felelős Államtitkárság, amely a honlapon (lásd: 
http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/tarsadalmi-
felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag) található meghatározás szerint a következő 
területekért felel: 
 
• Cigányügy, társadalmi felzárkózás: a társadalmi felzárkóztatás a cigányság, a 

hátrányos térségekben élők, illetve az alacsony iskolai végzettségük, valamint 
egészségügyi állapotuk miatt nehezen vagy egyáltalán nem foglalkoztatható 
társadalmi csoportok életkörülményeinek, társadalmi helyzetének javítására, 
valamint társadalmi integrációjának elősegítésére irányuló kormányzati 
tevékenység. 

• Esélyegyenlőség: az egyenlő bánásmód elve a diszkrimináció, vagyis – faji 
vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, kor vagy 
szexuális beállítottság alapján – a hátrányos megkülönböztetés tilalmát jelenti. 
Az esélyegyenlőségi politika a diszkrimináció tilalmán túl már konkrét, az 
esélyegyenlőség megvalósulását célzó lépések megtételének szükségességét 
is magában hordozza. 

 
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúságügyért felelős 
államtitkára alá rendelve működnek a következő főosztályok: Fogyatékosságügyi 
Főosztály, Esélyegyenlőségi Főosztály, Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály. A 
szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár felügyelete alatt működik az Idősügyi és 
Nyugdíjbiztosítási Főosztály.89 Az államtitkárság honlapja szerint 
(http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/szocialis-csaladi-es-
ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/szervezet) az államtitkárság feladata többek 
között „elősegíteni a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének megvalósulását. 
Kidolgozza a fogyatékos emberek jogait és az esélyegyenlőségük biztosítását érintő 
jogszabályok szakmai koncepcióját, részt vesz az ellátásaikat érintő jogalkotásban, 
és figyelemmel kíséri ezek megvalósulását. Döntési joga van a területhez 
                                            
89 Lásd: 

http://www.kormany.hu/download/c/43/00000/NEFMI%20Szoci%C3%A1lis%2C%20Csal%C3%A1
di%20%C3%A9s%20Ifj%C3%BAs%C3%A1g%C3%BCgy%C3%A9rt%20Felel%C5%91s%20%C3
%81llamtitk%C3%A1rs%C3%A1g%20szervezeti%20%C3%A1br%C3%A1ja.pdf. 

http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag
http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/szocialis-csaladi-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/szervezet
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/szocialis-csaladi-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/szervezet
http://www.kormany.hu/download/c/43/00000/NEFMI%20Szoci%C3%A1lis%2C%20Csal%C3%A1di%20%C3%A9s%20Ifj%C3%BAs%C3%A1g%C3%BCgy%C3%A9rt%20Felel%C5%91s%20%C3%81llamtitk%C3%A1rs%C3%A1g%20szervezeti%20%C3%A1br%C3%A1ja.pdf
http://www.kormany.hu/download/c/43/00000/NEFMI%20Szoci%C3%A1lis%2C%20Csal%C3%A1di%20%C3%A9s%20Ifj%C3%BAs%C3%A1g%C3%BCgy%C3%A9rt%20Felel%C5%91s%20%C3%81llamtitk%C3%A1rs%C3%A1g%20szervezeti%20%C3%A1br%C3%A1ja.pdf
http://www.kormany.hu/download/c/43/00000/NEFMI%20Szoci%C3%A1lis%2C%20Csal%C3%A1di%20%C3%A9s%20Ifj%C3%BAs%C3%A1g%C3%BCgy%C3%A9rt%20Felel%C5%91s%20%C3%81llamtitk%C3%A1rs%C3%A1g%20szervezeti%20%C3%A1br%C3%A1ja.pdf
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kapcsolódó intézmények, programok és civil szervezetek támogatásának 
megítélésében. Ellátja az Országos Fogyatékosügyi Program és Intézkedési Terv 
előkészítésével és végrehajtásával, az egyenlő esélyű hozzáféréssel és a jelnyelvi 
tolmácsszolgáltatással kapcsolatos szakmai és koordinációs feladatokat.” 
 
2.2.7 A hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemmel kapcsolatos nemzeti 

politikák 
 
Magyarországon nem jellemzőek az átfogó, több védett tulajdonságra kiterjedő 
akciótervek.  
 
Koherens nemzeti politikának tekinthetők a Roma Integráció Évtizede Program 
Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat és a hozzá kapcsolódó 
kormányzati intézkedési terv(ek). 
 
Az OGY hatátozat a Roma Integráció Évtizedévé nyilvánított 2005-2015-ös időszakra 
irányadó stratégiát határozza meg. A Stratégiai Terv  

(i) négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy),  
(ii) az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá  
(iii)  a kultúra, a média és a sport területén  

határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez 
rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket.  
 
Az OGY határozat előírja mindenkori kormány számára, hogy tevékenységében 
érvényesítse a Stratégiai Tervben elfogadott célkitűzéseket és kétéves intézkedési 
tervek keretében dolgozza ki a Stratégiai Terv végrehajtásához szükséges 
kormányzati intézkedéseket, azok teljesítéséről kétévente, augusztus 31-éig 
készítsen jelentést az Országgyűlés részére, és évente gondoskodjon a kormányzati 
intézkedésekhez szükséges költségvetési források tervezéséről. Az Országgyűlés 
azt is előírta, hogy a  kormány a Stratégiai Tervben megfogalmazott célok elérését 
független szakértők által végzett kutatások segítségével vizsgálja, meg és a 
kutatások eredményéről 2011-ben, illetőleg 2015-ben számoljon be az 
Országgyűlésnek. 
 
Az első kormányzati intézkedési tervet a Roma Integráció Évtizede Program 
Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési 
tervről szóló 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozat tartalmazza (ez a határozat 
irányozta elő pl., hogy az EBH-nak az Esélyek Házaiban működő referensi rendszert 
kell létrehoznia). A 2010-2011-es évre vonatkozó kormányzati intézkedési terv 
azonban nem született meg. 
 
Hasonló struktúrában  épül fel a nemzeti fogyatékosügyi politika is. Az új Országos 
Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat meghatározza 
 
• a rehabilitációval kapcsolatos célokat, 
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• a fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú 
megváltoztatásához szükséges tennivalókat, 

• a fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó 
intézkedéseket, és  

• a fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvételének 
elősegítését célzó intézkedéseket. 

 
E célok elérése érdekében a határozat felkéri a kormányt, hogy a Program alapján 
dolgozza ki a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó Országos Fogyatékosügyi 
Program végrehajtásához szükséges középtávú intézkedési terve(ke)t, a feladatok, a 
felelősök és a szükséges források meghatározásával, és a Program teljesítéséről 
kétévente készítsen jelentést az Országgyűlés részére.  
 
Az első középtávú tervet az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 
2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről szóló 1062/2007. (VIII. 
7.) Korm. határozat tartalmazza, amelyet – elsősorban az autizmussal kapcsolatos 
feladatokkal – kibővített a 1038/2010. (II. 18.) Korm. határozat. A 2011-2013. évekre 
vonatkozó középtávú tervről szóló kormányhatározat még nem született meg. 
 
2.3 Társadalmi kontextus 
 
Felmérések adatai szerint90 legnagyobb arányban a romákat éri hátrányos 
megkülönböztetés, de jelentős a fogyatékossággal élők és a homoszexuálisok ellen 
irányuló, valamint az életkori alapú diszkrimináció is. Többnyire a munkahelyen és a 
szociális ellátásban fordul elő valamilyen inzultus, kirekesztés, de gyakori terep az 
ügyintézés és a jövedelem megállapítása is. 
 
A romák háromnegyede számolt be olyan esetről, amikor valamilyen 
előítéletességgel szembesült. Legtöbben hivatalos személy részéről tapasztaltak 
előítéletességet, de kiszolgáltatottnak érzik magukat a munkaerő-piacon, a 
szolgáltatások esetében, a rendőrségen és az iskolában is. Az oktatásban problémát 
jelent a roma tanulók szegregációja, csak romákból álló osztályok kialakítása. A 
lakossági csoportok körében elterjedt romák iránti elutasító attitűd olyan 
sztereotípiákból táplálkozik, miszerint a romák lusták, motiválatlanok, és nehezen 
illeszkednek be. 
 
A romák diszkriminációját a többségi vélemények is alátámasztják. Az Európai Unió 
Alapjogi Ügynökségének felmérése során a válaszadók 90%-a vélte úgy, hogy a 

                                            
90  Neményi Mária, Laki Ildikó, Ságvári Bence, Takács Judit, Tardos Katalin, Tibori Tímea: Az egyenlő 

bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke – fókuszban a nők, a romák, a 
fogyatékos és az LMBT emberek. Kutatási zárójelentés. Készült az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
megbízásából a „TÁMOP- 5.5.5/08/1 „A diszkrimináció elleni küzdelem- a társadalmi 
szemléletformálás és hatósági munka erősítése” című projekt keretében. Magyar Tudományos 
Akadémia Szociológiai Kutatóintézet, 2011. 
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romák elleni diszkrimináció elterjedt Magyarországon.91 A Marketing Centrum 2009-
es felmérése szerint a válaszadók 29%-a nem fogadna el roma munkatársat (5% 
nem tudott vagy akart válaszolni a kérdésre), 43%-uk nem fogadna el roma 
szomszédot (itt a mem válaszolók aránya 6% volt), és 76%-uk mondta azt, hogy nem 
lépne párkapcsolatba roma személlyel (erre a kérdésre szintén a megkérdezettek 
6%-a nem válaszolt). 
 
A valamilyen fogyatékossággal élők (legyen az mozgáskorlátozottság, hallási vagy 
látási nehézség stb.) beszámolói szerint egyelőre sem a társadalmi, sem a fizikai 
akadálymentesítés nem tekinthető megfelelőnek. Az egyenlő hozzáférés 
megteremtéséhez szükséges a társadalom elfogadó készségének fejlesztése, 
továbbá a politika és a munkáltatók korrekt hozzáállásának kialakítása. 
 
Az LMBT csoportokat gyakran éri verbális inzultus, például erőszakkal való 
fenyegetés, és megalázással, megszégyenítéssel is szembesülnek. Beszámolóikban 
számos példa akad tettlegességre, például megdobálásra, fizikai bántalmazásra is. 
 
A sérelmet szenvedett romáknak több, mint negyede és az LMBT válaszadók ötöde 
senkinek nem beszélt diszkriminációs tapasztalatairól. Továbbá a romák szerint az 
elmúlt tíz évben a helyzet nem javulást mutatott, hanem romlást.  
 
A munkaerő-piacra fókuszálva az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2011-es adatai 
alapján92 a diszkrimináció eltérő mértékben sújtja a különböző hátrányos helyzetű 
csoportokat, a legerőteljesebbnek az etnikai alapú hátrányos megkülönböztetés 
bizonyult. A romák foglalkoztatottsága a civil szférában 6%-os, a köztisztviselői 
szférában pedig 1% alatti, holott a romák alapsokaságbeli aránya ennél jóval 
magasabb. Fogyatékossággal élőket a civil és a közszférában 1-1%-ban, a 
versenyszférában 2%-ban foglalkoztatnak. A nyugdíjasok foglalkoztatottsága 3-5%, 
és inkább a nagyobb településeken és a régóta működő szervezetekre, vállalatokra 
jellemző. Valamivel jobb helyzetben vannak a kisgyermekes anyák, őket a 
versenyszférában 21%-ban, a közalkalmazotti szférában 16%-ban alkalmazzák. 
 
A lakossági csoportok körében elterjedt vélekedés, hogy a romák külseje és ruházata 
nem megfelelő egy disztingvált munkahelyhez. Olyan előítéletek táplálása, hogy a 
romák maguk tehetők felelőssé helyzetükért, szintén gátolja a segítő hozzáállást, 
mert attribúciós hibaként a problémák okát belső, stabil jellemvonásokban és 
magatartásbeli tényezőkben jelöli meg. Ezzel ellentétben a kisgyermekes szülők és a 
nyugdíjasok hátrányos megkülönböztetése azért (is) enyhébb és könnyebben 

                                            
91  Ez a második legmagasabb érték az Unión belül. Lásd: 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/EU-MIDIS_GLANCE_EN.pdf, 6. o.  
92  Simonovits Bori és Koltai Júlia: A munkáltatók attitűdjeinek és a védett tulajdonságokkal 

rendelkező munkavállalók munkaerő-piaci foglalkoztatottságának és a megfelelő munkafeltételek 
biztosításának összefüggései. „Az esélyegyenlőség a munka világában” című kutatás 4. tematikus 
tanulmánya. Készült az Egyenlő Bánásmód Hatóság megbízásából a „TÁMOP- 5.5.5/08/1 „A 
diszkrimináció elleni küzdelem- a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése” című 
projekt keretében. Telakka Bt., 2011. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/EU-MIDIS_GLANCE_EN.pdf
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orvosolható, mert az ő nehézségeiket külső körülmények következményeként ítélik 
meg. Továbbá ez utóbbi két csoport esetében a közvetett vagy közvetlen érintettség 
segíti az azonosulást, míg a romák esetében ritkán akad olyan tényező, amely 
csökkentené a távolságtartást. 
 
Noha a nők jelentős része dolgozik, az egyenlő bérezésért folytatott harc nem 
tekinthető lezártnak. A nők jövedelemhátránya az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2011-
es adatai szerint93 átlagosan 16,2%, amivel Magyarország az EU-országok 
középmezőnyébe sorolható. A nők a versenyszférában 17%-kal, a köztisztviselői 
szférában 24%-kal, a közalkalmazotti szférában 10%-kal, a civil szférában pedig 6%-
kal keresnek kevesebbet. A bérezéssel kapcsolatos diszkrimináció 30 éves kortól 
indul, a munkaerő-piaci életpálya későbbi szakaszában csökken, de végig 
megmarad. E számok mögé pillantva a kutatások feltárták, hogy a jövedelemhátrány 
a magas munkaerő-piaci státusszal, ezáltal magas jövedelemmel rendelkező nők 
esetében a legjelentősebb. Úgy tűnik, a nők számára továbbra is áttörhetetlen az 
„üvegplafon”, nem tudnak bizonyos jövedelemszint fölé kerülni. 
 
Az elmúlt időszakban a hátrányos helyzetű csoportok helyzete sajnos nem javult, 
hanem romlott, különösen a foglalkoztatás terén. A gazdasági válság ugyanakkor 
nemcsak az elbocsátásokkal súlyosbította a meglevő diszkriminatív tendenciákat, 
hanem az általa generált társadalmi feszültség fokozta a bűnbakkereső attitűdöt is, 
amelynek többnyire a romák váltak áldozataivá. A szélsőséges politikai csoportok 
bizonyos gazdasági-társadalmi problémák okának a roma populációt látják és 
láttatják, megerősödésük pedig magával hozta olyan félkatonai alakulatok fellépését, 
amelyeknek meggyőződése, hogy a romák által lakott területeken az ő tisztük 
meggátolni a „cigány bűnözést” és fenntartani a rendet. A roma populációt nem 
egyszer fenyegette fizikai veszély, sőt, érte fizikai atrocitás e félkatonai szervezetek 
részéről. Az etnikai indítékból elkövetett erőszak előfordulásáról nem áll 
rendelkezésre megbízható statisztika, sőt, tetten érhető a tendencia, hogy az etnikai 
alapú bűnözést a hatóságok nem gyűlölet-bűncselekménynek, hanem egyéb típusú 
bűncselekménynek tekintik. 
 
 

                                            
93 Sík Endre, Csaba Dániel, Hann András: A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a 

nemi szegregáció a mai Magyarországon. „Az esélyegyenlőség a munka világában” című kutatás 
1. tematikus tanulmánya. Készült az Egyenlő Bánásmód Hatóság megbízásából a „TÁMOP- 
5.5.5/08/1 „A diszkrimináció elleni küzdelem- a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka 
erősítése” című projekt keretében. Sík Kiadó Kft., 2011. 
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3 A tréninggel kapcsolatos háttérinformációk 
 
3.1 Információgyűjtés és az intézkedések megtervezése  
 
a) A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

hazai jogszabályok 
 

• 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról 

• 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról (2012. január 1-
től: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról)    

• 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről 
 

A jogszabály értelmében személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy 
azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból 
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés 
során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. 
A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy 
közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján 
azonosítani lehet.  
 
Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a 
politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti 
meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a 
kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi 
személyes adat.  
 
A jogszabály meghatározza a bűnügyi személyes adat fogalmát, mely: a 
büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a 
büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a 
bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás 
szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett 
előéletre vonatkozó személyes adat. 
 
A személyes adatokkal kapcsolatos legfontosabb alapelvek 
 
• személyes adatot kezelni kizárólag az érintett hozzájárulása különleges 

személyes adat esetén írásbeli jozzájárulása), vagy törvény felhatalmazása 
alapján lehet. 

• személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és 
kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Csak olyan személyes adat 
kezelhető, amely a cél elérésének megvalósulásához elengedhetetlen, a cél 
elérésére alkalmas; az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges 
mértékben és ideig tarthat. 
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• az érintettet – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell az adatai 
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról 
és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, 
az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira 
és jogorvoslati lehetőségeire is. 

• az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles 
gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi 
szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell 
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének 
biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az 
adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai 
eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy 
egyéb informatikai eszköz útján történik. 

• az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az 
általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és 
az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és 
milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adattovábbításra 
vonatkozó nyilvántartás – és ennek alapján a tájékoztatási kötelezettség – 
időtartamát az adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás 
időtartama személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében 
pedig húsz évnél rövidebb nem lehet. 

• az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes 
adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő 
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az 
adatkezelést törvény rendelte el, ha a személyes adat felhasználása vagy 
továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos 
kutatás céljára történik, illetve ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként 
törvény lehetővé teszi. 

• az érintett jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen bírósághoz 
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

• az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai 
adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles 
megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által 
okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a 
kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

 
Ugyanakkor statisztikai és tudományos célra – speciális garanciák mellett –
felhasználhatók a személyes adatok: 
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• Tudományos kutatás céljára felvett vagy tárolt személyes adatot – mihelyt a 
kutatási cél megengedi – anonimizálni kell. Addig is külön kell tárolni azokat az 
adatokat, amelyek meghatározott vagy meghatározható természetes személy 
azonosítására alkalmasak. Ezek az adatok egyéb adatokkal csak akkor 
kapcsolhatók össze, ha az kutatás céljára szükséges. 

• A tudományos kutatást végző szerv vagy személy személyes adatot csak akkor 
hozhat nyilvánosságra, ha az érintett abba beleegyezett. 

• A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok csak 
statisztikai célra használhatók fel. A külön törvény szerinti egyedi statisztikai 
adatok – beleértve a személyes adatokat is – a statisztikai céltól eltérő célra 
semmilyen módon vagy jogcímen nem adhatók és vehetők át és nem hozhatók 
nyilvánosságra. A statisztikai célú adatkezelés részletes szabályait az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 
tartalmazza. 
 

b) Az ország társadalmi és gazdasági helyzetére, népességének alakulására 
vonatkozó hivatalos adatokat közzétevő szervezet  
 

• Központi Statisztikai Hivatal  
http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,115776&_dad=portal&_schema=P
ORTAL 

 
Főbb szociológiai és közvéleménykutató intézetek: 
 
• Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet  
 www.median.hu 
• Magyar Gallup Intézet 
   www.gallup.hu 
• Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézetek 
   http://kutatointezet.lap.hu/mta_kutatointezetek/16129567 
• Ipsos Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt 
 http://www.ipsos.hu/site/ 
• TÁRKI Társadalomkutatási Intézet 
 www.tarki.hu 
 
3.2 Kommunikáció és média 

 
a) A médiáról szóló, a média működését szabályozó hazai normák   

 
Jogszabályok 
• A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi 

CIV. törvény  
• A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény 

http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,115776&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,115776&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.median.hu/
http://www.gallup.hu/
http://kutatointezet.lap.hu/mta_kutatointezetek/16129567
http://www.ipsos.hu/site/
http://www.tarki.hu/
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• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény. 

 
Etikai kódexek 
 
• Magyar Újságírók Országos Szövetségének etikai kódexe:  
 http://www.muosz.hu/kodex.php?page=etikai 
• Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexe:  
 http://www.mte.hu/etikaikodex.html 
• Több újságíró szervezet (pl. Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége) által 

kidolgozott etikai kódex:  http://www.makusz.hu/etikai-kodex 
 
Jelenleg nincs a teljes újságírói szakmára érvényes, átfogó etikai kódex, holott 
vannak ezirányú törekvések. Léteznek viszont egyes médiumok által kidolgozott, 
állandó vagy meghatározott időszakra érvényes etikai szabályzatok. Ilyenek például 
a fent említettek is. A belső szakmai-etikai normákat meghatározó szerkesztőségi 
állásfoglalás a Magyar Újságírók Szövetsége Alapszabályában is szereplő ajánlás. A 
magyar médiában van ilyen kódexe például a HVG-nek, a Hírszerzőnek, az RTL 
Klubnak.  
 
b) Újságírókat tömörítő szervezetek, szövetségek, médiatestületek  
 
1. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Médiatanács  
 1088 Budapest, Reviczky u. 5.  

Tel.: 429-8600, 267-2590  
Fax: 267-2612 

 http://mediatanacs.hu/ 
 
2. Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) 
 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/A  

Telefon: (1) 478-9040  
E-mail: recepcio@muosz.hu 

 http://www.muosz.hu/ 
 
3. Magyar Újságírók Közössége 
 1114 Budapest, Bartók Béla út 31. 

Telefon: (1) 209-3494 
Telefon/Fax: (1) 361-0488 
E-mail: muk-press@muk-press.hu 

 http://muk-press.hu/ 
 
4. Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége 
 1118 Budapest, Himfy utca 9. 
 Postacím: 1062 Budapest, Délibáb utca 15.-17. 
 Telefon: (1) 255-3326 (adminisztráció) 

http://www.muosz.hu/kodex.php?page=etikai
http://www.mte.hu/etikaikodex.html
http://www.makusz.hu/etikai-kodex
http://mediatanacs.hu/
mailto:recepcio@muosz.huű
http://www.muosz.hu/
mailto:muk-press@muk-press.hu
http://muk-press.hu/
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 E-mail: makusz@makusz.hu 
 www.makusz.hu 
 
5. Protestáns Újságírók Szövetsége 
 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 3. 

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) székháza 
 Telefon: +36-1-371-2694 (csak hivatali időben), +36-20-824-9657 
 Fax: +36-1-371-2691 
 E-mail: prusz@prusz.hu 
 http://prusz.hu/ 
 
6. Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete  
 1117, Budapest, Gábor Dénes u. 2. D épület  

Postacím: 1364 Budapest, Pf: 137 
E-mail: contact@mte.hu  

 http://www.mte.hu/ 
 
7. Sajtószakszervezet 
 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/C. 
 Telefon: (1) 266 00 63 
 E-mail: sajtoszakszervezet@mail.datanet.hu 
 http://www.sajtoszakszervezet.hu/ 

 
c) A médiával, kommunikációval foglalkozó civilszervezetek számára készült 

anyagok 
 

• A médiáról civil szervezeteknek, szerkesztette Takács András István (Demnet, 
1997) 
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/0/1fae5b4b8e0b8044c1256a
61006b3596?OpenDocument 

• Kulcs a médiához – gyakorlati útmutató zöld szervezetek számára (2009) 
• http://www.humusz.hu/nullahulladek/dokumentum/kulcs-mediahoz-2009-769-

kb-pdf/4740 
• A sajtókommunikációról (2009) 
• http://nonprofit.hu/?q=content/sajt%C3%B3kommunik%C3%A1ci%C3%B3r%C

3%B3l 
 
3.3 Érdekérvényesítés 
 
a) Társadalmi részvétel a döntéshozatalban 

 
2011. január 1-jétől hatályos a 2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok 
előkészítésében való társadalmi részvételről. A törvény célja, hogy a társadalom 
legszélesebb rétegei kapcsolódhassanak be a jogszabályok előkészítésébe. A 
törvény meghatározza a társadalmi egyeztetés formáit (az ún. általános egyeztetés 
keretében a honlapon közzétett tervezeteket bárki véleményezheti, az ún. közvetlen 

mailto:makusz@makusz.hu
http://www.makusz.hu/
mailto:prusz@prusz.hu
http://prusz.hu/
mailto:contact@mte.hu
http://www.mte.hu/
mailto:sajtoszakszervezet@mail.datanet.hu
http://www.sajtoszakszervezet.hu/
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/0/1fae5b4b8e0b8044c1256a61006b3596?OpenDocument
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/0/1fae5b4b8e0b8044c1256a61006b3596?OpenDocument
http://www.humusz.hu/nullahulladek/dokumentum/kulcs-mediahoz-2009-769-kb-pdf/4740
http://www.humusz.hu/nullahulladek/dokumentum/kulcs-mediahoz-2009-769-kb-pdf/4740
http://nonprofit.hu/?q=content/sajt%C3%B3kommunik%C3%A1ci%C3%B3r%C3%B3l
http://nonprofit.hu/?q=content/sajt%C3%B3kommunik%C3%A1ci%C3%B3r%C3%B3l
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egyeztetésben csak meghatározott személyek, intézmények, szervezetek vehetnek 
részt) és menetét. A törvény értelmében közzé kell, illetve kellene tenni a honlapon a 
társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetet, koncepciót, valamint az előzetes 
hatásvizsgálat összefoglalóját, amelyről bárki, így a társadalmi szervezetek is 
véleményt nyilváníthatnak. 
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság véleményezi az egyenlő bánásmódot érintő 
jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei és jelentése tervezeteit, 
javaslatot tesz kormányzati döntésekre, jogi szabályozásra. Több civilszervezet él 
azzal a lehetőséggel, hogy amennyiben ilyen tárgyú jogszabályokkal kapcsolatban 
szeretne változást elérni, jelzi a problémát a hatóságnak, amely – ha egyetért a 
felvetéssel – hivatalos úton tudja jogszabály módosítását vagy kiadását 
kezdeményezni.  
 
A lobbi tevékenység fontos színtere lehet a média, erről ld. az 1.2. pontot.  
 
Egy demonstráció vagy felvonulás, amely a véleménynyilvánítás egy fontos formája 
is az érdekérvényesítés hasznos eszköze lehet. A gyülekezések hatékonyságát az 
adja, hogy a résztvevők másokkal közösen nyilváníthatják ki véleményüket nem 
képviselők útján, hanem személyesen, amely különösen alkalmas lehet 
figyelemfelhívásra és nyomásgyakorlásra. A gyülekezés megsokszorozza az egyéni 
véleménynyilvánítás erejét; tudatja, hogy a vélemény egy összefogásra kész 
közösség álláspontja; kifejezésre juttatja a résztvevők elszántságát a közös 
cselekvésre. Ezért hatékonyabban formálja a társadalmi környezetet, mint az egyéni 
megszólalás. A gyülekezéssel kapcsolatban nagyon fontos a jogszabályok betartása. 
A gyülekezési szabadsággal a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 
foglalkozik.  
 
A nyomásgyakorlás gyakran alkalmazott formája, mikor egy civilszervezet, vagy több 
szervezet együtt nyílt levélben vagy személyre szólóan a jogalkotókhoz, az 
országgyűlési képviselőkhöz fordul.  
 
Nem elhanyagolható a nemzetközi, európai uniós szervezetek szerepe, a 
civilszervezetek egyre gyakrabban fordulnak külföldi fórumokhoz informálva a 
nemzetközi közvéleményt a magyar helyzetről valamilyen meghatározott témában. 
Nem ritka, hogy civilszervezetek árnyékjelentést készítenek egy-egy 
kormányjelentéshez kapcsolódóan, így nem csak a hivatalos kormányzati álláspont 
tükröződik a hazánkról készült állásfoglalásokban. Erről bővebben lásd a képzési 
anyag jogi részének megfelelő fejezetét.  

 
b) A társadalmi szervezetek érdekérvényesítéséről szóló háttéranyagok 
 
• A TASZ gyülekezési jogról szóló összefoglalója  
 http://tasz.hu/gyulekezesi-jog/gyulekezesi-jogi-1x1 
• Az Első Magyar Lobbiszövetség előadása 
 http://www.fibraco.hu/lobbi.htm 

http://tasz.hu/gyulekezesi-jog/gyulekezesi-jogi-1x1
http://www.fibraco.hu/lobbi.htm
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• Érdekképviseleti felkészülés az EU soros időszakra (hasznos információkat 
tartalmaz az európai uniós lobbizással kapcsolatban) 
http://www.stratosz.hu/fszh/2010-EU%20soros%20elnoki.pdf 

• Kormányzati, gazdasági és civil érdekérvényesítés az Európai Unióban 
 http://www.eulobbi.hu/pdf/40.pdf 
 
c) Példák civilszervezetek érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységére 
 
• “Arcok a médiában“ kampány  
 http://arcokamediaban.hu/programrol 
• Kampány a fogyatékos emberek integrációjáért, “Kerülj közelebb” 

http://www.keruljkozelebb.hu/mosolyfal 
• A Magyar Helsinki Bizottság nyílt levélben fordult az országgyűlési 

képviselőkhöz 
• A Magyar Fogyatékosügyi Caucus94 árnyékjelentése 
 http://mdac.info/en/resources/disability-rights-or-disabling-rights-crpd-

alternative-report 
 

3.4 Együttműködés 
 

a) Ernyőszervezetek, civil együttműködések 
 

• Civil Ernyő 
 www.c-press.hu 
• Cigány Szervezetek Országos Szövetsége (CSZOSZ) 
 http://cimkezes.origo.hu/cimkek/cigany-szervezetek-orszagos-

szovetsege/index.html?tag=Cig%E1ny+Szervezetek+Orsz%E1gos+Sz%F6vets
%E9ge 

• Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 
 www.lungodrom.hu 
• Magyarországi Cigányok Országos Fóruma (MCF)95 
• Magyarországi Roma Parlament 
 www.romaparlament.hu 
• Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) 
 www.oco.hu96 
• PHRALIPE Független Cigány Szervezet 
 www.phralipe.com 
• Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 
 www.meosz.hu 
• Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 

                                            
94 Caucus angol/amerikai; jelentése: választási gyűlés, átvitt értelemben pedig olyan civil 

csoportosulás, amely a kormányzati szervek tevékenységét vizsgálja, vagy/és tiltakozik valamely 
intézkedése ellen. 

95 A szervezetnek nincs honlapja. 
96 A honlap a dokumentum elkészítésekor (2011.06.28.) nem elérhető. 

http://www.stratosz.hu/fszh/2010-EU%20soros%20elnoki.pdf
http://www.eulobbi.hu/pdf/40.pdf
http://arcokamediaban.hu/programrol
http://www.keruljkozelebb.hu/mosolyfal
http://mdac.info/en/resources/disability-rights-or-disabling-rights-crpd-alternative-report
http://mdac.info/en/resources/disability-rights-or-disabling-rights-crpd-alternative-report
http://www.c-press.hu/
http://cimkezes.origo.hu/cimkek/cigany-szervezetek-orszagos-szovetsege/index.html?tag=Cig%E1ny+Szervezetek+Orsz%E1gos+Sz%F6vets%E9ge
http://cimkezes.origo.hu/cimkek/cigany-szervezetek-orszagos-szovetsege/index.html?tag=Cig%E1ny+Szervezetek+Orsz%E1gos+Sz%F6vets%E9ge
http://cimkezes.origo.hu/cimkek/cigany-szervezetek-orszagos-szovetsege/index.html?tag=Cig%E1ny+Szervezetek+Orsz%E1gos+Sz%F6vets%E9ge
http://www.lungodrom.hu/
http://www.romaparlament.hu/
http://www.oco.hu/
http://www.phralipe.com/
http://www.meosz.hu/
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 www.sinosz.hu 
• Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
 www.mvgyosz.hu 
• Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 
 http://www.efoesz.hu/ 
• Autisták Országos Szövetsége 
 www.esoember.hu 
• Magyar LMBT Szövetség 
 www.lmbtszovetseg.hu 
• Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda  
 www.neki.hu 
• Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány  
 www.cfcf.hu 
• PATENT Jogvédő Egyesület  
 www.patent.org.hu 
• MONA – Magyarországi Női Alapítvány  
 www.mona-hungary.hu 
• Kézenfogva Alapítvány 
 www.kezenfogva.hu 
• Háttér Társaság a Melegekért 
 www.hatter.hu 
• Menedék Egyesület 
 www.menedek.hu 
• Társaság a Szabadságjogokért 
 www.tasz.hu 
• Amnesty International Magyarország 
 www.amnesty.hu 
 
b) A jelentősebb nem-kormányzati szerveződések 
 
Jelentősebb szakszervezeti tömörülések:97 
 
• Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (www.mszosz.hu) 
• Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (www.szef.hu) 
• Autonóm Szakszervezetek Szövetsége (www.autonomok.hu) 
• Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (www.eszt.hu) 
• Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (www.liganet.hu) 
 
Egyházak (a felsorolás nem teljes):98 
 
• Adventista egyház ( www.sda.hu/) 

                                            
97 A szakszervezetek listája elérhető pl. a szakszervezet.lap.hu oldalon. 
98 Jelenleg több mint 200 bejegyzett egyház van Magyarországon, a teljes felsorolásra nem 

vállalkoztunk.  

http://www.sinosz.hu/
http://www.mvgyosz.hu/
http://www.efoesz.hu/
http://www.esoember.hu/
http://www.lmbtszovetseg.hu/
http://www.neki.hu/
http://www.cfcf.hu/
http://www.patent.org.hu/
http://www.mona-hungary.hu/
http://www.kezenfogva.hu/
http://www.hatter.hu/
http://www.menedek.hu/
http://www.tasz.hu/
http://www.amnesty.hu/
http://www.mszosz.hu/
http://www.szef.hu/
http://www.autonomok.hu/
http://www.eszt.hu/
http://www.liganet.hu/
http://www.sda.hu/
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• Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (www.zsido.com) 
• Evangélikus egyház (www.evangelikus.hu) 
• Evangéliumi Pünkösdi Közösség (www.epk.hu) 
• Hit Gyülekezete (www.hit.hu) 
• Iszlám közösség (www.iszlam.net) 
• Jehova Tanúi (ww.watchtower.org/h/) 
• Keresztény Ádvent Közösség (www.kerak.hu/) 
• Magyar Görögkatolikus Egyház (www.gorogkatolikus.hu) 

• Magyar Katolikus Egyház (http://uj.katolikus.hu/) 
• Magyarországi Baptista Egyház (www.baptist.hu) 
• Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (www.metegyhaz.hu) 
• Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége (www.krisna.hu) 
• Magyarországi Református Egyház (www.kerak.hu/) 
 
Kamarák (a felsorolás nem teljes): 
 
• Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (www.mkik.hu) 

• Magyar Országos Közjegyzői Kamara (http://www.mokk.hu/) 
• Magyar Könyvvizsgálói Kamara (www.mkvk.hu) 
• Magyar Orvosi Kamara (www.mok.hu) 
• Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 
• Magyar Ügyvédi Kamara (www.muk.hu) 

• Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) 
 
c) A nem-kormányzati szervezetekre vonatkozó jogszabályok  
 
• 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
• 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról 
• 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
• 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről 
• 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 
• 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 
• 2010. évi XVI. törvény az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a 

nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról 
• 114/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet a társadalmi szervezetek gazdálkodó 

tevékenységéről 
• 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet az alapítványok gazdálkodási rendjéről 
• 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli 

szabályairól 
• 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli 

szabályairól 
 

http://www.zsido.com/
http://www.evangelikus.hu/
http://www.epk.hu/
http://www.hit.hu/
http://www.iszlam.net/
http://www.watchtower.org/h/
http://www.kerak.hu/
http://www.gorogkatolikus.hu/
http://uj.katolikus.hu/
http://www.baptist.hu/
http://www.metegyhaz.hu/
http://www.krisna.hu/
http://www.kerak.hu/
http://www.mkik.hu/
http://www.mokk.hu/
http://www.mkvk.hu/
http://www.mok.hu/
http://www.muk.hu/
http://mmk.hu/
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=10304.14176
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3.5 Monitorozás 
 
a) Az adatgyűjtéssel kapcsolatos antidiszkriminációs szabályok  

 
Az adatvédelemmel kapcsolatos legfontosabb jogszabályokat és alapelveket az 1. 
pontban kifejtettük. A 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról is tartalmaz adatvédelmi rendelkezéseket az 
Egyenlő Bánásmód Hatóság vonatkozásában.  
 
15/B. § (1) A hatóság haladéktalanul törli azokat a személyes és különleges 
adatokat, amelyek kezelése a 14. § 
(1) bekezdés a)-b) pontja szerinti hatásköre gyakorlásához nem elengedhetetlenül 
szükséges. 
(2) Az eljárás alá vont ügyfél az üggyel összefüggő iratokat és elektronikus 
adathordozón tárolt adatokat felhívásra rendelkezésre bocsátja, illetve az egyenlő 
bánásmód követelményének megsértése ellenőrzéséhez szükséges tények, 
körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítja. Nem kötelezhető az ügyfél 
olyan nyilvántartás, összesítés elkészítésére, amelyet jogszabály nem ír elő, ha 
annak elkészítése aránytalan ráfordítást igényelne. 
(3) A hatóság a (2) bekezdés alapján csak olyan különleges adat rendelkezésre 
bocsátására hívhat fel, amely kezelése az eljárás céljára tekintettel elengedhetetlenül 
szükséges, és amely hiányában az eljárás eredményessége nem lenne biztosítható.  
(4) A közigazgatási hatósági eljárásban a hatóság jogosult a személyes adatokat 
tartalmazó nyilvántartás vagy adatbázis szemletárgyként való lefoglalására is. 
 
17/B. § (1) A hatóság 14. § (1) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátását 
Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület (a továbbiakban: testület) segíti. 
(4) A testület tagjai számára – a feladatuk ellátásához szükséges mértékben – a 
hatóság vezetője a hatóság kezelésében levő iratokba betekintést enged. A hatóság 
kezelésében levő iratban található személyes adatokat a testület tagjai egyedi 
azonosításra alkalmatlan formában ismerhetik meg. 
 
Szintén az egyenlő bánásmóddal összefüggő, adatvédelmi vonatkozású 
szabályozást tartalmaz a Munka Törvénykönyve az esélyegyenlőségi tervvel 
kapcsolatban: 
 
70/A. § (1) A munkáltató és a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet 
– szakszervezet hiányában az üzemi tanács – együttesen, meghatározott időre szóló 
esélyegyenlőségi tervet fogadhat el. 
(2) Az esélyegyenlőségi terv tartalmazza a munkáltatóval munkaviszonyban álló, 
hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok, így különösen 
a) a nők, 
b) a negyven évnél idősebb munkavállalók, 
c) a romák, 
d) a fogyatékos személyek, valamint 
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e) a két vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók vagy tíz éven aluli 
gyermeket nevelő egyedülálló munkavállalók 
foglalkoztatási helyzetének - így különösen azok bérének, munkakörülményeinek, 
szakmai előmenetelének, képzésének, illetve a gyermekneveléssel és a szülői 
szereppel kapcsolatos kedvezményeinek - elemzését, valamint a munkáltatónak az 
esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre megfogalmazott céljait és az 
azok eléréséhez szükséges eszközöket, így különösen a képzési, munkavédelmi, 
valamint a munkáltatónál rendszeresített, a foglalkoztatás feltételeit érintő bármely 
programokat. 
(3) Az esélyegyenlőségi terv elkészítéséhez szükséges különleges személyes 
adatok csak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint, az érintett önkéntes 
adatszolgáltatása alapján az esélyegyenlőségi terv által érintett időszak utolsó 
napjáig kezelhetőek. 
(4) Az esélyegyenlőségi tervnek rendelkeznie kell 
a) a fogyatékos személyek akadálymentes munkahelyi környezet megteremtését 
biztosító külön intézkedésekről, valamint 
b) a munkáltató szervezetén belüli, az egyenlő bánásmód követelményének 
érvényesítésével kapcsolatos eljárási rendről. 
  
b) Példák monitorozásról, hatásvizsgálatról (kézikönyvek, iránymutatások, 

jelentések, stb.) 
 

• A TASZ filmje a tömegintézményekben élő fogyatékos emberekről 
http://tasz.hu/tasz-film 

• A Kézenfogva Alapítvány kiadványa bemutatja a súlyosan-halmozottan 
fogyatékos embereket és családjaikat, ismerteti élethelyzetüket, és javaslatokat 
fogalmaz meg a megsegítés, a támogatás lehetséges formáihoz 
http://kezenfogva.hu/node/813 

• „Bevarrva” – idegenrendészeti őrizet Magyarországon, a Magyar Helsinki 
Bizottság kiadvány bemutatja az ideiglenes „őrzött szállásokon” (fogdákon) tett 
2010-es látogatások tapasztalatait, és ajánlásokat fogalmaz meg többek között 
az idegenrendészeti őrizet körülményeinek javítására. 
http://helsinki.hu/Menekultek_es_kulfoldiek/Szakmai_anyagok/htmls/886 

 

3.6 Működési szabályzatok, viselkedési kódexek 
 

a) A működési szabályzatok, viselkedési kódexek – pl. munkahelyi magatartási 
szabályok – elkészítésére vonatkozó iránymutatások, útmutatók  

 
Ilyen útmutatók magyar nyelven nem érhetők el. 

 
b) Példák működési szabályzatokra, viselkedési kódexekre, amelyek tartalmaznak 

az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos rendelkezéseket  
 

http://tasz.hu/tasz-film
http://kezenfogva.hu/node/813
http://helsinki.hu/Menekultek_es_kulfoldiek/Szakmai_anyagok/htmls/886
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Szinte minden szakmának, nagyvállalatnak99 van etikai kódexe, belső szabályzata, 
amelyben általában szerepel az egyenlő bánásmód követelményének betartása, és 
hangsúlyt kap az esélyegyenlőség előmozdítása. Elég itt a médiára vonatkozó, 1. 2. 
(a) pontban felsorolt etikai kódexeket említeni, de rögzítették az egyenlő bánásmód 
követelményét a BKV dolgozói számára kötelező etikai kódexben, szerepel kórházak 
házirendjében is.100 A Magyar Orvosi Kamara etikai kódexe101 is tartalmaz az 
egyenlő bánásmód követelményének megtartásával kapcsolatos rendelkezést. 
 
A Kódex a szervezeti sokszínűségről és befogadásról – a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet kiadványa bemutatja az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód és a 
sokszínűség megvalósítására született hazai jó gyakorlatokat.102  

 
c) Esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód érvényesítése a működési 

szabályzatok összeállításakor  
 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló CXXV. 
törvény úgy rendelkezik, hogy „az ötven főnél több személyt foglalkoztató 
költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek 
esélyegyenlőségi tervet elfogadni.”103 A törvény kimondja, hogy az Egyenlő 
Bánásmód Hatóság kérelem alapján vizsgálatot folytat, hogy az arra kötelezett 
munkáltatók elfogadtak-e esélyegyenlőségi tervet, a vizsgálat alapján határozatot 
hoz.104 Amennyiben a Hatóság megállapította, hogy az arra kötelezett munkáltató 
elmulasztotta az esélyegyenlőségi terv elfogadását, felszólítja a munkáltatót a 
mulasztás pótlására és a mulasztást szankcionálja. A Hatóság honlapján egy 
szervezet nevének begépelésével kiderül, hogy esélyegyenlőségi terv elfogadására 
kötelezett-e.105 

 
3.7 Tesztelés 
 
Az ún. tesztelés106 a hazai jog által is megengedett egyik leghatékonyabb eszköz a  
diszkriminációs esetek feltárására. Bizonyos esetekben, amikor a diszkrimináció 
rejtett – főleg közszolgáltatás, vendéglátás, vagy a foglalkoztatás területén – a 
tesztelés az egyetlen olyan módszer, amellyel a diszkriminációs gyakorlat nagy 
bizonyossággal feltárható, illetve bizonyítható. A módszer lényege, hogy előzetesen 

                                            
99 Ld például: 

http://www.mol.hu/hu/a_molrol/sd/kozeppontban_az_ember/emberi_jogok_vedelme/egyenlo_esely
ek_es_sokszinuseg/. 

100 Ld. például:http://www.mohacskorhaz.hu/system/hazirend.htm. 
101 http://www.mok.hu/upload/mok/document/MOK_etikai_kodex.pdf?web_id=. 
102 A kiadvány elérhető itt: 

http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/budapest/download/empl/good_practices.pdf. 
103 63. § (4) bekezdés. 
104 14.§ (1) bekezdés a) pontja. 
105 ld: http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/tajekoztato-eselyegyenlosegitervrekotelezett-

szervezetek. 
106 ld még: http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-795/esely/esely2006/TPUBL-A-

795.pdf. 

http://www.mol.hu/hu/a_molrol/sd/kozeppontban_az_ember/emberi_jogok_vedelme/egyenlo_eselyek_es_sokszinuseg/
http://www.mol.hu/hu/a_molrol/sd/kozeppontban_az_ember/emberi_jogok_vedelme/egyenlo_eselyek_es_sokszinuseg/
http://www.mohacskorhaz.hu/system/hazirend.htm
http://www.mok.hu/upload/mok/document/MOK_etikai_kodex.pdf?web_id=
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/budapest/download/empl/good_practices.pdf
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/tajekoztato-eselyegyenlosegitervrekotelezett-szervezetek
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/tajekoztato-eselyegyenlosegitervrekotelezett-szervezetek
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-795/esely/esely2006/TPUBL-A-795.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-795/esely/esely2006/TPUBL-A-795.pdf
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felkészített tesztelő párok felkeresik a bepanaszolt szórakozóhelyet, éttermet, vagy 
munkahelyet, hogy ott potenciális vendégként, más esetben munkavállalóként 
lépjenek fel, előre meghatározott koreográfia szerint. A  tesztelő pár egyik tagja 
rendelkezik az eset alapját képező védett tulajdonsággal, másik tagja nem (pl. roma- 
nem roma pár), ugyanakkor a pár tagjai egyéb jellemzőikben hasonlítanak egymásra.  
 
Amennyiben például a roma tesztelőkkel való bánásmód más, hátrányosabb, mint a 
nem roma tesztelőkhöz való viszonyulás, alapos a gyanú a diszkriminációra. A 
tesztelés eredménye, illetve a tesztelési kérdőívek bizonyítékként használhatóak a 
későbbi eljárások során, illetve a tesztelők tanúként meghallgathatók. A tesztelés 
eredménye mind az Egyenlő Bánásmód Hatóság, mind a bíróságok által figyelembe 
vehető a jogvita eldöntése során. 
 
 A tesztelés lefolytatásának szigorú szakmai követelménye és etikája van, illetve 
meghatározott módszertannal rendelkezik. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő 
Iroda honlapján megtalálható egy részletes tesztelési módszertan,107 és az iroda 
akkreditált képzési programjának is része a tesztelés metodikájának elsajátítása.108  
  
A módszert alkalmazhatják és ténylegesen alkalmazzák civil jogvédő szervezetek és 
az Egyenlő Bánásmód Hatóság is. A Hatóság működéséről és eljárásának rendjéről 
szóló kormányrendelet szerint a Hatóság az egyenlő bánásmód követelménye 
megtartásának ellenőrzésére tesztelést végezhet. A tesztelés eredménye az eljárás 
során bizonyítékként felhasználható.109  
 

                                            
107 Lásd: http://www.neki.hu/kiadvanyok/teszteles/Teszteles.htm. 
108 http://mamoka.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=79:keszsegfejleszt-

antidiszkriminacios-trening&catid=42:altalanos&Itemid=64. 
109 362/2004. (XII.26.) Korm. Rendelet 13. §  (1), (2), (3). 

http://www.neki.hu/kiadvanyok/teszteles/Teszteles.htm
http://mamoka.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=79:keszsegfejleszt-antidiszkriminacios-trening&catid=42:altalanos&Itemid=64
http://mamoka.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=79:keszsegfejleszt-antidiszkriminacios-trening&catid=42:altalanos&Itemid=64
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Melléklet 
 
Szervezet Honlap Kapcsolattartó Cím Telefonszám/fax E-mail cím/megjegyzés 
 
Bíróságok 
 

 
A Magyar Köztársaság bíróságainak listája elérhető a www.birosag.hu honlapról  

Egyenlő Bánásmód 
Hatóság 

www.egyenlobanasmod.hu - 1024 Budapest, 
Margit krt. 85. 

tel:(36-1) 336-7843 
fax: (36-1)  336-7445  

ebh@ebh.gov.hu 

 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság egyenlő bánásmód referensei: 

 
Baranya megye 
Ügyfélfogadás:  
hétfő 14.00-16.00,  
szerda 13.00-15.00 
 

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikk
ek/kapcsolat 

Dr. Gajda Zoltán 
 

Pécsi Esélyek Háza: 
7621 Pécs, Rákóczi 
út 55 

 06-70-2179-323,  
72/210-794 

gajda.zoltan@gmail.com 

Bács-Kiskun megye 
Ügyfélfogadás:  
szerda 09.00-13.00 
 

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikk
ek/kapcsolat 

Dr. Tóth Edina 
 

Kecskeméti Esélyek 
Háza: 6000 
Kecskemét, Klapka u. 
9-11. III/316 
 

06-70-5179-251,: 
76/403-781 

tothedina.mail@gmail.com 

Békés megye 
Ügyfélfogadás:  
csütörtök 12.00-16.00 
 

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikk
ek/kapcsolat 

Dr. Bodnár 
Beáta 
 

Battonyai Esélyek 
Háza: 5830 Battonya, 
Fő u. 91 

 06-20-338-4242,  
68/457-753 

drbodnar@szarvasnet.hu 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye 
Ügyfélfogadás:  
hétfő 13.30-17.30 
 

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikk
ek/kapcsolat 

Dr. Hronszky 
Regina 
 

Miskolci Esélyek 
Háza: 3525 
Miskolc,Király u.10 

06-70-269-4380,  
46/505-070 

iroda@hronszky.hu, 
hronszky@chello.hu 

Budapest 
Ügyfélfogadás:  
kedd 15.00-18.00,  
péntek 9.00-12.00 

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikk
ek/kapcsolat 

Dr. Baki Ágnes Esélyek háza 
jogsegélyszolgálat:  
1076 Budapest, 
Wesselényi u. 17. I. 

1/461-0655, 1/461-
0656, 

budapestieselyekhaza@gmail.com 

http://www.birosag.hu/
http://www.egyenlobanasmod.hu/
mailto:ebh@egyenlobanasmod.hu
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
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 em. 
 

Budapest  
Ügyfélfogadás:  
szerda 12.30-16.30,  
péntek 8.00-12.00 

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikk
ek/kapcsolat 

Dr. Csókás Erna 1024 Budapest, 
Margit körút 85. VII. 
emelet. 

Előzetes telefonos 
bejelentkezés a 
Titkárságon: 1/336-
7843, mobil: 06-20-
475 4839 

erna.csokas@ebh.gov.hu 

Csongrád megye 
Ügyfélfogadás:  
csütörtök 12.00-16.00 
 

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikk
ek/kapcsolat 

Dr. Kiss Éva 
 

Szegedi Esélyek 
Háza: 6721 Szeged, 
Eszperantó u. 1.; 

06-30-2752-520, 
62/648-132; 62/423-
638, 

kissevadr@freemail.hu 

Fejér megye 
Ügyfélfogadás:  
hétfő 10.00-12.00,  
szerda 14.00-16.00 
 

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikk
ek/kapcsolat 

Dr. Kóródi 
Balázs 
 

Székesfehérvári 
Esélyek Háza: 8000 
Székesfehérvár, 
Budai u. 90. 

06-70/3853-051, 
22/505-986 

korodi@ertekhaz.hu 

Győr-Moson-Sopron 
megye 
Ügyfélfogadás:  
hétfő 12.00-16.00 
 

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikk
ek/kapcsolat 

Dr. Dolgos Péter 
 

Győri Esélyek Háza: 
9021 Győr, Apáca út 
18. 

06-20-3146-678, tel: 
96/528-292 

drdolgos@t-online.hu 

Hajdú-Bihar megye 
Ügyfélfogadás:  
hétfő 12.00-16.00 
 

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikk
ek/kapcsolat 

Dr. Jaczkovics 
Zita 
 

Debreceni Esélyek 
Háza: 4026 
Debrecen, Monti 
ezredes u. 7. 
 

30/4158-793,  
52/537-111; 52/537-
112 

jaczita@freemail.hu 

Heves megye 
Ügyfélfogadás:  
csütörtök 13.00-17.00 
 

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikk
ek/kapcsolat 

Dr. Lukács 
Zoltán 
 

Egri Esélyek Háza: 
3300 Eger, Knézich 
Károly u. 8. 

06-20-7708-913, 
36/516-253; 36/516-
136 

dr.lukacs.zoltan@szabo-lukacs.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok 
megye 
Ügyfélfogadás:  
hétfő 09.00-13.00 
 

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikk
ek/kapcsolat 

Dr. Simonné 
Kormányos 
Nóra 
 

Szolnoki Esélyek 
Háza: 5000 Szolnok, 
Kossuth L. u. 2., fsz. 
73-74., fsz. 51. 

06-20-2515-192, 
56/514-947; 56/511-
128 

nora.kormanyos@gmail.com 

Komárom-Esztergom 
megye 

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikk
ek/kapcsolat 

Dr. Kócza Júlia 
 

Esztergomi Esélyek 
Háza: 2500 

06-30-9004-624, 
33/501-735 

domebe@t-online.hu 

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
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Ügyfélfogadás:  
kedd 09.00-13.00 
 

Esztergom, Petőfi S. 
u. 21 

Nógrád megye 
Ügyfélfogadás:  
péntek 10.00-14.00 
 

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikk
ek/kapcsolat 

Dr. Csonka 
Árpád 
 

Salgótarjáni Esélyek 
Háza: 3100 
Salgótarján, Lőwy 
Sándor u. 12-14. 
 

06-20-208-0707, tel: 
32/783-928 

drcsonka@windowslive.com 

Pest megye 
mobil:, e-mail: 
bihary@neki.hu 
Ügyfélfogadás:  
kedd 16.00-18.00,  
péntek 8.30-10.30 
 

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikk
ek/kapcsolat 

Dr. Bihary 
László 
 

Pest Megyei Esélyek 
Háza: 2600 Vác, 
Naszály út 31. 

06-70-5181-595, tel: 
27/502-660 

 

Somogy megye 
Ügyfélfogadás:  
hétfő 16.00-18.00,  
péntek 13.00-15.00 
 

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikk
ek/kapcsolat 

Dr. Duenas-
Berdár Valéria 
 

Kaposvári Esélyek 
Háza: 7400 
Kaposvár, Csokonai 
u. 3. 

06-20-4899-633,  
82/508-100 245-ös, 
250, 262 mellék 

duenas.valeria@t-online.hu 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye 
Ügyfélfogadás:  
szerda 12.00-16.00 
 

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikk
ek/kapcsolat 

Vassné dr. 
Kemecsei 
Hedvig 

Nyíregyházi Esélyek 
Háza: 4400 
Nyíregyháza, 
Országzászló tér 7. 
III/29. 
 

06-70-7766-527, 
42/595-583 

peter_vass@freemail.hu 

Tolna megye 
Ügyfélfogadás:  
hétfő 09.00-13.00 
 

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikk
ek/kapcsolat 

Dr. Burrat 
Husam Husein 
 

Szekszárdi Esélyek 
Háza: 7100 
Szekszárd, Béla tér 6. 

06-30-9797-485,  
74/311-748 

burrathusam@t-email.hu 

Vas megye 
Ügyfélfogadás:  
hétfő 14.00-16.00,  
szerda 14.00-16.00 
 

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikk
ek/kapcsolat 

Dr. Jójárt Ágnes 
 

Szombathelyi Esélyek 
Háza: 9700 
Szombathely, Kiskar 
u. 5. 

06-30-5198-838, 
94/317-806 

jojart.agnes@t-email.hu 

Veszprém megye 
Ügyfélfogadás:  

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikk
ek/kapcsolat 

Dr. Fábián 
Alexandra 

Veszprémi Esélyek 
Háza: 8200 

06-30-377-4272, 
88/327-720 

szandra@drszigeti.hu 

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
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hétfő 12.00-16.00 
 

 Veszprém, Kossuth u. 
10. I./107. 
 

Zala megye 
Ügyfélfogadás:  
kedd 12.00 - 16.00 
 

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikk
ek/kapcsolat 

Dr. Kovács 
Orsolya 
 

Keszthelyi Esélyek 
Háza: 8360 
Keszthely, Szalasztó 
u. 1. 
 

06-30-409-8747, tel: 
83/511-064 

kovacs.orsolya.dr@gmail.com 

Az állampolgári jogok 
országgyűlési biztosa  
 
(A panasziroda 
nyitvatartási ideje: 
hétfő: 09-18 óra között 
kedd-csütörtök: 09-16 
óra között 
péntek: 09-12 óra között. 
Helye: Budapest V. ker. 
Nádor utca 22.) 
 

www.obh.hu 
   
 
 
 
 

- Országgyűlési 
Biztosok Hivatala 
1387 Budapest Pf. 
40. 

tel: (06-1-) 475-
7100  
fax: (06-1-) 269-
1615 
 
 

panasz@obh.hu  
(Az érdemi intézkedés érdekében 
szükséges az állandó lakcím, illetve 
postai levelezési cím megadása  a 
beadványban. Ennek hiányában az 
e-mailben érkezett panasszal a 
biztos hivatala nem foglalkozik. Ha 
személyesen szeretné felkeresni a 
panaszirodát, javasoljuk, ezt a 
beadványban jelezze, vagy 
telefonon kérjen előre időpontot!) 

Független Rendészeti 
Panasztestület  
(Az ügyfélfogadás 
 előjegyzés alapján 
történik, időpontot kell 
kérni a 06-1/441-6501-es 
telefonszámon.) 
 

http://www.panasztestulet.hu/index.ph
p?link=hu_kezdolap.htm 

- 1358 Budapest, 
Széchenyi rkp. 19. 

(06-1)441-6502 info@panasztestulet.hu 
 

Országos Munkavédelmi 
és Munkaügyi 
Főfelügyelőség 

http://www.ommf.gov.hu/ - 1024 Bp. Margit krt. 
85. 
Postacím: 1399 
Budapest 62. Pf. 639. 

 06-1-346-9400 
Fax: 06-1-346-9415 
 
 
 

titkarsag@ommf.gov.hu 

 
Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek Munkaügyi Felügyelőségei: 

 
Budapest Fővárosi http://ommf.gov.hu/index.php?akt_me - 1088 Budapest, tel: 06-1-429-8010 budapestfv-kh-mmszsz-

http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/kapcsolat
http://www.obh.hu/
mailto:panasz@obh.hu
http://www.panasztestulet.hu/index.php?link=hu_kezdolap.htm
http://www.panasztestulet.hu/index.php?link=hu_kezdolap.htm
mailto:info@panasztestulet.hu
http://www.ommf.gov.hu/
mailto:titkarsag@ommf.gov.hu
http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
mailto:budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu


 

 

93 

Az egyenlő bánásmóddal és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudatosság fokozását célzó szemináriumok civil 
társadalmi szervezetek számára 

 

Kormányhivatal 
Munkavédelmi és 
Munkaügyi 
Szakigazgatási 
Szervének Munkaügyi 
Felügyelősége 
 

nu=229 Szentkirályi u. 8. 
III.em. 
Postacím: 1438 
Budapest, Pf. 520. 

fax: 06-1-429-8013 
 

mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 
Munkavédelmi és 
Munkaügyi 
Szakigazgatási 
Szervének Munkaügyi 
Felügyelősége 
 

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_me
nu=229 

- 1135 Budapest, Lehel 
út 43-47. 
Postacím: 1381 
Budapest, Pf: 1265. 
 

tel: 06-1-236-3900 
fax: 06-1- 236-3901 
 

pest-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, pest-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu 
 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 
Munkavédelmi és 
Munkaügyi 
Szakigazgatási 
Szervének Munkaügyi 
Felügyelősége   
 

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_me
nu=229 

- 9022 Győr, Gárdonyi 
Géza u. 7. 
Postacím: 9001 Győr, 
Pf. 601. 
 

tel: 06-96-512-960 
fax: 06-96-315-788 

gyorms-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, gyorms-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 
Munkavédelmi és 
Munkaügyi 
Szakigazgatási 
Szervének Munkaügyi 
Felügyelősége 
 

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_me
nu=229 

- 9700 Szombathely, 
Vízöntő u. 7. 
Postacím: 9701 
Szombathely, Pf. 69 

tel: 06-94-513-720 
fax: 06-94-513-735 

vas-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, vas-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu 

Zala Megyei 
Kormányhivatal 
Munkavédelmi és 
Munkaügyi 
Szakigazgatási 
Szervének Munkaügyi 

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_me
nu=229 

- 8900 Zalaegerszeg, 
Kelemen Imre u. 17. 
Postacím: 8901 
Zalaegerszeg, Pf. 
291. 

tel: 06-92-549-375 
fax: 06-92-549-278 
 

 zala-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, zala-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu 

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
mailto:budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
mailto:pest-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:pest-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
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Felügyelősége 
 
Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Munkavédelmi és 
Munkaügyi 
Szakigazgatási 
Szervének Munkaügyi 
Felügyelősége  
 

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_me
nu=229 

- 8000 Székesfehérvár, 
Mátyás kir. krt. 6. 
Postacím: 8050 
Székesfehérvár, Pf. 
373. 
 

tel: 06-22-511-000 
fax: 06-22-316-577 
 

fejer-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, fejer-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu 

Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal 
Munkavédelmi és 
Munkaügyi 
Szakigazgatási 
Szervének Munkaügyi 
Felügyelősége  
 

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_me
nu=229 

- 2800 Tatabánya, 
Komáromi út 6. 
Postacím: 2801 
Tatabánya, Pf. 1288. 
 

tel: 06-34-512-372, 
06-34-512-373 
fax: 06-34-512-377 

komarome-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, komarome-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu 
 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Munkavédelmi és 
Munkaügyi 
Szakigazgatási 
Szervének Munkaügyi 
Felügyelősége 
 

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_me
nu=229 

- 8200 Veszprém, 
Batsányi u. 5. 
Postacím: 8201 
Veszprém, Pf. 390 

tel: 06-88-564-730 
fax: 06-88-563-500 

veszprem-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, veszprem-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 
Munkavédelmi és 
Munkaügyi 
Szakigazgatási 
Szervének Munkaügyi 
Felügyelősége 
 

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_me
nu=229 

- 7621 Pécs, Király u. 
46. 
Postacím: 7602 Pécs 
2, Pf. 406/1. 
 

tel: 06-72-518-
841fax: 06-72-539-
099 

baranya-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, baranya-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Munkavédelmi és 

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_me
nu=229 

- 7400 Kaposvár, 
Csokonai u. 3. 
Postacím: 7401 

tel: 06-82-529-699 
fax: 06-82-529-691 

somogy-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, somogy-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu 

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
mailto:fejer-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
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http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
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mailto:komarome-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
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mailto:komarome-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
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mailto:somogy-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
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mailto:somogy-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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Munkaügyi 
Szakigazgatási 
Szervének Munkaügyi 
Felügyelősége 
 

Kaposvár, Pf. 365. 
 

Tolna Megyei 
Kormányhivatal 
Munkavédelmi és 
Munkaügyi 
Szakigazgatási 
Szervének Munkaügyi 
Felügyelősége 
 

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_me
nu=229 

- 7100 Szekszárd, 
Augusz Imre u.9.  
Postacím: 7101 
Szekszárd, Pf. 470.  

tel: 06-74-529-782 
fax: 06-74-528-127  

: tolna-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, tolna-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Munkavédelmi és 
Munkaügyi 
Szakigazgatási 
Szervének Munkaügyi 
Felügyelősége 
 

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_me
nu=229 

- 3530 Miskolc, 
Mindszent tér 1.  
Postacím: 3501 
Miskolc Pf. 173.  
 

tel: 06-46-500-570 
fax: 06-46-500-580 

borsodaz-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, borsodaz-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu 
 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 
Munkavédelmi és 
Munkaügyi 
Szakigazgatási 
Szervének Munkaügyi 
Felügyelősége 
 

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_me
nu=229 

- 3300 Eger, Szarvas 
tér 1. 
Postacím: 3301 Eger, 
Pf. 133. 
 

tel: 06-36-512-090 
fax: 06-36-512-091 
 

heves-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, heves-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu 

Nógrád Megyei 
Kormányhivatal 
Munkavédelmi és 
Munkaügyi 
Szakigazgatási 
Szervének Munkaügyi 
Felügyelősége 
 

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_me
nu=229 

- 3100 Salgótarján, 
Múzeum tér 1. 
3101 Salgótarján, Pf. 
7. 

tel: 06-32-520-450 
fax: 06-32-520-453  

nograd-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, nograd-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu 

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
mailto:tolna-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:tolna-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:tolna-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:tolna-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
mailto:borsodaz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:borsodaz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
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http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
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mailto:nograd-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu


 

 

96 

Az egyenlő bánásmóddal és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudatosság fokozását célzó szemináriumok civil 
társadalmi szervezetek számára 

 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Munkavédelmi és 
Munkaügyi 
Szakigazgatási 
Szervének Munkaügyi 
Felügyelősége 
 

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_me
nu=229 

- 4024 Debrecen, Piac 
u. 42-48. 
Postacím: 4002 
Debrecen, Pf. 14. 
 

tel: 06-52-417-340 
fax: 06-52-451-063 
 

hajdubihar-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, hajdubihar-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal 
Munkavédelmi és 
Munkaügyi 
Szakigazgatási 
Szervének Munkaügyi 
Felügyelősége 
 

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_me
nu=229 

- 5000 Szolnok, Kellner 
Gyula út 2-4. III.em. 
Postacím: 5001 
Szolnok, Pf. 52. 
 

tel: 06-56-510-840 
fax: 06-56-510-848 

jasznsz-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, jasznsz-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal 
Munkavédelmi és 
Munkaügyi 
Szakigazgatási 
Szervének Munkaügyi 
Felügyelősége 
 

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_me
nu=229 

- 4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 9. 
Postacím: 4401 
Nyíregyháza, Pf. 421. 

tel: 06-42-407-511 
fax: 06-42-407-484 
 

szabolcsszb-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, szabolcsszb-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 
Munkavédelmi és 
Munkaügyi 
Szakigazgatási 
Szervének Munkaügyi 
Felügyelősége 
 

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_me
nu=229 

- 6000 Kecskemét, 
Klapka u. 34. 
Postacím: 6001 
Kecskemét, Pf. 26. 
 

tel: 06-76-500-670 
fax: 06-76-486-740 
 

E-mail: bacsk-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, bacsk-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu 

Békés Megyei 
Kormányhivatal 
Munkavédelmi és 
Munkaügyi 
Szakigazgatási 

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_me
nu=229 

- 5600 Békéscsaba, 
Haán Lajos u. 3.  
Postacím: 5600 
Békéscsaba, Haán 
Lajos u. 3. 

tel: 06-66-529-440 
fax: 06-66-529-465 
 

bekes-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, bekes-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu 
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Szervének Munkaügyi 
Felügyelősége 
 

 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Munkavédelmi és 
Munkaügyi 
Szakigazgatási 
Szervének Munkaügyi 
Felügyelősége 
 

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_me
nu=229 

- 6726 
Szeged, Derkovits 
fasor 7-11. 
Postacím: 6726 
Szeged, Derkovits 
fasor 7-11. 
 

tel: 06-62-554-094 
fax: 06-62-554-098 

csongrad-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, csongrad-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu 

Oktatási Hivatal http://www.oh.gov.hu/ - Budapest V. kerület, 
Szalay utca 10-14. 
félemelet 48. 
 

36) 1-374-2100 info@oh.gov.hu 

Oktatási Jogok Biztosa http://www.oktbiztos.hu/ - 1055 Budapest, 
Szalay u. 10-14 

tel:  (06-1) 795-4097 
fax: (06-1) 795-0274 
 

panasz@oktbiztos.hu 
 

Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi 
Hatóság 

www.nfh.hu  
Az NFH területi felügyelőségeinek 
elérhetőségei: 
http://www.nfh.hu/informaciok/elerhet
o/teruleti/teruleti_ossz.html 

- 1052 Budapest, 
Városház u. 7. 

tel: +36 1 459-4800/ 
23025 mellék,  +36 1 
459-
4800/ 23023 mellék 
fax: +36 1 411 0116 
 Budapest és 
vonzáskörzete 
(egyben központi 
ügyfélszolgálati 
telefonszám): 
 06-30-9-634767) 
 Dunántúl: 
06-30-576-2574 
 Észak- és Dél-
Alföld, Észak-
Magyarország: 
06-30-576-2994 
 

 fogyved_kmf_budapest@nfh.hu 

  

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
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mailto:csongrad-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
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Roma 
Antidiszkriminációs 
Ügyfélszolgálati Hálózat 

http://irm.gov.hu/roma_antidiszkrimina
cios_ugyfelszolgalati_halozat/cikk/Ele
rhetosegek_0_1.htm 

    

Magyar Helsinki 
Bizottság 

www.helskinki.hu  1054 Budapest, 
Bajcsy-Zsilinszky út  
36-38. I/12 

06-1 321 4323 helsinki@helsinki.hu 

Társaság a 
Szabadságjogokért 

http://tasz.hu/  1084 Budapest, Víg 
utca 28. I. em. 3. 

Tel/ Fax: 209-0046, 
279-0755 

tasz@tasz.hu 

Kézenfogva Alapítvány http://www.kezenfogva.hu/  Budapest, 1093 
Lónyay u. 19. 

 

+36 1 215 52 13 

 

kezenfogva@kezenfogva.hu 

Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Országos 
Szövetsége 

http://www.mvgyosz.hu/  1146 Budapest, 
Hermina út 47. 

06 1 384 84 40 
Tel/fax:   
06 1 384 5028 

titkarsag@mvgyosz.hu 

Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek 
Országos Szövetsége 

http://www.meosz.hu/  1032 Budapest San 
Marco u. 76. 

 meoszotti@meosz.hu 

Siketek és Nagyothallók 
Országos szövetsége 

http://sinosz.hu/  1068 Budapest, 
Benczúr u. 21. 

 

Tel.: (06-1)351-0434 
Fax: (06-1)342-1989 

 

ofb@sinosz.hu 

Háttér Társaság a 
Melegekért 

www.hatter.hu 
 

 1554 Budapest, Pf. 
50. 

Tel/fax: (1) 329-2670 hatter@hatter.hu 

Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségi Jogvédő 
Iroda 

http://www.neki.hu/  
Pf. 510  

Budapest  

1447  
 

 
06-1-303-8973  
Fax: 

  06-1-314-4998  
 

info@neki.hu 

Európai Roma Jogok 
Központja 

www.errc.org 
 

 Madách tér 4, 1074 
Budapest 

Tel.:+36.1.413.2200 
Fax: +36.1.413.2201 
 

office@errc.org 

Esélyt a Hátrányos 
Helyzetű Gyerekeknek 
Alapítvány 

www.cfcf.hu 
 

 1093 Budapest 
Lónyay u. 34. 
III/21. 

Tel.: 1 -323-0882 
Fax.:1 - 323-0883 

cfcf@cfcf.hu 

http://irm.gov.hu/roma_antidiszkriminacios_ugyfelszolgalati_halozat/cikk/Elerhetosegek_0_1.htm
http://irm.gov.hu/roma_antidiszkriminacios_ugyfelszolgalati_halozat/cikk/Elerhetosegek_0_1.htm
http://irm.gov.hu/roma_antidiszkriminacios_ugyfelszolgalati_halozat/cikk/Elerhetosegek_0_1.htm
http://tasz.hu/
http://www.kezenfogva.hu/
http://www.mvgyosz.hu/
http://www.meosz.hu/
http://sinosz.hu/
http://www.hatter.hu/
http://www.neki.hu/
http://www.errc.org/
http://www.cfcf.hu/
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Patent  Jogvédő 
Egyesület 

www.patent.org.hu   06-70-252-5254 info@patent.org.hu 

MONA Női Alapítvány www.mona-hungary.hu  1537 Budapest, 
Postafiók 453/277 

06 20/21 94 619 mona.alapitvany@gmail.com 

Dobszerda Kulturális , 
Ökológiai és Jogvédő 

www.dobszerda.hu  5600 Békéscsaba, 
Kossuth u. 4. 

66 446-684 dobszerda@gmail.com 

Egyesület      
Jogpont Hálózat http://www.jogpont.hu/  2800 Tatabánya, 

Komáromi u.16. 
06/34/311-399 kdregio@jogpont.hu 

Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetsége 

http://www.mszosz.hu/  1068 Budapest, 
Városligeti fasor 46-
48. 

06-1/3232-650 
Fax: 06-1/3232 651 

mszosz@mszosz.hu 

LIGA Szakszervezetek http://www.liganet.hu/  1146 Budapest, Ajtósi 
Dürer sor 27/A, 

Tel.: 321-5262; Fax: 
321-5405 

info@liganet.hu 

Független 
Szakszervezetek 
Demokratikus Ligája 

http://www.liganet.hu/  1146 Budapest, Ajtósi 
Dürer sor 27/A, 

Tel.: 321-5262; Fax: 
321-5405 

info@liganet.hu 

Salvavita Alapítvány http://www.salvavita.hu/  1073 Budapest,  
Erzsébet körút 13. 
III/3. 

Tel/Fax: (06-1) 323-
1256, 323-1257 

 

 

 

http://www.patent.org.hu/
http://www.mona-hungary.hu/
http://www.jogpont.hu/
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