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A kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Főigazgatóságának véleményét vagy álláspontját. Az Európai Bizottság, és 
a nevében eljáró személyek nem felelősek a kiadványban megjelenő véleményekért.  

 
 
 
A program végrehajtása és az azt értékelő kiadvány összeállítása az Európai Bizottság 
megbízásából, az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi 
Főigazgatósága által a hátrányos megkülönböztetés elleni harc 2001-től 2006-ig terjedő 
időszakára meghirdetett Közösségi Cselekvési Programja keretében zajlott. A program célja 
az volt, hogy hozzájáruljon az új európai antidiszkriminációs jogszabályok hatékony 
érvényesüléséhez. Az Európai Közösségi Cselekvési Program célja, hogy segítse az EU 
tagállamait, illetve az EFTA államokat a hatékony antidiszkriminációs politika kialakításában.    
 
 
 
A képzések során felhasznált háttéranyagok letölthetőek az Európai Bizottság honlapjáról: 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/public/pubst_en.htm#train 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az antidiszkriminációs és sokszínűség menedzsment képzéssorozat szervezését a Human European 
Consultancy (humanconsultancy.com) irányította, a Migration Policy Grouppal 
(www.migpolgroup.com) és az International Society for Diversity Management – IDM-mel 
(www.idm-diversity.org) együttműködve. .  
 
A programmal kapcsolatos magyarországi feladatokat a Magyar Helsinki Bizottság látta el 
(www.helsinki.hu). 
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III. Antidiszkriminációs (AD) képzések 
 

a) A Magyar Helsinki Bizottság (MHB) tevékenységei 
 
 
Az AD képzés programjának kialakítása  
 
A 2007 szeptemberében tartott AD képzés felépítésében hasonlított a 2005-ben szervezetthez, ezen 
azonban a civilszervezetek mellett szakszervezetek képviselői is lehetőséget kaptak a részvételre. A 
második AD képzésen (2008 januárjában) azok vehettek részt, akik már a korábbi képzéseken 
megismerkedhettek a diszkrimináció elleni küzdelem alapjaival, 2005-ben vagy 2007-ben. A második 
képzés az első képzésen elsajátított ismeretekre épült.  
 
Az AD képzés célja az volt, hogy megismertesse a civilszervezeteket és a szakszervezeteket a 
diszkrimináció elleni küzdelem eszközeivel. A képzésbe az MHB igyekezett mind fővárosi, mind 
vidéki civilszervezeteket bevonni, és a résztvevők kiválasztásánál az MHB törekedett arra is, hogy a 
roma szervezetek előnyben részesítése mellett mind az öt úgynevezett védett tulajdonság (életkor, 
fogyatékosság, vallás, faji vagy etnikai hovatartozás, szexuális orientáció) megjelenjen. A 
szakszervezetek toborzása és kiválasztása során az MHB igyekezett jelentős taglétszámú 
szakszervezeteket megnyerni biztosítva, hogy mind az öt jelentős szakszervezeti tömörülés 
képviseltesse magát.  
 
Az MHB szakértője által készített jelentés (ld b. Diszkrimináció-ellenes tevékenységet folytató 
civilszervezetek és szakszervezetek Magyarországon) kiváló áttekintést nyújtott a hazai 
civilszervezetkről és szakszervezetekről, hozzájárulva ezzel a toborzás és kiválasztás 
hatékonyságához.  
 
Az MHB a változó jogszabályi környezetnek megfelelően frissítette a 2005-ös képzési kézikönyvet is.  
  
A résztvevőknek kiosztott mappa a következő anyagokat tartalmazta: 
 
• Releváns nemzeti és nemzetközi jog 
• Forrásteremtési lehetőségek az civilszervezetek számára 
• Lehetséges jogorvoslati fórumok 
• Esettanulmányok, segédanyagok az érzékenyítő feladatokhoz és a jogi szabályozás 

feldolgozásához 
• Előadások (az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnökének prezentációja) 
 
Előkészületek a második AD képzésre  

A második AD képzés a korábbi tréningen elsajátított ismeretekre épült. A képzés elején a résztvevők 
feleleveníthették a jogi ismereteket, majd alaposabban is megismerkedhettek az antidiszkriminációs 
jogszabályi környezettel. A szimulált tárgyalás során a cél a közérdekű igényérvényesítéssel 
kapcsolatos kérdések tisztázása volt.  

A tréning közzététele  
A MHB az első tréning felhívását a véleményformáló civilszervezetek honlapjain tette közzé (pl.  
www.helsinki.hu; www.meosz.hu), és meghirdette a képzést az öt legjelentősebb szakszervezeteti 
szövetség oldalán (pl. www.mszosz.hu; www.szef.hu), illetve a civilek által gyakran látogatott egyéb 
honlapokon (pl. www.nonprofit.hu) is.  
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Toborzás és a résztvevők kiválasztása 
 
A szervezők közvetlen és közvetett módszerekkel igyekeztek megnyerni a potenciális résztvevőket. Az 
első AD képzést számos levelezőlistán és több weboldalon (www.helsinki.hu; www.kurtlewin.hu; 
www.nonprofit.hu, stb.) hirdették meg, az MHB megkereste azokat a szervezeteket is, amelyek a 
2005-ös képzésen nem tudtak részt venni, mert későn juttatták el jelentkezésüket.  
A szakszervezetek elérése céljából az MHB az öt legnagyobb szakszervezeti tömörülés honlapján tette 
közzé a tréninget, illetve a toborzás hatékonyságának növelése érdekében összeállította a legnagyobb 
taglétszámú szakszervezetek listáját. A szakszervezeti tömörülések segítségével az MHB munkatársai 
több mint száz e-mailt és levelet küldtek ki, és ezt követően telefonon is megkeresték a 
szakszervezetek vezetőit.  
Mivel a második, az ismereteket felelevenítő AD képzés csak azoknak szólt, akik már részt vettek a 
korábbi AD tréningeken, a toborzás sokkal egyszerűbb volt. Az MHB felfrissítette a részt vevő 
civilszervezetek és szakszervezetek adatbázisát, és e-mailen vagy telefonon kereste fel a korábbi 
képzés résztvevőit.     
Logisztikai előkészületek: 
Valamennyi tréninget a budapesti Európai Ifjúsági Központban (European Youth Centre Budapest, 
EYCB) rendeztük meg, a konferencia és a hotel Budapest legszebb részén helyezkedik el. A helyszín 
jó választásnak bizonyult: valóban akadálymentes (ezt a képzést megelőzően a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos Szövetsége szakértője ellenőrizte) és jól felszerelt volt, kellemes környezetet 
és légkört biztosított a tréninghez. A szervezőknek lelkes és elkötelezett jelnyelvi tolmácsokat is 
sikerült találniuk, akik, amikor éppen nem tolmácsoltak, aktívan részt vettek a közös feladatokban. A 
kérdőívek alapján a résztvevők túlnyomó többsége elégedett volt a helyszín által nyújtott 
szolgáltatásokkal.  
 
Az AD tréningek kivitelezése 
 
A résztvevők aránya (civilszervezetek/szakszervezetek):  
 
Az első AD tréningen a résztvevők több mint 90%-a civilszervezetektől érkezett, a második AD 
képzésen csak civilszervezetek képviselői vettek részt. Az MHB munkatársai jelentős energiát 
fektettek szakszervezeti résztvevők toborzásába (lásd fent), de a szakszervezetek így sem 
képviseltették magukat a második képzésen. A csekély érdeklődés azzal magyarázható, hogy a hazai 
szakszervezetek számára az diszkrimináció elleni küzdelem még mindig nem tartozik a legfontosabb 
tevékenységi területek közé, mivel továbbra is elsősorban a “klasszikus” szakszervezeti 
tevékenységeket helyezik előtérbe – bértárgyalásokkal, elbocsátásokkal kapcsolatos ügyekkel 
foglalkoznak. Még azok a szakszervezeti képviselők sem jelentek meg a második képzésen, akik egy 
héttel korábban visszaküldték a részvételt megerősítő nyomtatványt. Ezt többek között a képzést 
megelőzően kitört országos influenzajárvány magyarázhatja (több résztvevő nem jelent meg részvételi 
szándékának korábbi megerősítése ellenére). 
 
A képzés programja – észrevételek (a trénerekkel, résztvevőkkel, tartalommal kapcsolatban):  
 
Mivel a lebonyolító civilszervezet már második alkalommal rendezett hasonló tréninget, a képzési 
programot a civilszervezetek és szakszervezetek valós igényeihez igazíthatta. A képzés érzékenyítő és 
jogi komponense egymásra épült, a csapatépítő feladatok lehetőséget biztosítottak a civilszervezetek, 
illetve szakszervezetek közötti kapcsolatok erősítéséhez. A második képzésen az igényfelmérés 
alapján az MHB rövidebb időt szánt a csapatépítő, csoportképző gyakorlatokra (ez azért is volt 
lehetséges, mert a legtöbben már ismerték egymást a korábbi képzésekről), és növelte a képzés jogi és 
érzékenyítő komponensére fordított idő arányát.  
 
A résztvevők elégedettek voltak a tréning programjával, a visszajelzések alapján a képzés megfelelt 
előzetes várakozásaiknak, sőt, bizonyos vonatkozásokban felül is múlta azt. A résztvevők a képzés 
jogi komponensét találták a leghasznosabbnak.  
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A trénerek által kidolgozott jogesetek élénk vitát gerjesztettek. Az első AD tréningen a résztvevők még 
az ebédszünetben is tovább vitatkoztak a jogesetről, amely egy erotikus női fehérneműt árusító boltból 
elbocsátott túlsúlyos eladó esetét dolgozta fel. A visszajelzések alapján az érzékenyítő feladatok is 
hasznosak voltak, a résztvevők különösen azok csapatépítő hatását tartották hasznosnak.   
 
Az MHB-nek sikerült ugyanazokat a trénereket megnyerni, akik a korábbi képzéseken is 
közreműködtek, és akik megfelelő tapasztalattal rendelkeznek a képzés lebonyolításában, vezetésében. 
  
A tréning értékelése:  
 
A képzés végén kiosztott kérdőívek szerint a legtöbb résztvevő a jogszabályi környezet gyakorlat-
orientált feldolgozását tartotta a leginkább hasznosnak. Sokan emelték ki a kapcsolatteremtés 
jelentőségét, amelyet  mindennapi munkájuk során is hasznosíthatnak, és azt is többen említették, hogy 
a tréning kiváló alkalom volt arra, hogy a diszkrimináció elleni küzdelemben betöltött szerepüket saját 
maguk számára is tisztázzák. A résztvevők szintén hasznosnak tartották, hogy megoszthatták 
egymással a projektmenedzsment és a forrásteremtés terén szerzett tapasztalataikat. Néhány hasonló 
típusú (azonos célcsoportú, tevékenységi körű) civilszervezet elhatározta, hogy a jövőben 
összehangolják tevékenységüket, például  közösen nyújtanak be pályázatokat, és megosztják 
erőforrásaikat.  

 
A második AD tréning résztvevői is elégedettek voltak a programmal, ami annak köszönhető, hogy a 
program összeállítását részletes igényfelmérés előzte meg.  A résztvevők a kérdőíveken szereplő 
valamennyi kérdésre  átlagosan 4.5 pontot adtak. A válaszok szerint a program a csapatépítés, 
érzékenyítés és jogi ismeretek ideális arányának figyelembevételével épült fel. 
 
Az AD képzések tanulságai 
 
Az antidiszkriminációs tréningek iránti érdeklődés a hazai civilszervezetek fokozódó tudatosságával és 
érdekérvényesítő képességével párhuzamosan nő. Majdnem minden résztvevő kifejtette, hogy szívesen 
részt venne hasonló képzéseken a jövőben, és jelezte, hogy a tréningen elsajátítottakat továbbadja a  
munkatársainak és a társszervezeteknek. 
 
A résztvevő szervezetek eltérő tevékenysége és felkészültsége jelentős kihívás elé állította a  
szervezőket és a trénereket, hiszen például tapasztalt ügyvédeknek, akik ismerik, és rendszeresen 
alkalmazzák az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényt, 
nyilvánvalóan másfajta jogi képzésre van szükségük, mint a jogi tapasztalattal nem vagy csekély 
mértékben rendelkező résztvevőknek.  
 
A tréning hiánypótló szerepet is beöltött, hiszen kapcsolatteremtési lehetőséget biztosított a 
diszkrimináció elleni küzdelemben aktív szerepet vállaló civilszervezetek és szakszervezetek számára. 
A képzés után létrehozott levelezőlistán a résztvevők időről időre lényeges témákat vetnek fel, például 
a gyűlöletbeszéd szabályozásával vagy egyedi ügyekkel kapcsolatosan. Az MHB a képzést követően is 
kapcsolatban maradt a résztvevők többségével, éppen e jelentés megírása előtt nem sokkal merült fel, 
hogy a szervezet jogi segítséget nyújt egy vak, roma fiú ügyében, akit nem vettek fel egy speciális 
iskolába.  
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b) Diszkrimináció-ellenes tevékenységet folytató civilszervezetek és szakszervezetek 
Magyarországon 
 
I. 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 civilszervezet tevékenységének középpontjában álló, 
diszkrimináció alapjául szolgáló tulajdonság nagyban meghatározza a szervezet jellegét. 
 
A fogyatékos valamint az idős személyek civil-hálózatai a legjobban szervezettek. Olyan lobbi 
tevékenységet 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). Az 1996-ban 
alapított Idősügyi Tanács például a Kormány mellett működő konzultatív, véleményező, javaslattevő 
testület. A Tanács az idősek életkörülményeit közvetlenül érintő jogszabályok, illetve más 
kormányzati döntések előkészítésének szakaszában állásfoglalásokat alakít ki, a tervezett 
intézkedésekkel kapcsolatban javaslatokat tesz, konzultációt kezdeményez a végrehajtás 
tapasztalatairól. A Tanács elnöke a miniszterelnök, 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 talán legkiszolgáltatottabb 
etnikai kisebbségét. A számos jogi segítségnyújtással foglalkozó szervezet (pl. Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségi Jogvédő Iroda, Közéleti Roma Nők Egyesülete) mellett vannak olyan központi szervezetek 
(mint például a Magyarországi Roma Parlament vagy a Roma Polgárjogi Alapítvány), amelyek 
regionális civilszervezeteket is összefognak. A Roma Sajtóközpont 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 inkább faji, mint vallási alapokon nyugszik.)  
 
A szexuális orientáción alapuló hátrányos megkülönböztetés ellen küzdő civilszervezetek száma 
minimális. Egy szervezet foglalkozik nagyobb volumenű jogi segítségnyújtással (Háttér Társaság a 
Melegekért Egyesület), mások tevékenysége nem csak a melegek helyzetére, hanem a nők és gyerekek 
jogaira is kiterjed (Habeas Corpus Munkacsoport), míg olyanok is vannak, amelyek elsősorban 
önsegítő csoportként működnek (Labrisz Leszbikus Egyesület).  
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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. 
 
 
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 „lefedik”, 
bár a különböző tulajdonságokkal foglalkozó szervezetek jellegükben eltérnek. A fogyatékossággal és 
az életkori diszkriminációval foglalkozó szervezetek a legjobban szervezetettek. 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 igen 
alacsony.   
 
A vallási alapú hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem területén alig találunk civilszervezeteket. 
Eltekintve azoktól az időszakosan visszatérő jogalkotási kísérletektől, amelyek célja, hogy a kisebb 
egyházakkal szemben többletjogokat biztosítsanak az úgynevezett „történelmi” egyházaknak, a vallási 
diszkrimináció nem kiemelt téma Magyarországon. Az egyénekkel szembeni vallásos meggyőződésen 
alapuló diszkrimináció esetei ritkán kerülnek napvilágra. Ennek megfelelően nem is szerveződnek  
jellemzően civilszervezetek e téma köré. A Human Rights Without Frontiers elnevezésű nemzetközi 
szervezet szakértői hálózatának magyar tagja időről-időre felemeli szavát a kisegyházak intézményes 
diszkriminációja ellen, ez azonban inkább egyéni erőfeszítések sorozatának tekinthető, amelyhez nem 
kapcsolódik civilszervezeti tevékenység. Amint arra fent utaltunk, a zsidó civilszervezetek 
foglalkoznak az antiszemita közbeszéd elemzésével (B’nai B’rith Zsidó Dokumentációs Központ), ez 
a közbeszéd azonban nem annyira a zsidó valláson, mint inkább a zsidók feltételezett etnikai 
hovatartozásán alapul, ezért e tevékenység a „faji vagy etnikai” alapú diszkrimináció elleni 
küzdelemhez is kapcsolható. Ennek ellenére a továbbiakban e szervezetekre, mint a vallási 
diszkriminációval foglalkozó civilszervezetekre fogunk utalni. 
  
Szakszervezetek 
A megkérdezett szakszervezetek mindegyike azt válaszolta, hogy diszkriminációellenes 
tevékenységének jelentős része a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos. A legnagyobb országos 
szövetség, az MSZOSZ Női Választmánya különösen aktívnak mutatkozott a nők és férfiak 
egyenlősége területén. 
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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. E 
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  
nagyon kis részét képezi csupán 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 néhány megkérdezett szervezetnél panaszkodtak, hogy a rendszerváltás idején érvényes 
szabályokon többször szigorítottak az azóta eltelt időben, különösen az alapítványokra és 
egyesületekre vonatkozó adószabályok vonatkozásában (1991-ben pl. a természetben nyújtott 
juttatások után megszűntek az adókedvezmények). 

 
Szakszervezetek 
A szakszervezetek alapítására és nyilvántartásba vételére ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a 
civil szervezetekére. Minden megkérdezett szakszervezet úgy nyilatkozott, hogy könnyű 
nyilvántartásba vetetni egy szakszervezetet. Egy válaszadó (Kereskedelmi Alkalmazottak 
Szakszervezete) úgy nyilatkozott, hogy nem a nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályok, hanem a 
munkaadók ellenséges hozzáállása jelenti a legkomolyabb problémát. 
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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. Mindkét meginterjúvolt nyugdíjas 
szervezetnek összesen egy (!) teljes állású munkavállalója van, míg az önkéntesek száma 150 körül 
van. 
 
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 (Roma Polgárjogi Alapítvány, Magyarországi Roma Parlament).  
 
A szexuális orientáción és a valláson alapuló diszkrimináció ellen küzdő civilszervezeteknek alig 
néhány fizetett alkalmazottjuk van. A megkérdezett szervezetek között volt olyan is, amelynek még 
irodája sincs (pl. Labrisz Leszbikus Egyesület).  
 
Szakszervezetek 
A kérdőívre válaszoló szakszervezetek taglétszáma 4.000 és 20.000 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. 
Esernyőszervezeteik számos kisebb helyi és regionális civilszervezetet fognak össze (az idősek 
hálózatai közel ezer nyugdíjasklubot és 19 megyei központot tudhatnak tagszervezeteik között).  
 
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 nem tartoznak 
állandó hálózatokhoz, de eseti alapon folytatnak részt vesznek együttműködésekben.  
 
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 zsidó szervezetek vagy a 
szexuális orientációval foglalkozó civilszervezetek például nem tartoznak szélesebb körű 
hálózatokhoz. 
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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? 
 
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, Roma Polgárjogi Alapítvány).  
 
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, Habeas Corpus Munkacsoport, 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 válasz erre a kérdésre nagymértékben változó, több tényezőtől függ. Kijelenthető, hogy az országos 
szinten működő civil szervezetek politikai és társadalmi jelentősége növekedett az elmúlt években. 
Pozitív tendencia mutatkozik a kormány részéről a nagyobb civil szervezetekhez való hozzáállás terén, 
és egyre inkább kikérik a véleményüket az őket érintő törvénytervezetek kapcsán. Ez utóbbi történt az 
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ebktv.) megalkotásakor is, amely kifejezetten kötelezi a kormányt az egyenlő 
bánásmód követelménye érvényesítésében részt vevő szervezetekkel való előzetes egyeztetésre az 
Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testülete tagjainak felkérése előtt (e tanácsadó testületet az egyenlő 
bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző magyarországi szerv, az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság működésének segítésére állították fel). 
 
A modern kommunikációs technikák egyre hatékonyabb felhasználásával a jelentősebb civil 
szervezetek képesek voltak növelni a társadalmi tudatosságot azon területek vonatkozásában, amelyek 
saját tevékenységük fókuszában állnak, illetve elérték azt is, hogy a társadalmi párbeszéd részét 
képezze az általuk képviselt terület.  
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Példa erre az egyik válaszadó civil szervezet (Értelmi Sérültek és Családjaik Jogvédő Egyesülete) által 
kezdeményezett népszavazás, amely az azon rokonoknak fizetett alacsony állami juttatás 
problémájával foglalkozott, akik egész nap fogyatékos családtagjaikat látják el; illetve azon közérdekű 
keresetek, amelyeket az Esély a Gyermekeknek Alapítvány indított különböző helyi önkormányzatok 
ellen a roma tanulók iskolai szegregációja ügyében.  
 
Helyi szinten nagyon sok múlik a civil szervezetek és a helyi önkormányzatok vezetése közötti 
személyes kapcsolatokon. A válaszadók egy része úgy nyilatkozott, hogy akárhogy is próbálták, nem 
voltak képesek igazi eredményeket elérni (pl. Nasiba Alapítvány), mások (pl. a szekszárdi 
Esélyegyenlőségért Alapítvány) sikeresnek értékelték ezen a téren tett erőfeszítéseiket. 
 
Szakszervezetek 
Minden válaszadó szakszervezet azon a véleményen volt, hogy a szakszervezeteknek van befolyásuk, 
mivel a kormány és/vagy a munkaadók szervezetei figyelembe veszik véleményüket azon döntések 
meghozatala során, amelyek a működési területüket érintik. Egy megkérdezett szervezet (az 
Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete) azt válaszolta, hogy csak azon országos szakszervezeti 
szövetségen keresztül képesek befolyásolni a döntéshozatali folyamatot, amelynek tagjai. 

 
10. Ezek a civilszervezete, 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 
Amíg a szakszervezetek közötti együttműködés gyakori, addig a válaszadó szakszervezetek 
tájékoztatása szerint a civil szervezetekkel való együttműködésük jelentéktelen, vagy gyakorlatilag 
nem is létezik.  
 
 
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 (pl. a Háttér Társaság a Melegekért Egyesület, a Habeas Corpus Munkacsoport és Labrisz 
Leszbikus Egyesület közös fellépése a Sziget Fesztiválon, az Európai Unió diszkrimináció ellenes 
kampánya keretében, az éves melegfesztivál szervezésében) és különböző kulturális rendezvények (pl. 
a B’nai B’rith Zsidó Dokumentációs Központ és a Magyar Zsidók Kulturális Egyesülete) kapcsán 
működnek együtt.  
 
Az azonos területen működő civilszervezetek esetenként szintén együttműködnek a központi 
kormányzatnak küldött javaslatok, beadványok, indítványok megfogalmazásában. Az ilyen kooperáció 
azonban nem korlátozódik mindig az ugyanazon védett alappal foglalkozó szervezetekre. A Magyar 
Helsinki Bizottság például a Háttér Társaság a Melegekért Egyesülettel közös észrevételeket nyújtott 
be az Igazságügyi Minisztériumhoz az egyenlő bánásmódról szóló törvény egymást követő 
tervezeteihez a jogalkotási folyamat során.  
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Esetenként a különböző nemzetközi fórumokhoz is közösen fordulnak a magyarországi 
civilszervezetek (példa erre az az alternatív országjelentés, amelyet a Magyar Helsinki Bizottság és a 
Roma Sajtóközpont nyújtott be a faji megkülönböztetés megszűntetésére létrehozott ENSZ 
bizottsághoz).  
 
Szakszervezetek 
Leggyakrabban a bértárgyalásokkal, és más, foglalkoztatással összefüggő kérdésekkel (mint a 
sztrájkok szervezése) kapcsolatban került említésre a szakszervezetek közötti együttműködést. Egy 
válaszadó közös képzéseket és más közös eseményeket is megemlített.  
 
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 esernyőszervezetek 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 nagy az együttműködés mértéke a 
szakszervezetek között és az országos szövetségeken belül. Úgy tűnik, más diszkriminációs alapok 
tekintetében ez elhanyagolható. 
 
11. Miből finanszírozzák tevékenységüket ezek a civilszervezetek? 
a. Részesülnek állami támogatásban?  
 
A legtöbb civilszervezet pályázati úton jut állami támogatáshoz, ez azonban általában szórványos, és 
önmagában nem elégséges a működéshez. A Nemzeti Civil Alapprogramot (NCA) a 2003. évi L. 
törvény hozta létre abból a célból, hogy átlátható módon juttasson forrásokat a harmadik szektornak a 
központi költségvetésből. A pályázatokat regionális és szakmai Kollégiumok írják ki, és e 
Kollégiumok döntenek a támogatás odaítéléséről is. Az 5-11 tagú Kollégiumokat az Ifjúsági, 
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Miniszter hozza létre olyan módon, hogy a Kollégium egy 
tagját saját hatáskörében bízza meg, míg a többit a civilszervezetek képviselőiből álló elektori testület 
választja. A támogatási összegek 2-10 millió forint (8000-40000 euró) között változnak.  
 
b. Milyen feltételekhez van kötve az állami  támogatás? 

 
A támogatás feltétele, hogy a pályázó szervezetek megfeleljenek bizonyos alaki követelményeknek 
(amelyeket a 160/2003 sz. Korm. rendelet fektet le) és a projekt tartalmára és hatásaira vonatkozó 
tartalmi feltételeknek (amelyeket a pályázatot kiíró regionális vagy szakmai Kollégium határoz meg). 
A legfontosabb alaki követelmény (amelyet a 2003. évi L. tv. rögzít) az, hogy olyan szervezetek 
pályázhatnak, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása vagy az egységes elvek mentén meghatározott 
támogatási feltételeknek történő megfelelés megállapítása évének első napja előtt legalább egy évvel 
nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják. 

 
Az NCA különböző típusú tevékenységeket finanszíroz. Ezek legtöbbje csak olyan szervezetek 
számára hozzáférhető, amelyek közhasznú vagy kiemelten közhasznú szervezetnek minősülnek a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján. (Közhasznú tevékenységnek 
minősülnek a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, a törvény által 
meghatározott cél szerinti tevékenységek.) Működési támogatás azonban olyan szervezetek számára is 
elérhető, amelyek nem rendelkeznek ezzel a jogállással. 
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c. Kapnak-e támogatást magánadományozóktól? 
 
A magyar civilszervezetek fő támogatója sokáig a Soros alapítvány és a Nyílt Társadalom Intézet volt, 
de ezek az adományozók fokozatosan csökkentik a támogatás mértékét, illetve szűkítik a támogatottak 
körét, és a tervek szerint 2007 végén teljesen kivonulnak az országból. A legtöbb civilszervezet hosszú 
ideje különböző külföldi székhelyű adományozókra (alapítványok, civilszervezetek, kormányzati 
ügynökségek, nemzetközi szervezetek), illetve magyarországi nagykövetségekre épít (Pl.  Emberi Jogi 
Információs és Dokumentációs Központ Alapítvány: Holland Külügyminisztérium és Holland Helsinki 
Bizottság; Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda: Ford Alapítvány, a budapesti holland, brit, 
kanadai és svájci követség; Magyar Helsinki Bizottság: ENSZ menekültügyi Főbiztosság, Holland 
Külügyminisztérium, a budapesti holland és brit követség). A magyar EU csatlakozás folyamatával 
párhuzamosan az e forrásokból megszerezhető támogatások is fokozatosan lecsökkentek. A 
civilszervezetek ezért kénytelenek eddigi finanszírozási struktúrájuk átalakításával minél nagyobb 
hangsúlyt fektetni az Európai Unió programjainak keretében nyitva álló forrásokra.  
 
Az egyesületek tagdíjat szednek, és lehetőség van arra is, hogy a magánszemélyek személyi 
jövedelemadójuk 1 százalékát civilszervezetek támogatására fordítsák. Ezt leszámítva az egyéni 
adományozás nagyon ritka. Ha előfordul is, leggyakrabban a jogi segítséget nyújtó civilszervezetek 
kapnak kisebb összegeket volt ügyfeleiktől (pl. Habeas Corpus Munkacsoport, Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségi Jogvédő Iroda).  
 
A zsidó civilszervezetek rendszeres támogatást kapnak a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetségétől (MAZSIHISZ). 
  
d. A magánadományozók korlátozzák vagy feltételekhez kötik az összegek felhasználását? 
 
Az intézményes források (alapítványok, követségek, kormányzati szervek, nemzetközi szervezetek) 
igénybevételéhez mind a pályázó szervezeteknek, mind pedig a pályázatoknak szigorú alaki és tartalmi 
követelményeknek kell megfelelniük. A magánadományozók általában nem korlátozzák az 
adományok felhasználását. 
 
12.  Miből finanszírozzák tevékenységüket ezek a szakszervezetek? 
a. Részesülnek állami támogatásban?) 
 
Sok szervezet nem részesül állami támogatásban (Vasutasok Szakszervezete, Kereskedelmi 
Alkalmazottak Szakszervezete), mások az országos szakszervezeti szövetségek számára létrehozott 
központi alapból kapnak támogatást. 
 
b. Támogatják őket politikai pártok? Ha igen, el kell fogadniuk és tiszteletben kell tartaniuk a 

párt irányvonalát? 
 
Öt országos szakszervezeti szövetség kifejezetten kinyilvánította a politikai pártoktól való 
függetlenségét. A politikai függetlenséget az egyes szervezetek alapszabályukban is deklarálják. 
Egyetlen válaszadó szervezetet sem támogatnak politikai pártok. 
 
c. Kizárólag vagy részben a tagdíjakból működnek? 
 
Egy válaszadó szervezet (Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete) teljes mértékben a tagdíjakból 
működik, de a tagdíjak más válaszadók esetében is fontos szerepet játszanak (a szervezet bevételének 
70-90 %-át teszik ki). 
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d. Van-e lehetőségük magánadományok fogadására és/vagy európai/nemzetközi intézmények 
által finanszírozott  projektekben való részvételre? 

 
A szervezetek némelyike részt vesz projektekben a források biztosítása érdekében (pl. Vasutasok 
Szakszervezete, Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete), míg a Tudományos és Innovációs 
Dolgozók Szakszervezete megemlítette, hogy irodájukat a Magyar Tudományos Akadémia biztosítja 
számukra. 
 
13. A forráshiány komoly akadályt jelent a civilszervezetek, szakszervezetek  tevékenységi 

körének bővítése előtt?  
 
Civilszervezetek 
Valamennyi civilszervezet egyetértett abban, hogy a forráshiány nagyban befolyásolja munkájuk 
hatékonyságát. Nagyobb mértékű támogatás lehetővé tenné számukra tevékenységi körük bővítését és 
több állandó munkatárs alkalmazását. A projekt-alapú finanszírozás problémáinak bővebb ismertetését 
lásd a 40. pont alatt. 
 
Szakszervezetek 
Az e kérdésre adott válaszok nagyon változóak. Egyesek úgy gondolják, hogy a források meghatározó 
szerepet játszanak e tekintetben, mások ezt cáfolták. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete a 
szervezet mérete és a források közötti érdekes kapcsolatra mutatott rá: válaszuk szerint túl nagyok 
ahhoz, hogy állami támogatást kapjanak, ugyanakkor túl kicsik ahhoz, hogy biztosítani tudják a 
pályázati támogatások elnyeréséhez szükséges önrészt. 
 
 
14. A magyar civilszervezetek, szakszervezetek együttműködnek (vagy kapcsolatban állnak) 

másországok 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). A legerősebb kapcsolatokkal a szervezetek rendelkeznek 
(Roma Sajtóközpont, Közéleti Roma Nők Egyesülete).  
 
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 tagjai. Az ENAR nemzeti koordinációs testületének 
megalakítása folyamatban van. 
 
Szakszervezetek 
A szakszervezetek többségének nemcsak a szomszédos országokban, hanem más új EU-tagállamokban 
működő szervezetekkel is van kapcsolata.  
 
c. Egyéb országok? 
 
Civilszervezetek 
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A B’nai B’rith Zsidó Dokumentációs Központ és a Magyar Zsidók Kulturális Egyesülete hasonló 
amerikai és kanadai szervezetekkel ápol kapcsolatot, míg a Háttér Társaság a Melegekért Egyesület az 
Egyesült Államok-beli Milwaukee State University-vel áll kapcsolatban.  
 
 
Szakszervezetek 
A válaszadó szervezetek körében a más országokban működő szakszervezetekkel való kapcsolat nem 
jellemző. 
 
15. Részt vesznek a magyar civilszervezetek, szakszervezetek  nemzetközi szintű 

tevékenységekben (kampányok, esetmunka, stb.)? 
 
Bár számos civilszervezet tagja nemzetközi hálózatoknak, és képviselőik gyakran részt vesznek 
különböző nemzetközi konferenciákon, a magyar szervezetek ritkán végeznek érdemi tevékenységet 
nemzetközi szinten. A Háttér Társaság a Melegekért Egyesület a Milwaukee State University-vel 
közösen visz egy HIV/AIDS megelőző programot, míg a Habeas Corpus Munkacsoport részt vett az 
Európai Unió “Stop Discrimination!” kampányában. A Magyar Helsinki Bizottság rendszeresen nyújt 
be alternatív jelentéseket különböző nemzetközi fórumokhoz (CPT, CAT, a Kisebbségi 
Keretegyezmény Tanácsadó Bizottsága, CERD, ECRI) és – állandó megbízott ügyvédei révén – 
eseteket visz az Emberi Jogok Európai Bírósága elé. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda 
szintén visz "strasbourgi" ügyeket. 
 
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 Vasutasok 
Szakszervezete tagja az Európai Közlekedési Dolgozók Szövetségének (European Transport Workers’ 
Federation).  
 
 
 
 
 
 
16. Rendelkeznek a szükséges angol nyelvismerettel? 
 
Civilszervezetek 
A diszkrimináció-ellenes tevékenységet folytató civilszervezetek nagy részének vannak angolul jól 
beszélő munkatársai. Ez elengedhetetlen az Európai Uniós pályázatokon való részvételhez. A roma 
szervezetek egy részét azonban a nyelvismeret hiánya fosztja meg a nemzetközi együttműködésekben 
és pályázatokon való részvétel lehetőségétől (Közéleti Roma Nők Egyesülete).  
 
Szakszervezetek 
A válaszadó szervezetek többsége képes az angol nyelven folyó munkára, és végeznek is angol nyelvű 
tevékenységet (ez nemzetközi kapcsolataik miatt is szükséges).  
 
 
17.  Azon országokban, ahol a szakszervezetek kapcsolódnak a politikai pártokhoz, a 

politikai párt közreműködésének vagy a közreműködés hiányának van hatása a 
szakszervezet lehetőségeire a diszkriminációellenes tevékenység tekintetében? 

 
A politikai pártokkal való kapcsolat hiánya miatt a kérdés nem válaszolható meg. 
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18.  A szakszervezetek regionális szervezetei képesek abban az esetben is 
diszkriminációellenes tevékenységet végezni, ha a központi szervezet nem végez ilyen 
tevékenységet? 

 
Az erre a kérdésre adott válaszok változóak voltak. Egyes válaszadók úgy nyilatkoztak, hogy a 
regionális szervezeteknek van lehetőségük önállóan diszkriminációellenes tevékenységet végezni (pl. 
Vasutasok Szakszervezete, Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete), más 
szakszervezetek (pl. Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete) esetében nem ez a helyzet.  
 

A diszkrimináció-ellenes tevékenységet folytató civilszervezetek szakterületei 
 
 
19. 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). 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, Roma 
Polgárjogi Alapítvány). 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 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 két civilszervezet nyújt jogi segítséget (Háttér Társaság a Melegekért 
Egyesület és Habeas Corpus Munkacsoport); 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. 
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20. 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, 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, Roma Polgárjogi Alapítvány, Magyarországi Roma 
Parlament, Közéleti Roma Nők Egyesülete, Háttér Társaság a Melegekért Egyesület, Habeas Corpus 
Munkacsoport). 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 
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. A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete azt válaszolta, hogy soha nem 
érkezett hozzájuk diszkriminációval kapcsolatos panasz. 
 
21. 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). A szexuális 
orientáción alapuló diszkriminációval foglalkozó civilszervezetek némelyike a nők és gyerekek 
jogainak érdekében is fellép (Habeas Corpus Munkacsoport).  
 
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). 
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22. 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.  
 
Egy másik országos érdekvédelmi szervezet, az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Szövetsége közvetlenül is dolgozik 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.  
 
Szakszervezetek 
Jogsegélyszolgálatukon keresztül a szakszervezetek közvetlenül foglalkoznak az áldozatokkal. 
 
 
 
23. 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. 
 
24. 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 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 bizonyításának 
érdekében. 
 
Szakszervezetek 
A szakszervezetek jogsegélyszolgálatai a segítséget kérő tagoknak jogi képviseletet nyújtanak a 
szükséges jogi eljárások során. A képviselet más formái nem tipikusak. 
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25. Van lehetőségük állami támogatáshoz jutni a jogi képviselet finanszírozására? 
 
Civil szervezetek 
A válaszadó civil szervezetek egyike sem részesül állami támogatásban a jogi képviselet ellátása 
céljából. Meg kell jegyezni, hogy a létező keretek között nincs kizárva, hogy állami támogatást (pl. a 
Nemzeti Civil Alapprogramból származó támogatást – lásd 11. pont) képviseletre fordítsanak. Az 
egyik megkérdezett civil szervezet azt válaszolta például, hogy azért nem pályáztak állami támogatásra 
képviselet fnanszírozása céljából, mert az esetek egy részében állami hatóságok ellenében kell 
fellépniük, és ezért nem akartak semmilyen formában függeni az államtól. 
 
Szakszervezetek 
Egyik válaszadó szakszervezet sem részesül állami támogatásban a képviselet kapcsán. 
 
26. Magába foglalja ez a jogi képviseletet is? 
 
Civilszervezetek 
Amint azt fent írtuk, a jogi képviselet az esetmunkát végző civilszervezetek tevékenységének 
elsődleges formája. Csak néhányuk (pl. Labrisz Leszbikus Egyesület, Háttér Társaság a Melegekért 
Egyesület) nyújt másfajta segítséget (is) (pl. pszichológiai tanácsadást). Bővebben lásd a 29. pont alatt. 
 
Szakszervezetek 
Ahogy fent említettük, a jogi képviselet az egyedi ügyekben nyújtott jogi segítség legfőbb formája a 
megkérdezett szakszervezetek körében. 
 
27. 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 (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 érdek-képviseleti szervezet a jogsérelmet szenvedett fél meghatalmazása 
alapján képviselőként járhat el. Ezen túlmenően az egyenlő bánásmód követelményének megsértése 
miatt indult közigazgatási eljárásban a társadalmi és érdek-képviseleti szervezetet megilletik az ügyfél 
jogai. Ennek ellenére a fent vázolt megoldás (jogi képviselet biztosítása állandó szerződéssel 
rendelkező ügyvédeken keresztül) valószínűleg tovább fog élni. 
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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. 
 
28.  A civil szervezeteknek / szakszervezeteknek van lehetőségük egy meghatározott közösség 

nevében fellépni a bíróság előtt , ha ez az adott országban  megengedett? 
 
Civil szervezetek 
Erre Magyarországon perjogi szempontból nincs mód, de az közérdekű igényérvényesítést az Ebktv. 
lehetővé teszi: az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt, vagy abban az esetben, ha 
ennek közvetlen veszélye fennáll, bármely társadalmi vagy érdek-képviseleti 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 érdek-képviseleti szerv az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
eljárásának kezdeményezése mellett is dönthet. 
 
Szakszervezetek 
Mivel 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, ezen szervezetek is jogosultak a közérdekű 
igényérvényesítés kezdeményezésére a felsorolt ügyekkel kapcsolatban. 
 
29. Végeznek másfajta gyakorlati munkát? (pl. szociális segítség, egyéb segítségnyújtás) 
 
Civilszervezetek 
Egyes roma civilszervezetek ösztöndíjakkal segítik a roma egyetemi hallgatókat (Roma Polgárjogi 
Alapítvány, 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 és HIV/AIDS megelőzési információt is biztosít a 
hozzá fordulóknak. 
 
Szakszervezetek 
Egyetlen megkérdezett szervezet sem nyújt a jogsegélyen kívül másfajta segítséget. 
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30. 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, a Háttér Társaság a 
Melegekért Egyesület és a Roma Polgárjogi Alapítvány) észrevételeket fűzött az egyenlő bánásmódról 
szóló törvény koncepciójához és tervezeteihez.  
 
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 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 Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete például a 
vasárnap végzett munkáért adandó pótlólagos fizetést említette, mint az ilyen jellegű 
lobbitevékenységük tárgyát). 
 
31. 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. 
 
Szakszervezetek 
Az erre a kérdésre adott válaszok nagyon változóak voltak. Egyes szervezetek úgy nyilatkoztak, hogy 
jó a kapcsolatuk a kormánnyal (pl. Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete), mások rendszeres, de 
formális kapcsolattartásról számoltak be (pl. Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete). A 
Vasutasok Szakszervezete megemlítette, hogy nemrég ígéretet kaptak az illetékes minisztériumtól a 
rendszeres, kéthavonta történő egyeztetésre, míg a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete 
kapcsolatát a kormánnyal a „kimért” szóval jellemezte. 
 
32. 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. 



28 
 

 
 
33.  A szakszervezeteknek milyen a kapcsolatuk a munkáltatók szervezeteivel? 

 
Az e kérdésre adott válaszok újfent nagyon eltérőek voltak. Egyes szervezetek úgy nyilatkoztak, hogy 
kapcsolatuk korrekt, vagy éppen jó a munkáltatók szervezeteivel (Kereskedelmi Alkalmazottak 
Szakszervezete, Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete), mások problematikusnak 
jellemezték a kapcsolatot (Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete).  
 
 
34. 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).   
 
Létrehozása óta az Egyenlő Bánásmód Hatóság (az egyenlő bánásmód követelményének 
érvényesülését ellenőrző magyarországi szerv) eléggé 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. Egyesek úgy nyilatkoztak, hogy a 
kapcsolatuk nagyon korlátozott (Vasutasok Szakszervezete, Élelmiszeripari Dolgozók 
Szakszervezete), mások bizonyos fokú együttműködésről számoltak be. A Tudományos és Innovációs 
Dolgozók Szakszervezete és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete úgy nyilatkozott, hogy 
vannak eseti találkozóik és konzultációik, de még sosem fordultak ezen szervekhez egyedi ügyek 
kapcsán. 
 
35. Milyen képzettséggel rendelkeznek a munkatársak? 
 
Civilszervezetek 
A munkatársak túlnyomó része valamennyi megkérdezett civilszervezetnél egyetemi vagy főiskolai 
diplomával rendelkezik. 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 legalább 
érettségivel rendelkeznek. 
 
Szakszervezetek 
A munkatársak jelentős részének főiskolai vagy egyetemi végzettsége van, a többiek középfokú 
végzettséggel rendelkeznek 
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36. 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 civilszervezeteknél ezek a jogászok képzéseket tartanak a szervezet önkéntesei számára (Háttér 
Társaság a Melegekért Egyesület). A Habeas Corpus Munkacsoport jogászai a NANE nőjogi szervezet 
aktivistáival együtt tartottak képzéseket, és nemzetközi tréningeken is részt vettek. 
 
Az Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ Alapítvány (INDOK) olyan szervezet, 
amelynek tevékenysége – többek között – a jogvédő szervezetek képzésére irányul. 
 
Az idősek és a fogyatékosok civilszervezetei nem számoltak be képzési tevékenységről. 
 
Szakszervezetek 
A szervezetek egy része azt válaszolta, hogy a munkatársak nem részesülnek diszkriminációval 
kapcsolatos képzésben, mások (pl. Vasutasok Szakszervezete, Kereskedelmi Alkalmazottak 
Szakszervezete) úgy nyilatkoztak, hogy a munkatársak az általános képzés (pl. a Munka 
Törvénykönyvével kapcsolatos képzés) keretében a diszkriminációellenes tevékenységgel 
kapcsolatban is kapnak információt. 
 
37. Kapnak képzést pályázat- és jelentésírás terén? 
 
Civilszervezetek 
A megkérdezett civilszervezetek kevesebb mint fele vett részt forrásteremtési képzésben (néhány roma 
civilszervezet és valamennyi 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. 
 
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. 
 
38. 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. 
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Szakszervezetek 
Minden 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. 
 
III. A diszkrimináció-ellenes tevékenységet végző civilszervezetek/szakszervezetek 

szükségletei és problémái 
 

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

 
Civil szervezetek 
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 szerint ez az oka annak, hogy a poiltikai 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 
Utalva arra a tényre, hogy diszkriminációellenes tevékenységük nagyon korlátozott, vagy nem is 
végeznek ilyen tevékenységet, a megkérdezett szakszervezetek semmilyen konkrét problémát nem 
jelöltek meg. 
 
40. A diszkrimináció-ellenes tevékenységet folytató civilszervezetek/szakszervezetek  

problémái közül a finanszírozás az egyik legégetőbb? 
 
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 folytatnának. 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. 
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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 
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.      
 
41. 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.) egyes szervezetek legképzettebb munkatársai képzéseket is 
tartanak (pl. Háttér Társaság a Melegekért Egyesület, 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. 
 
42. 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. A megkérdezett civilszervezetek kevesebb, mint fele vett részt 
forrásteremtési képzésen. Az ilyen szervezetek valamennyien tervezik a részvételt.  
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Szakszervezetek 
A válaszadók a munkajoggal kapcsolatos széleskörűbb képzést (ennek keretében a diszkriminációt 
megvalósító magatartások elleni lehetséges jogorvoslati formák ismertetését) említették.  
 
43. 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 (Habeas Corpus Munkacsoport, Háttér Társaság a Melegekért Egyesület, 
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. Egy válaszadó szervezet például úgy nyilatkozott, hogy eddig csupán egyetlen 
jogszabályt, a Munka Törvénykönyvét alkalmazták, annak a hátrányos megkülönböztetéssel 
kapcsolatos rendelkezései ismertek a munkatársaik előtt. Ez azt jelenti, hogy az adott szervezet nem 
alkalmazza az Ebktv.-t, amely az antidiszkriminációs szabályozás magját képezi (a Munka 
Törvénykönyvének 5. §-a is utal az Ebktv.-re).  
 
 
44. 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 legtöbb válaszadó szervezet nemmel felelt erre a kérdésre. Az ez alól kivételt képező egyetlen 
szervezet, a Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete azt a választ adta, hogy amennyiben 
munkatársaik kívánják, megszerezhetik a szükséges ismereteket, mivel megfelelően tájékoztatják őket 
a jogszabályi változásokról. Ez azt jelenti, hogy nincs szervezett képzés a témakör kapcsán. 
 
45. A munkatársaik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a jogalkotási és politikai 

javaslatok megfogalmazásának technikáiról? 
 
Civilszervezetek 
A válaszoló civilszervezetek úgy vélik, jogászaik képzettek és rendkívül aktívak ezen a téren. 
Valamennyi civilszervezet elégedett a jogalkotási folyamatban mutatott teljesítményével.  
 
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. 
Egy válaszadó szervezet csak közvetetten, országos szakszervezeti szövetsége révén vesz részt a 
jogalkotási folyamatban. 
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46. 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.    
 
Szakszervezetek 
Ebben a vonatkozásban megint teljesen eltérő válaszokat adtak a különböző szakszervezetek. 
Mindazonáltal 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 tagok körében) mindenképpen szükséges 
lenne. 
 
47. Fejlődniük kell ahhoz, hogy ügyfeleiknek vagy potenciális ügyfeleiknek hatékonyan 

segíthessenek? 
 
Civilszervezetek 
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. 
 
Szakszervezetek 
Összhangban azzal, amit a diszkriminációellenes tevékenység hiányáról fent elmondtunk, a válaszadó 
szervezetek egyöntetűen igennel válaszoltak erre a kérdésre.  
 
48. 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. Ez is mutatja, hogy a civilszervezetek általános presztízse meglehetősen 
alacsony.  
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Szakszervezetek 
Néhány válaszadó újfent azt hangsúlyozta, hogy a diszkriminációellenes tevékenység csupán 
marginális területét képezi tevékenységüknek, és kifejezték azon véleményüket, hogy nem a 
szakszervezetek feladata ezen problémakör közvetítése a kormány felé. A kérdésre adott válaszok 
alapján úgy tűnik, a szakszervezetek nem ismerik fel, hogy tagjaik diszkrimináció elleni védelme 
fontos tevékenység lehet számukra. Úgy tűnik, egyre többen ismerik fel a nemek közötti egyenlőség 
jelentőségét, de a többi diszkriminációs alap (kor, etnikai hovatartozás, stb.) tekintetében nem ez a 
helyzet.  
 
49. 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. A Tudományos és Innovációs 
Dolgozók Szakszervezete ennek kapcsán felhívja a figyelmet az esélyegyenlőségi tervekkel 
kapcsolatos helyzetre. A Munka Törvénykönyve rendelkezései szerint a munkáltató – a munkáltatónál 
képviselettel rendelkező szakszervezettel, ilyen szakszervezet hiányában az üzemi tanáccsal 
egyetértésben – meghatározott időre szóló ún. esélyegyenlőségi tervet fogadhat el. A terv célja a 
hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok helyzetének javítása. A Munka Törvénykönyve 
tartalmazza ezen hátrányos helyzetű csoportok felsorolását (nők, a negyven évnél idősebb 
munkavállalók,   roma munkavállalók,  fogyatékos személyek, két vagy több tíz éven aluli gyermeket 
nevelő munkavállalók, tíz éven aluli gyermeket nevelő egyedülálló munkavállalók), de felsorolás 
nyitott végű. A közszférában az esélyegyenlőségi tervek elfogadása kötelező.  

  
Válaszában a  Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete rámutatott arra, hogy ezen 
rendelkezések kötelező jellege ellenére a közszférában a  munkáltatók nem fogadtak el ilyen 
esélyegyenlőségi terveket, bár a szakszervezetek háttéranyagokat és a segítségüket is felajánlották. A 
szervezetek esélyei arra nézve, hogy eredményeket érjenek el ebben a tekintetben, korlátozottak, 
miután a kormány vonakodik az esélyegyenlőségi tervek ellenőrzésétől és hiányuk szankcionálásától. 
(Meg kell jegyezni, hogy ez a helyzet nemrég megváltozott: 2007. január 1-je óta az Egyenlő 
Bánásmód Hatóság szankcionálhatja az ilyen tervek hiányát.)   
 
50. 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 sajtósra, ám ha volna pénzük még egy munkatárs alkalmazására, a 
nagyszámú ügyfél miatt esetleg inkább mégis egy további jogászra volna szükségük. 
 
Szakszervezetek 
A kérdésre adott válaszok különbözőek voltak. Egy válaszadó úgy nyilatkozott, hogy a munkaadókkal 
való konfliktusokat bizalmasan próbálják megoldani, és csak akkor fordulnak a nyilvánossághoz, ha a 
munkavállalók jogainak tömeges megsértéséről van szó. Mivel csak néhány diszkriminációval 
kapcsolatos ügyük van, ezt a témát nem szeretnék a nyilvánosság elé vinni. 
 



35 
 

51. 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, stb.) 
felvételére fordítható bővebb forrásokat  szintén sokan említették. 
 
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 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. 
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c) Hátrányos megkülönböztetés Magyarországon 

 
1. Hátrányos megkülönböztetés Magyarországon 
 
Oktatási célok: 
 
- A résztvevők ismerjék meg azokat a hazai rendelkezéseket és eljárásokat, amelyeknek célja az EU 

Irányelvek átültetése, és formáljanak véleményt arról, hogy vajon az irányelvek átültetése 
megfelelően történt-e. 

- A résztvevők ismerjék meg azokat a hazai és nemzetközi fórumokat, amelyekhez a hátrányos 
megkülönböztetés eseteiben fordulni lehet. 

- A résztvevők sajátítsák el az irányelvek és az azokon alapuló hazai jogszabályok főbb elveit, és 
váljanak képessé arra, hogy megbecsüljék, milyen hatással vannak ezek a mindennapi munkájukra. 

- A résztvevők kapjanak információt arról, hogy a nemzetközi közösség miként látja hazájuk 
teljesítményét ezen a területen, és hogy miként használhatják fel ezt az információt. 

 
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 irányelvnek (Faji Egyenlőségi 
Irányelv)1 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. 
 

                                                 
1 A Tanács 2000. június 29-i 43/2000/EK irányelve a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli 
egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról. 
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Az Faji Egyenlőségi Irányelvet és a 2000/78-as Foglalkoztatási Egyenlőségi Irányelvet2 a magyar 
jogalkotó az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség elősegítéséről szóló 2003. évi CXXV. 
törvény (Ebktv) elfogadásával vette át. Erre az Ebktv a záró rendelkezései között utal is (lásd a 64. §-
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, amelyet mind a mai napig 
nem ültettek át megfelelően 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 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,3 míg a már fogyatékkal élő személy 
munkához jutása érdekében intézkedési kötelezettsége nincs. Jogszabály-módosításra van tehát 
szükség, hogy az irányelv maradéktalan átültetéséről beszélhessünk.  
 
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).4 
 

                                                 
2 A Tanács 2000. november 27-i 78/2000/EK irányelve a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmód általános kereteinek létrehozásáról. 
3 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális 
ellátásáról, 1. §    
4 Ebktv 7. § (1) 
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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.5 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.6 Ilyen volt például a 
tiszaújvárosi önkormányzat azon 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.7 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.8 Ez lehet a helyzet, ha például az általa 
tudottan vallásos munkavállalót munkáltatója gyakorta „szórakoztatja” istenkáromló viccekkel.9 
 
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.10 
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.11 
 

                                                 
5 Ebktv 8. § 
6 Ebktv 9. § 
7 Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről, 2000. január 1.–december 31. 
Országgyűlési Biztosok Hivatala, Budapest, 2001, 83–86. o. 
8 Ebktv, 10. § (1) 
9 A személyi hatályra vonatkozó rendelkezések miatt (lásd később) a kollégák ugyanilyen magatartása nem minősül 
zaklatásnak, ami a törvény jelentős hiányosságának bizonyulhat. 
10 Ebktv 10. § (2) 
11 Az eset leírását lásd: Fundamentum, 1999/2., 124–129. o. 
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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.12 
Megtorlásról beszélhetünk például akkor, ha egy előzetes letartóztatott az őt „lecigányozó” fogdaőrrel 
szemben panaszt tesz, és ettől kezdve őt (vagy a panaszt tanúvallomásával megerősítő zárkatársát) a 
felügyelet mindig csak jelentős késéssel engedi ki vécére, vagy más módon „bünteti”.  
 
Elképzelhetők olyan esetek, amelyek formálisan az előbbiekben felsorolt öt kategória valamelyike alá 
sorolhatók 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.13 
 
Fontos megjegyezni, hogy az általános kimentési okot nem lehet alkalmazni a faji vagy etnikai 
származáson alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés esetében. 
 
Ilyen indoka 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 foglalkozási tevékenység természete vagy gyakorlásának körülményei 
miatt indokolt, arányos és valós foglalkoztatási követelményen alapuló megkülönböztetés”.14 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.  
 

                                                 
12 Ebktv 10. § (3) 
13 Ebktv 7. § (2) 
14 Ebktv 22. § b) 
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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”),15 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.16  
 
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.17  
 
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”.18 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. 
 
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 területét lefedi. 
 

                                                 
15 Ebktv 28. § (1) 
16 Ebktv 28. § (2) 
17 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. 
18 Ebktv 11. § (2) 
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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,19 
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, ezért nem 
felel meg maradéktalanul az irányelveknek. 
 
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 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 területeken20 megvalósuló faji és etnikai alapú megkülönböztetés vonatkozásában 
rendelkezik a felsorolt három jogosítvánnyal. 
 
Ezzel szemben a jogalkotó olyan, az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző 
közigazgatási szerv21 (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.22 
 

                                                 
19 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. 
20 Lásd a 28. lábjegyzetet. 
21 Ebktv 13. § 
22 http://europa.eu.int/comm/emplomnet_social/fundamental_rights/pdf/legisln/mslegln 
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Az EBH – többek között – a következő hatáskörökkel rendelkezik: 
 
− 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.23 
 
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.24  
 
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. 
 

                                                 
23 Ebktv 14. § 
24 Lásd a Legfesőbb Bíróság BH 2006.14 szám alatt közzétett eseti döntését 
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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.) 
 
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. 
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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 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. (Erről bővebben lásd alább.)  
 
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. 
 
(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.  
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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 esélykiegyenlítő intézkedéseket, de csak addig, 
amíg a 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 két 
évente 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 CERD bizottság szintén 2002-ben tárgyalta a magyar országjelentést. Erre vonatkozó jelentésében 
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. 
 
Egyéni panaszok: Magyarország elfogadta magára nézve kötelezőnek az egyezmény 14. cikkét, tehát 
Magyarországgal szemben is tehető egyéni panasz.  
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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 
fogja tárgyalni. 
 
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 2006-ban vizsgálta a magyarországi helyzetet, 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. 
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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. Az ENSZ 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.  
 
2. A hátrányos megkülönböztetés ellen igénybe vehető jogi eszközök 
 
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 (lásd az Alapfogalmak című részt) 
egyértelművé tette, hogy az alapvető jogok védelmének „ténylegesnek és hatékonynak kell lennie, 
nem lehet csupán elvi szintű és illuzórikus.”  
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3.A 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.25 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.26 
 
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. 
 
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.27  
 
Ha valakit diszkriminatív megfontolásból nem vesz fel a munkáltató, kártérítést követelhet, hiszen a 
Munka Törvénykönyve alapján a munkáltató a munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben 
okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékében felel.28 
 
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. 29 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).  
                                                 
25 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.), 349. § 
26 Pp., 349. § 
27 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.), 100. § 
28 Mt., 174. § 
29 Mt., 177. § 
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Abban bizonytalan a bírói gyakorlat, hogy az elmaradt munkabért milyen időtartamra lehet (vagy 
lehet-e egyáltalán) megítélni ilyen esetekben. 
 
Munkaügyi felügyelőség 
 
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.30  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)31 

 
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.32 
 
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 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.33  
 

                                                 
30 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről (Müetv.), 3. §    
31 Müetv., 6. § 
32 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről (Szabálysértési rendelet), 93. §    
33 Ebktv., 14. § 
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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 terjedhet.34 
 
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.35 Mivel azonban az EBH-nál pillanatnyilag sokkal kevesebben 
dolgoznak, mint az a panaszok elbírálásához szükséges lenne, a hivatalból való eljárás valószínűleg 
sokáig nem lesz jellemző az EBH-ra. 
 
Az EBH eljárásának szereplői a kérelmező (aki diszkriminációra panaszkodik) és az eljárás alá vont 
személy (akivel szemben a panaszt előterjesztik). Az EBH az érdemi határozatot fő szabály szerint a 
kérelem előterjesztésétől számított hetvenöt napon belül hozza meg.36 A kérelemre indult eljárásban az 
EBH általában tárgyalást tart, amelyet azon a településen tart, ahol a kérelmező lakik vagy 
tartózkodik.37 A kérelmező és az eljárás alá vont személy a tárgyaláson adhatja elő álláspontját és 
bizonyítékait.38 
 
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.”39 
 
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 roma személyeket, majd megvizsgálja, hogy a 
foglalkoztató közülük kinek kínál munkát. Ha csak a nem roma munkavállalóknak, akkor 
bizonyítottnak tekinthető az etnikai diszkrimináció. 
 

                                                 
34 Ebktv., 16. § 
35 Ebktv., 15. § 
36 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól (EBH rend.), 7. 
§ 
37 EBH rend., 8. § 
38 EBH rend., 11. § 
39 EBH rend., 13. § 
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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.40 A törvény ezen túlmenően kölcsönös szignalizációs 
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”.41  
 
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.42 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.43 
 
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 mégiscsak biztosítja az EBH bizonyos fokú 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”.44 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. A 
későbbi bírósági jogérvényesítést egyik esetben sem zárja ki jogszabály (ellenben ha valaki már 
bírósághoz fordult, akkor a bírósági eljárás lezárásáig az EBH nem foglalkozhat a panasszal). 
 

                                                 
40 Ebktv 15. § (1) 
41 Ebktv 15. § (2) 
42 Ebktv 15. § (3) 
43 Ebktv 15. § (4) 
44 Ebktv 15. § (7) 
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Közérdekű igényérvényesítés 
 
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.” 
 
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  
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3.B A magyar jog eszköztára a foglalkoztatáson kívüli diszkriminációval összefüggésben 
 
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.45  
 
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.  
 

                                                 
45 Pp., 23. § 
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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. 
 
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. 
 
Fogyasztóvédelmi felügyelőség 
 
A fogyasztóvédelmi törvény46 úgy rendelkezik, hogy a törvényben meghatározott 
jogkövetkezményeket alkalmazni kell, ha a gazdálkodó szervezet a forgalomból az árut jogosulatlanul 
visszatartja, illetve a szolgáltatás nyújtását jogosulatlanul megtagadja. Ilyen eset, ha valakit azért nem 
szolgálnak ki, mert roma. Ebben az esetben a panaszos a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat. 
 
A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szakmai 
irányításával a területi felügyelőségek látják el. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi 
felügyelőségek 
 
• felügyelik a fogyasztóvédelmet érintő jogszabályok megtartását, 
• ellenőrzik az áruk forgalmazására és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabályok 

megtartását 
• vizsgálatot folytathatnak a fogyasztókat érintő ügyekben 
• fogyasztóvédelmi bírságot szabhatnak ki, kivéve, ha más hatóság azonos tényállás mellett már 

szabott ki bírságot,47 
 
A fogyasztóvédelmi bírság többszörös jogsértés esetén halmozottan is kiszabható, összegét az eset 
összes körülményeire tekintettel kell meghatározni.48 
 
Ha az eljáró hatóság eljárása során megállapította az e törvényben és más jogszabályokban foglalt 
fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 
 
• elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, 
• megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, 
• elrendelheti a fogyasztók széles körét érintő vagy jelentős nagyságú hátrányt okozó és a 

tisztességtelen piaci magatartás tilalmába ütköző gazdasági tevékenység esetén – a 
szabálytalanság megszüntetéséig – az üzlet bezárását.49 

 
A jegyző 
 
Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről 4/1997. számú 
kormány rendelet kimondja, hogy az üzlet biztonsági őrei a szolgálat teljesítése, továbbá az üzlet 
dolgozói a munkavégzésük során tevékenységükkel nem sérthetik a vásárlók személyiségi jogait50 (így 
velük szemben – értelemszerűen – hátrányos megkülönböztetést sem alkalmazhatnak) 
 

                                                 
46 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (fogyasztóvédelmi törvény)    
47 Fogyasztóvédelmi törvény, 43. § 
48 Fogyasztóvédelmi törvény, 48. § 
49 Fogyasztóvédelmi törvény, 47. § 
50 23/A. § 
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Az üzletek működési engedély szerinti működését és a kereskedelmi tevékenység folytatására 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását a jegyző, a szakhatóságok, a Fogyasztóvédelmi 
Főfelügyelőség és a területi fogyasztóvédelmi felügyelőségek ellenőrzik. 
 
Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az üzlet vagy az üzletben kereskedelmi tevékenységet 
folytatók a jogszabályokban foglalt előírásoknak nem felelnek meg, illetve azokat nem tartják be (így 
például hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak), a jegyző az üzletet az észlelt hiányosság 
megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra ideiglenesen bezárathatja. Ez a határozat fellebbezésre tekintet 
nélkül azonnal végrehajtható.51 
    
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 hivatala52 
 
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. 
 
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. 
 

                                                 
51 8. § 
52 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 
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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. 
 
Speciális oktatási kárfelelősség 
 
Ha oktatási diszkrimináció miatt kívánunk a polgári bíróság előtt pert indítani, fontos tudni, hogy a 
közoktatási törvény53 77. §-a speciális szabályt tartalmaz az oktatási intézmények kártérítési 
kötelezettségével kapcsolatban: „Az óvoda, az iskola, a kollégium, illetve a gyakorlati képzés 
szervezője a gyermeknek, tanulónak az óvodai elhelyezéssel, tanulói jogviszonnyal, kollégiumi tagsági 
viszonnyal, gyakorlati képzéssel összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes 
mértékben felel. A kártérítésre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének rendelkezéseit kell 
alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy a nevelési-oktatási intézmény, illetve a gyakorlati képzés 
szervezője felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső 
elháríthatatlan ok idézte elő.”  
 
Ez tehát az általánosnál szigorúbb követelmény, hiszen a Ptk. 339. § (1) bekezdése azt mondja: „aki 
másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy 
úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.” Szemben ezzel, ahhoz, hogy az oktatási 
intézmény az oktatással összefüggő kárfelelősség alól mentesüljön, nem elégséges az adott helyzetben 
általában elvárható eljárást igazolnia. A mentesüléshez azt kell bizonyítania, hogy a kárt a működési 
körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 
 
A fent már említett tiszavasvári példára vetítve ez a következőt jelenti. Mivel a felperes diákok az 
általános személyiségi jogi védelemhez folyamodtak (amely viszont az általános kártérítési 
szabályokat hívja fel), az alperes önkormányzat védekezhetett azzal, hogy úgy járt el, ahogy az az 
adott helyzetben (a tetvesedés terjedésének megakadályozása céljából) általában elvárható. Ha 
azonban a felperesek a közoktatási törvény 77. §-ára hivatkoztak volna, az önkormányzat csak abban 
az esetben mentesülhetett volna a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a diákoknak a diszkriminációval 
okozott nem vagyoni kár az iskola működési körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következett be. 
Mivel a ballagás elkülönített szervezése semmiképpen sem tekinthető úgy, mint ami az iskola 
működési körén kívül esik, a felperesek kedvezőbb eljárásjogi helyzetbe kerülhettek volna a speciális 
oktatási kárfelelősség alkalmazásával. 
    
Jegyző 
 
Az oktatási diszkrimináció szankcionálása terén alkalmazható szankciós eszköz a „nevelési-oktatási 
tevékenység folytatására vonatkozó szabályok megszegése” elnevezésű szabálysértés: a szabálysértési 
rendelet 142. § (5) bekezdése szerint „aki a gyermeket, tanulót a közoktatásra vonatkozó 
rendelkezések szándékos megszegésével hátrányosan megkülönbözteti, százezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható.” Ilyen ügyekben nem az általános hatáskörű szabálysértési hatóság, tehát a 
jegyző, hanem az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont jár el. 
    
Az országgyűlési biztosok54 
 
Az országgyűlési biztosok azért szerepelnek külön alcímben, mert bár az élet számos területén 
előforduló diszkriminációval szemben lehet hozzájuk fordulni, esetükben van egy fontos megkötés: 
csak hatóság, illetve közszolgáltatást végző szerv jogsértése esetén vehető igénybe ez a jogorvoslati 
fórum.  

                                                 
53 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 
54 Az országgyűlési biztosok jogállását az 1993. évi LIX tv. szabályozza 
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Jelenleg négy országgyűlési biztost ismer a magyar jogrendszer: 1) állampolgári jogok országgyűlési 
biztosa; 2) ennek helyettese; 3) nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa; 4) 
adatvédelmi biztos 
 
A diszkrimináció tilalmába ütköző magatartások az első háromra 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 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. 
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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 természetes személy vagy jogi 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 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)  
- nyilvánosság számára nyitva álló helyek (bárok, diszkók, szállodák, stb.) 
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3.C 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 ezt 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 az eljárását az 
ügy jogerős elbírálásáig felfüggeszti, és ezt követően a bíróság által megállapított tények alapján 
dönt.55 
 
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 a 

bíróság előtt nem vehető igénybe a "nép ügyvédje" szolgáltatás) 
• a panaszos számára elérhető anyagi kompenzáció lehetősége 
• a jogellenesen megszüntetett munkaviszony helyreállítása lehetséges-e  
• a panasznak a nyilvánosságra gyakorolt lehetséges hatása (pl. egy strasbourgi bírósági döntés 

                                                 
55 Ebktv. 15/A. § 
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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) 

 
3.D Az egyes jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó legfontosabb eljárási és technikai 
szabályok 
 
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 azt, hogy a bíróság 

állapítsa meg a személyhez fűződő jog megsértését, és kötelezze kártérítésre a rendelő 
fenntartóját); 

• a felek közötti jogvitában közvetítői eljárás volt-e folyamatban.56 
 
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára 
a felperes bizonyítékként hivatkozik, vagy amely a bíróság hatáskörének és illetékességének 
megállapításához szükséges. Egyébként mivel a magyar bizonyítási rendszer szabad, ezért bizonyítási 
eszközként számos dolog szóba jöhet (legjellemzőbben: okiratok, tanúk, 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. 57 
 
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.58 
    
                                                 
56 Pp. 121. § 
57 Pp. 3. § 
58 Pp., 94. § 
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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,59 egyes esetekben pedig (például jogellenes felmondás) 30 nap alatt kell 
bírósághoz fordulni.60    
 
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, bejelentésére, nyilatkozatára, más hatóság kezdeményezésére, 
külön jogszabályban meghatározott panaszra (együtt: kérelem) vagy hivatalból indul meg.61  
 
A kérelmet a hatósághoz írásban lehet benyújtani, a természetes személy ügyfél azonban kérelmét 
szóban is előterjesztheti. Jogszabály előírhatja, hogy az ügyfél a kérelmét az e célra rendszeresített 
nyomtatványon 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.62 
    
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.63 
 
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 az 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. 
 
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. 
 
                                                 
59 Mt., 11. § 
60 Mt., 202. § 
61 Ket., 29. § 
62 Ket., 34. § 
63 Ket., 38. § 
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Hasznos információ 
 
Az EBH honlapján található egy összefoglaló azokról a tudnivalókról, amelyek szükségesek lehetnek 
azok számára, akik a hatósághoz akarnak fordulni.64 A honlapon megtalálható a diszkrimináció elleni 
küzdelemben kiemelkedő szerepet játszó hazai állami szervek és civil szervezetek internetes 
elérhetősége is. 
 
3.E 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,65 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.”66 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. 
 
Azok a rászorult személyek, akik valamely civil szervezet segítségét nem tudják igénybe venni, a jogi 
segítségnyújtás állami csatornáit vehetik igénybe. A peres eljárást megelőzően ez a „nép ügyvédje”, 
azaz az Igazságügyi Minisztérium Jogi Segítségnyújtó Szolgálata.  
 
A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (Jstv.) szerint 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.  
 
A támogatást az állam úgy nyújtja, hogy a fél által igénybevett jogi szolgáltatás díját (tehát 
tulajdonképpen az ügyvédi munkadíjat) viseli a panaszos helyett, vagy pedig megelőlegezi, és azt a 
panaszosnak csak később kell visszafizetnie.  
 
A jogi szolgáltatás díját a fél helyett az állam akkor viseli, ha a fél rendelkezésre álló havi nettó 
jövedelme (munkabére, nyugdíja, egyéb rendszeres pénzbeli juttatása), nem haladja meg 
nyugdíjminimumot, vagyona pedig nincs. 
 

                                                 
64 Lásd: http://www.egyenlobanasmod.hu/index.php?g=ebh_aboutH.htm 
65 Pp., 67. § 
66 Ebktv., 18. § 
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Jövedelmi és vagyoni helyzetére tekintet nélkül rászorultnak tekintendő az a fél, aki 
 
• rendszeres szociális segélyben részesül, 
• közgyógyellátásban részesül vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapították 

meg, vagy 
• átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan személy, 
• menekült, menedékes, illetve menekültkénti vagy menedékeskénti elismerését kérő személy és 

a jövedelmi és vagyoni helyzetéről tett nyilatkozata alapján a számára biztosított ellátásra és 
támogatásra jogosult. 

 
A jogi szolgáltatás díját a fél helyett az állam előlegezi, ha a fél rendelkezésre álló havi nettó 
jövedelme nem haladja meg a minimálbért, és vagyona nincs. 
 
A rászorultságot bizonyos esetekben akkor is meg kell állapítani, ha a fél rendelkezésre álló jövedelme 
a fenti összeghatárokat meghaladja. Ilyen például, ha a 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 nép ügyvédje magára az eljárásra nem biztosít segítséget. Erre a pártfogó ügyvéd szolgál. A Pp. 
lehetővé teszi a költségmentességet azoknak, akik jövedelmi és vagyoni viszonyaik folytán a 
perköltséget fedezni nem tudják. Ezeknek, ha kérik és a bíróság is szükségesnek látja, ingyenes 
(úgynevezett pártfogó) ügyvéd is jár: „költségmentesség esetén a bíróság az ügy vitelére a fél kérésére 
pártfogó ügyvédként a bíróság székhelyén működő ügyvédet vagy ügyvédi irodát rendel ki, feltéve, 
hogy a kirendelés az ügy körülményeire tekintettel szükséges.” 
 
Hogy kinek jár költségmentesség, arról a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet rendelkezik, amely kimondja, 
hogy ha a fél jövedelme (munkabére, nyugdíja, egyéb rendszeres pénzbeli juttatása) nem haladja meg 
nyugdíjminimumot, vagyona pedig – a szokásos életszükségleti és berendezési tárgyakon felül – nincs, 
részére költségmentességet kell engedélyezni. Költségmentességben kell részesíteni azt a felet is, aki 
rendszeres szociális segélyt kap.  Kivételesen költségmentességet lehet engedélyezni akkor is, ha a 
fenti feltételek nem állnak fenn, de a bíróság a fél egyéb körülményeinek figyelembevételével 
megállapítja, hogy a fél létfenntartása veszélyeztetett. 
 
Amint látható, az a probléma, hogy nagyon alacsony a rászorultsági küszöb, és akinek a jövedelme 
meghaladja a nyugdíjminimumot, az igazából jogi segítség nélkül marad a megindult eljárásokban. Ez 
a jelenlegi állás szerint 2008. január 1-től változik, amikortól a nép ügyvédje rendszer a bíróság előtti 
szakaszra is kiterjed már (igaz, hogy akinek a havi jövedelme meghaladja a minimálbért, az továbbra 
sem vehet igénybe jogi segítséget).   
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3.F  Előzetes kérdés intézése az Európai Bírósághoz  
 
Amennyiben a magyar bíróság előtti eljárásban szükségessé válik az EU jog valamely rendelkezésének 
értelmezése, Az Európai Közösséget Létrehozó Szerződés 234. cikke alapján a magyar bíróság (akár 
hivatalból, akár valamelyik fél indítványára) kérheti az Európai Bíróságot, hogy hozzon ebben a 
kérdésben döntést. Ha egy olyan magyar bíróság előtt folyamatban lévő ügyben merül fel ilyen kérdés, 
amelynek határozatai ellen nincs jogorvoslati lehetőség, e bíróság köteles az Európai Bírósághoz 
fordulni az EU jog értelmezésének kérdésében. Ez az úgynevezett „előzetes kérdés”.  
 
Ez rendkívül hatékony jogi eszköz lehet, mivel: 
 
• az előzetes kérdés előterjesztésére irányuló indítvány az eljáró bíró figyelmét arra a tényre 

irányíthatja, hogy az adott probléma érinti az EU jogot, és ez garanciát jelenthet arra, hogy  
megfelelő figyelmet fordítson az ügyre; 

• a nemzeti hatóságok el akarják kerülni, hogy az ország európai szintű vizsgálat tárgya legyen 
egy diszkriminációs ügyben, ezért lehet, hogy lépéseket tesznek ennek elkerülésére 

 
Az előzetes kérdés előterjesztése speciális eljárás, amelyhez mindenképpen szükséges egy, az európai 
jogban járatos jogász segítsége. 
 
Az előzetes kérdésre vonatkozó magyar szabályozást a Pp. tartalmazza,67 amely szerint az Európai 
Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezéséről a bíróság végzéssel határoz, 
egyidejűleg a per tárgyalását felfüggeszti. A bíróság a végzésben meghatározza azt a kérdést, amely az 
Európai Bíróság előzetes döntését igényli, valamint – a feltett kérdés megválaszolásához szükséges 
mértékben – ismerteti a tényállást és az érintett magyar jogszabályokat. A bíróság végzését az Európai 
Bíróság számára való kézbesítéssel egyidejűleg tájékoztatásul megküldi az Igazságügyi Minisztérium 
részére is. 
 
Az előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező végzés ellen külön fellebbezésnek van helye. Az 
előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelem elutasítása ellen külön 
fellebbezésnek nincs helye. 
  
3.G   Az Európai Parlamenthez benyújtott petíciók 
 
Bármely uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti 
székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy egyénileg vagy más polgárokkal vagy 
személyekkel közösen petíciót nyújthat be az Európai Parlamenthez a Közösség tevékenységi 
területére tartozó és őt közvetlenül érintő ügyben. A Parlament Petíciós Bizottsága vizsgálja azokat a 
panaszokat, amelyek szerint valamely uniós polgár EU jog által biztosított jogait nem tartják 
tiszteletben. E mechanizmus előnye, hogy amennyiben a Parlament továbbítja a petíciót az Európai 
Bizottságnak (lásd az Alapfogalmak című részt), a Bizottságot szoros határidő köti a válaszadás 
tekintetében, ellentétben az alább, a H. pont alatt ismertetett mechanizmussal, amely nem tartalmaz 
ilyen kötelezettséget a Bizottság részéről. 
 
3.H   Az Európai Bizottság figyelmének felhívása diszkriminatív igazgatási gyakorlat esetén  
 
Ennek hosszú-távú célja az lehet, hogy a Bizottság úgynevezett „a Szerződés megsértése miatti 
eljárást” indítson a diszkriminatív gyakorlatot folytató tagállam ellen. 
 

                                                 
67 155/A. § 
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Az Európai Bizottságra és az Európai Parlamentre is kötelező az Európai Unió Alapjogi Kartája, 
amelynek 41. cikke szerint  
 
(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit az Unió intézményei és szervei részrehajlás nélkül, 
tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. 
(2) Ez a jog magában foglalja: 
 

• mindenkinek a jogát arra, hogy az őt hátrányosan érintő egyedi intézkedések meghozatala 
előtt meghallgassák, 

• mindenkinek a jogát arra, hogy a személyére vonatkozó nyilvántartásba a bizalmas 
adatkezeléshez, illetőleg a szakmai és üzleti titokhoz fűződő jogos érdekek tiszteletben 
tartása mellett betekintsen, 

• az igazgatási szervek azon kötelezettségét, hogy döntéseiket indokolják. 
(3) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy a Közösség a tagállamok jogában foglalt közös általános elvek 
alapján megtérítse számára az intézményei és alkalmazottai által feladatuk teljesítése során neki 
okozott károkat. 
(4) Mindenkinek lehetősége van arra, hogy a szerződések nyelveinek valamelyikén írásban forduljon 
az Unió intézményhez, és ugyanazon a nyelven kapjon választ. 
 
3.I Kérelem az Emberi Jogok Európai Bíróságához 
 
Amikor egy adott, az Európai Emberi Jogi Egyezményben foglalt valamely jogot érintő ügyben 
minden hatékony hazai jogorvoslatot kimerített a panaszos, lehetőség nyílik arra, hogy kérelmet 
nyújtson be az Európai Emberi Jogi Bírósághoz (lásd az Alapfogalmak című részt).  
 
A diszkrimináció vonatkozásában ezt az Egyezmény 14. cikkére hivatkozva lehet megtenni, feltéve, 
hogy valamely másik cikk is érintve van az ügyben. A 14. cikk ugyanis azt mondja ki, hogy „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.” 
 
Amint látható tehát, a diszkrimináció tilalmát az Egyezmény csak a benne biztosított egyéb jogok 
(például kínzás tilalma, szabadsághoz és biztonsághoz való jog, tisztességes tárgyaláshoz való jog, 
magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog) vonatkozásában mondja ki. Ez azt jelenti, hogy 
ha valaki úgy véli, azért nem érvényesült a tisztességes tárgyaláshoz való joga (6.cikk), mert roma, 
akkor a 6. cikk és a 14. cikk megsértéséért együttesen élhet panasszal az állam ellen. Önmagában a 14. 
cikkre azonban nem lehet hivatkozni, ha nincs egy másik olyan egyezményes cikk, amelyet 
megsértettek. 
 
Van az Egyezménynek egy kiegészítő jegyzőkönyve (a 12. számú jegyzőkönyv), amely általában (és 
nem csak az Egyezményben foglalt egyéb jogok tekintetében) tiltja a hátrányos megkülönböztetést, ezt 
azonban Magyarország még nem ratifikálta, ezért erre magyar ügyekben hivatkozni nem lehet.    
    
3.J   Egyéb nemzetközi fórumok  
 
Ezekről lásd a 3.1-es rész „Nemzetközi jogi lehetőségek a diszkrimináció ellenes küzdelemben” című 
alfejezetét.  
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3.K Szakmai követelmények 
 
Annak, aki a civilszervezeten vagy szakszervezeten belül egyedi ügyekkel foglalkozik, tisztában kell 
lennie a diszkriminációs ügyekkel kapcsolatos szakmai követelményekkel, ideértve az adatok 
bizalmasságára vonatkozó szabályokat is. A civilszervezetnek tisztában kell lennie saját korlátaival, és 
azokat a személyeket, akiknek nem tud segíteni, lehetőség szerint olyan fórumokhoz kell irányítania, 
amelyek az adott ügyben hatékony jogorvoslathoz juttathatják a diszkriminációt elszenvedett 
panaszost. 
 
A szakszervezetek vonatkozásában korlátozást jelent, hogy csak saját tagjaiknak jogosultak 
képviseletet nyújtani. Ezért az ágazatban dolgozó, de tagsággal nem bíró munkavállalók esetében a 
szakszervezet részéről eljáró személynél is fontos követelmény, hogy szükség esetén a megfelelő 
fórumhoz irányítsa a hozzáforduló személyt. 
 
3. Társadalmi kontextus 
 
Felmérések adatai szerint a romák és külföldiek után a homoszexuálisok számíthatnak leginkább arra, 
hogy a magyarok intoleránsak velük szemben. A romák szegregált oktatása és a roma férfiak kb. 70%-
ának munka nélkülisége komoly aggodalomra ad okot.  
 
Noha a nők jelentős része dolgozik, az egyenlő bérezéssel nemcsak a magánszektorban, hanem a 
közszférában is problémák vannak. 
 
A fogyatékkal élők az egyetlen olyan védett csoport, amelynek jogait külön törvény rendezi, a 
gyakorlatban azonban a papíron jól mutató rendelkezések kis része valósul meg csupán. Jó példa erre a 
középületek akadálymentesítésére vonatkozó kötelezettség nagyfokú negligálása, és az, hogy ez a 
súlyos mulasztás mindenféle szankció nélkül marad.  
 
Szinte bevett és elfogadott az idősebb munkavállalókkal szembeni diszkrimináció, a fiatalabbak pedig 
érdekképviseleti szerv híján vannak akadályozva abban, hogy érdekeiket megfelelően megjelenítsék. 
 
Vallási alapú hátrányos megkülönböztetésről viszonylag kevés szó esik a magyar közéletben, 
ugyanakkor a nagy történelmi egyházak és a kisebb vallási közösségek eltérő kezelése, valamint az 
egyes kisebb egyházak tagjaival szembeni gyanakvás és intolerancia azt mutatja, hogy e téren sem 
ideális a helyzet. 
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2006. évre vonatkozó összefoglalója szerint „a beérkezett kérelmek és 
határozatok alapján az állapítható meg, hogy a hátrányos megkülönböztetés legtöbb esetben az ötven 
év feletti, vagy gyermeket vállaló nőket, a fogyatékossággal élőket és a romákat érte, főképpen a 
foglalkoztatás területén. Az érdemi döntésekkel lezárt ügyek körül a legtöbb kérelem Budapestről, Pest 
megyéből, Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, Békés megyéből és 
Hajdú-Bihar megyéből érkezett.”68  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
68 Lásd: http://www.egyenlobanasmod.hu/index.php?g=kozadat.htm 
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d) Áttekintés a diszkrimináció-ellenes tevékenységet végző civilszervezetek, szakszervezetek 
európai és hazai finanszírozási lehetőségeiről 
 
 

1. EURÓPAI CIVILSZERVEZETEK, SZAKSZERVEZETEK EU-S FINANSZÍROZÁSA 
 
a) Európai civilszervezetek 
 
Az európai szintű civilszervezetek kulcsszerepet játszanak az európai esélyegyenlőségi és 
foglalkoztatáspolitika kialakításában, fejlődésében, gyakorlati megvalósításában – tagszervezeteik 
szakértelme és információs háttere révén. Ezen szervezetek azért is kiemelt fontosságúak, mert így az 
EU-s elképzelések illeszkedhetnek az európai állampolgárok elvárásához.  
 
2001 és 2006 között az Európai Unió a Közösségi Akcióprogram (Community Action Programme) 
keretében, a diszkrimináció elleni küzdelem jegyében, számos európai hálózat ernyőszervezetének 
nyújtott támogatást: az AGE (Az európai idősek szervezete); az ILGA Europe (Nemzetközi Leszbikus 
és Meleg Egyesület – Európai Tagozat); az ENAR (Rasszizmus Elleni Szervezetek Európai Hálózata); 
valamint az EDF (Európai Fogyatékosügyi Fórum) működési költségeihez a program éves szinten 
3.000.000 euró támogatást nyújtott 2007 áprilisáig. Számos kisebb szervezet – a Vakok Európai 
Szövetsége, európai siketszervezetek, Inclusion Europe, az Autizmus Európa – szintén részesült 
támogatásban a program keretein belül.   
 
2006 végéig az Európai Nők Érdekérvényesítő Szervezete a Gender Equality Programon keresztül évi 
800.000 eurós támogatásban részesült.   
 
2005 és 2007 között számos, a szociális kirekesztés ellen küzdő civilszervezet (European Anti-Poverty 
Network, European Federation of National Organisations Working with the Homeless, European 
Transregional Network for Social Inclusion, Eurochild, European Social Network, Caritas-Europe) 
részesült összesen 3.600.000 euró támogatásban a Szociális Kirekesztés Elleni Küzdelem 
Akcióprogram keretében (Community Programme to Combat Social Exclusion). 
 
2007 és 2013 között az Európai Bizottság egy új, integrált programot vezet be. A PROGRESS az EU 
új foglalkoztatási és szociális szolidaritási programja (Programme for Employment and Social 
Solidarity). Az új programot az Európai Parlament és az Európa Tanács 2006. novemberében fogadta 
el: http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html 
A PROGRESS az Európai Szociális Alappal (ESZA) párhuzamosan fog működni, egészen 2013-ig. A 
PROGRESS a négy korábbi, 2006-ban lezárult program szerepét veszi át, amelyek a 
megkülönböztetés elleni fellépés, a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség, a foglalkoztatási 
intézkedések, valamint a társadalmi kirekesztettség elleni harc terén fejtették ki tevékenységüket. Az 
Európai Unió azért indította el PROGRESS programját, hogy ezzel is támogassa azokat az 
erőfeszítéseket, amelyeket a tagállamok az egyre több és jobb munkahely megteremtése, valamint a 
mindenkire érvényes esélyegyenlőség megvalósítása érdekében tesznek.  
A PROGRESS céljai között szerepel a diszkrimináció elleni küzdelem. A PROGRESS 4. pontja "Az 
antidiszkriminációról és sokszínűségről", az antidiszkriminációs jogszabályok hatékony végrehajtását, 
illetve a diszkrimináció elleni küzdelem elveinek európai szintű érvényre juttatását tűzi ki célul.   
 
A PROGRESS program pályázati felhívásai a Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi 
Főigazgatóság (DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities) Internetes oldalán érhetőek 
el:  http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm 
 
A PROGRESS program keretein belül az első pályázati felhívást 2006 novemberében tették közzé. A 
pályázat célja a nők esélyegyenlőségéért, illetve a fogyatékossággal élők integrációjáért küzdő európai 
hálózatok kiépítése volt. A pályázat nyerteseivel 2007 decemberéig kötik meg a támogatási szerződést.   
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b) Európai szakszervezetek 
 
A Szakszervezetek Európai Szövetsége (European Trade Union Confederation, ETUC) több iparág 
munkavállalóit képviseli európai szinten. Az ETUC 1973-ban jött létre, 36 európai ország (köztük az 
összes tagállam) összesen 81 szervezetét, illetve 11 iparági tömörülését  képviseli, hozzávetőlegesen 
60 millió tagja van.   
 
Az ETUC egyike a négy fő európai szociális partnerszervezetnek. Az Európai Bizottság számos 
partnerszervezet projektjét minden évben támogatja a szociális párbeszéd költségvetési sorából 
(04.03.03.01, 04.03.03.02 és 04.03.03.03). További információ az alábbi Internet címen található: 
http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/grants_en.htm 
 
 
2. EU-s források a nemzeti civilszervezeteknek/szakszervezeteknek  
 
Az EU PROGRESS programja nem nyújt támogatást nemzeti civilszervezeteknek és 
szakszervezeteknek a működési költségekre. A szervezetek azonban például nemzeteken átívelő, 
tudatosság növelő projekteken keresztül forráshoz juthatnak. Célszerű rendszeresen felkeresni a 
Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság Internet oldalát: 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm.  
 
Az európai civilszervezetek (pl. AGE, ILGA-Europe, EDF, ENAR) szintén hasznos információkat 
nyújtanak, melyek elérhetőek a szervezetek honlapján. 
  
A PROGRESS mellett az Európai Szociális Alap is finanszíroz hazai szervezeteket. 2007 és 2013 
között a támogatás legfontosabb területei a társadalmi kirekesztődés és a diszkrimináció elleni 
küzdelem, illetve a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása. További 
információ az alábbi honlapon érhető el: http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-
2013_en.html 
 
Az Európai Bizottság nem közvetlenül finanszírozza az ESZA projekteket. A támogatási prioritások 
meghatározása, a pályázatok értékelése és a nyertes pályázat kiválasztása a tagállamok feladata. 
További információ az alábbi oldalon érhető el: http://www.hefop.hu, illetve 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/esf/esf_matrix_en.cfm 
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II. HAZAI FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK DISZKRIMINÁCIÓ-ELLENES 
TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ CIVILSZERVEZETKNEK, ILLETVE 
SZAKSZERVEZETEKNEK 

 
1. Az Európai Bizottság milyen támogatást nyújt a diszkrimináció-ellenes tevékenységet 

végző hazai civilszervezeteknek, illetve szakszervezeteknek? Milyen formában nyújt 
támogatást? Milyen feltételekkel lehet a forrásokat igénybe venni? 

 
Az  Európai Bizottság magyarországi delegációja nem nyújt közvetlenül támogatást diszkrimináció-
ellenes tevékenységet végző hazai civilszervezeteknek, illetve szakszervezeteknek.  

 
2. Milyen állami támogatásban részesülhetnek a diszkrimináció-ellenes tevékenységet végző 

civilszervezetek, szakszervezetek? 
 
Az állami támogatás projekt alapú. A támogatásnak két fő forrása lehet:  
 
a) Kormányzat kezelésében lévő strukturális alapok, 
b) Költségvetési forrás, amelyet közalapítványok kezelnek (pl. Nemzeti Civil Alap) 
 
3. Mi a támogatás formája? (működési támogatás, projektfinanszírozás, stb) Ezek a 

támogatások valamely kormányzati rpogramnak részért képezik? (melyeknek, ezek mely 
minisztériumhoz tartoznak?) 

 
A 2. kérdésnél említett támogatási formák többsége projekt alapú (működési támogatásra a Nemzeti 
Civil Alapnál lehet benyújtani pályázatot).  
 
a)  Kormányzati kezelésű EU alapok 

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP, www.hefop.hu) keretében számos 
pályázati lehetőség van a társadalmi integráció, szolidaritás előmozdítása, valamint az 
esélyegyenlőség előmozdítása terén. A HEFOP stratégiája a foglalkoztatás, az oktatás, a 
szakképzés, a szociális szolgáltatások és az egészségügyi ellátás fejlesztésének - más 
programokkal összehangolt - támogatásán keresztül érvényesül. 

 
A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) célja olyan beavatkozások sikeres 
végrehajtása a 2007-2013-as programozási periódusban, amelyek az egész ország lakosságát 
érintik, és amelyekhez az infrastrukturális hátteret, a minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő 
esélyű hozzáférést elsősorban a TÁMOP, illetve a regionális operatív programok biztosítják. A 
program költségvetése 4 097 080 055 euró. Finanszírozásának hátterét az Európai Szociális 
Alapon keresztül 85%-ban az Európai Unió biztosítja, 15%-ban pedig a kapcsolódó hazai 
források képezik. További információ az alábbi honlapon érhető el: www.operativprogram.hu 

 
b)  Költségvetési támogatás 
 

− Minisztériumok, kormányzati szervek által nyújtott támogatások 
A minisztériumok által nyújtott támogatások gyakran az EU-s források kiegészítésére 
szolgálnak, a pályázathoz szükséges saját erő biztosításához nyújtanak segítséget 
alkalomszerűen. A képzés időpontjában ilyen jellegű támogatás nem vehető igénybe 
antidiszkriminációs tevékenységre vonatkozóan.   

 
Diszkrimináció ellenes tevékenységre több minisztérium is nyújt támogatást az egyenlő 
bánásmód, illetve az esélyegyenlőség területén. Kiemelendő e körben a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium. 
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A pályázati kiírások a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján olvashatóak. 
http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=10055&articleID=31437&ctag=articlelist&iid=
1.  

 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt pályázatok az alábbi Internetoldalon 
találhatóak meg: http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=748. 

 
 

− A közalapítványok által nyújtott állami támogatások 
A közalapítvány olyan alapítvány, amelyet az Országgyűlés, a Kormány, valamint a helyi 
vagy kisebbségi önkormányzat képviselőtestülete hoz létre közfeladat ellátásának folyamatos 
biztosítása céljából. A közalapítványok civilszervezeteknek is nyújtanak támogatást.  

 
Néhány példa: 
 
o A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány www.macika.hu roma esélyegyenlőségi 

programok megvalósítását támogatja  
o A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2007. július 20-án, két 

korábbi alapítvány egyesülésével jött létre. A Közalapítvány átfogó célja a fogyatékos 
személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex rehabilitációjának 
elősegítése, a komplex rehabilitációban közreműködők tevékenységének összehangolása. 
Célja továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásában közreműködő 
intézményrendszer tervszerű fejlesztése, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
nevelését, oktatását szolgáló pedagógiai programok, megoldások, eljárások kifejlesztése.  

o Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (www.ofa.hu) programjainak célja a 
munkaerőpiac nem állami szerveződéseinek támogatása a szociális partnerek munkaügyi 
érdekegyeztetésének támogatása. Az OFA vesz részt az EQUAL közösségi 
kezdeményezés hazai megvalósításában. 

 
Nemzeti Civil Alap 
Az Országgyűlés 2003. június 23-án fogadta el a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. 
törvényt, melynek fő célja a civil szervezetek pályázati támogatások útján történő támogatásával azok 
működésének megerősítése, a civil szektor fejlődésének elősegítése.  
Az Alapprogramból támogatásban részesülhetnek mindazok a Magyarországon nyilvántartásba vett 
magánalapítványok és társadalmi szervezetek (ide nem értve a munkaadói- és munkavállalói 
érdekképviseleteket, pártokat és biztosítóegyesületeket), amelyek legalább egy éve ténylegesen 
működnek. A támogatási összegek felosztásáról a civil szervezetek képviselői közül választott 
kollégiumok döntenek. A támogatási rendszer működésének alapelveit az Alapprogram elvi irányító 
testülete, a szintén civil képviselők többségéből álló Tanács határozza meg.  
Az NCA rendszerének újdonsága az állami befolyástól mentes, civil szervezetek általi döntéshozatal. 
A pályázó szervezetek biztosak lehetnek benne, hogy pályázatukat az általuk választott testületi tagok 
bírálják el, így a civil szervezetek gyakorlatilag saját maguk döntenek a rendelkezésre álló pénz 
szétosztásáról.  
2007-ben az Alapprogram 6,87 milliárd forintos keretösszegben tud támogatást nyújtani a pályázó 
civil szervezeteknek. 

 
4. Milyen feltételei vannak a támogatások igénybevételének? Mennyire egyszerű/bonyolult 

a támogatásokhoz való hozzáférés? 
 
A fenti források többsége civilszervezetek, illetve szakszervezetek számára egyaránt elérhető. 
Lehetetlen általánosságban beszélni arról, hogy egyszerű vagy bonyolult a forrásokhoz való 
hozzáférés, hiszen a feltételek pályázatonként eltérőek. Az alábbi feltételeknek általában meg kell 
felelni a pályázat benyújtójának: 
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• A szervezet bírósági nyilvántartásba vételének meghatározott időpontja (például a Nemzeti 
Civil Alaphoz csak olyan szervezetek nyújthatnak be pályázatot, amelyeket a bíróság legalább 
egy évvel a pályázat beadása előtt nyilvántartásba vett); 

• Pénzügyi követelmények (a pályázat költségvetésének meghatározott hányada, pl. 10%-a a 
pályázó rendelkezésére kell, hogy álljon a támogatási szerződés megkötésekor, meghatározott 
minimális éves bevétel; igazolt, hogy nincs köztartozás; a szervezet ellen felszámolási eljárás 
nincs folyamatban, stb.); 

• Referenciák (a pályázónak igazolnia kell, hogy hasonló jellegű pályázatokat már sikeresen 
megvalósított) 

 
Elképzelhető, hogy a pályázatot kiíró szervezet olyan, elsőre nem szembeötlő feltételeket támaszt, 
amelyeknek nem minden hazai civilszervezet tud eleget tenni. Ilyen például a költségek 
megelőlegezése, vagy a pályázat kitöltésének, beadásának összetettsége, bonyolultsága.  
 
Másik oldalról viszont számos információ áll a pályázó szervezetek rendelkezésére.   
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján rengeteg hasznos információ szól a pályázóknak, így 
útmutató a költség-haszon elemzésekhez, válaszok a gyakran felmerülő kérdésekre, stb. A Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség honlapja: http://www.nfu.hu 
 
Az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. honlapján, az 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer segít a pályázati kiírások közötti 
eligazodásban. (Megjegyezzük, hogy a képzés időpontjában nincs esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
pályázati lehetőség.)  
 
Érdemes ellátogatni Nonprofit Információs és Oktató Központ honlapjára is (www.nonprofit.hu), ahol 
pályázatírási útmutatótól kezdve a külföldi alapítványok listáján át a pályázati felhíváskeresőig 
rengeteg hasznos információ megtalálható.  
 
5. Szövetségi államok esetében van lehetőség szövetségi szintű támogatásra? 
 
A kérdés Magyarország esetében nem alkalmazható. 
 
6. Részesülhetnek a civilszervezetek regionális szintű állami támogatásban? 

Önkormányzati szintű támogatásban? 
 
Mind regionális, mind önkormányzati szinten van lehetőség támogatásra. A Fővárosi Közgyűlés 
Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottságának pályázati kiírásai például az 
alábbi honlapon érhetőek el:  http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=20040920-oldal-civil 
 
7. Milyen további, nem állami támogatások vehetőek igénybe? (magánalapítványok, 

vállalatok, stb.) Melyek ezek? Mennyire egyszerű a forrásokhoz való hozzájutás? 
 
A hazai magánalapítványok nem járulnak hozzá jelentős összegekkel a diszkrimináció-ellenes 
tevékenységekhez, mindazonáltal számos nagyvállalat szponzorációs stratégiájában hangsúlyos 
szerephez jut az esélyegyenlőség megteremtése.   
Néhány példa: 
Vodafone Magyarország Alapítvány: A Vodafone Magyarország Alapítvány 
(http://www.vodafonealapitvany.hu) több nonprofit szervezettel együttműködve segíti a 
hajléktalanokat, a fogyatékossággal élőket, a hátrányos helyzetű embereket. 2007 októberében teszik 
közzé "A hajléktalanságot megelőző, illetve hajléktalanokat rehabilitáló programok támogatása" című 
felhívást. A "Roma általános iskolás gyermekeknek szóló oktatási programok támogatása" című 
pályázati lehetőséget az Alapítvány 2007. október elején írja ki honlapjára. A beérkező pályázatokról a 
2008. januári kuratóriumi ülésen fog döntés születni.  
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A "Súlyosan, halmozottan fogyatékos és / vagy autista gyermekek és fiatalok fejlesztésének, 
rehabilitációjának támogatása" című pályázati kiírás 2007. december elején kerül fel honlapjukra. A 
pályázatokat a 2008. márciusi ülésen tárgyalja meg az Alapítvány kuratóriuma. 
 
Az Alapítvány évente 100 millió forintos nagyságrendben juttat támogatást. Egy-egy programra 
átlagosan 3 millió forintot fordítottak. 
 
A vállalati alapítványok által nyújtott támogatások általában viszonylag könnyebben hozzáférhetőek.  
 
Külföldön bejegyzett alapítványok is nyújtanak támogatást magyarországi szervezeteknek. Ilyen 
például a „Charles Stewart MOTT” Alapítvány, a Ford Alapítvány, a „Trust for Civil Society in 
Central and Eastern Europe” magánalapítvány, a Nyílt Társadalom Intézet és a Nemzetközi Visegrád 
Alapítvány. Az említett alapítványok közül több nyújt működési támogatást is (pl. a „Trust for Civil 
Society in Central and Eastern Europe” és a Nyílt Társadalom Intézet). 
 
8. Milyen más források állnak rendelkezésre? 
 
1996 óta a hazai szervezeteknek fontos bevételi forrása lehet a magánszemélyek személyi 
jövedelemadójának 1%-a, amelyről adóbevallásukban rendelkezhetnek valamely civilszervezet javára. 
Összesen 6.5 milliárd forint bevételhez juthatnak a civilszervezetek. 
 
A következő nonprofit szervezetek részesülhetnek az adózók 1%-os felajánlásaiban: 
 
• Társadalmi szervezet és alapítvány, melyet a bíróság a rendelkező nyilatkozat évét 

megelőzően legalább két évvel nyilvántartásba vett (tehát 2005. január 1. előtt); 
• Olyan kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet, alapítvány, mely az állammal, vagy az 

önkormányzattal a rendelkező nyilatkozat évének első napját megelőzően legalább 1 évvel 
(tehát 2006. január 1. előtt) kötött szerződés másolatával igazolja, hogy kiemelkedően 
közhasznú tevékenységet végez, azaz közfeladatot lát el; 

• Olyan közalapítvány, melyet a bíróság legalább 2006. január 1-ig nyilvántartásba vett; 
• Olyan szervezet, melyet az 1996. évi CXXVI. a személyi jövedelemadó meghatározott 

részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény külön nevesít, vagy 
országos hatókörű szakmúzeum, vagy szakgyűjtemény; 

• Olyan könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális, illetve alkotó- és előadó-művészeti 
tevékenységet folytató szervezet, amely a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtti 
három év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi 
önkormányzattól, vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban részesült és nem 
sorolható az itt említett egyéb kedvezményezett csoportok valamelyikébe; 

• Olyan felsőoktatási intézmény, melyet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. 
számú melléklete felsorol. 

 
Ahhoz, hogy a megkívánt első három feltétel egyikének megfelelő társadalmi szervezet, alapítvány és 
közalapítvány valóban az 1% kedvezményezettje lehessen, néhány további feltételnek is meg kell 
felelnie: 
  
• belföldi (magyarországi) székhellyel rendelkezik; 
• működése a magyarországi lakosság vagy a határon túli magyarság érdekeit szolgálja; 
• nyilatkozik arról, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem végez, azaz pártpolitikai 

tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői választáson, valamint megyei és fővárosi 
önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít, továbbá szervezete pártoktól független, 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A szervezetnek nyilatkoznia kell arról is, hogy 
alapszabályát, illetve alapító okiratát ennek a feltételeknek megfelelően módosította (és a 
módosítást a bíróságra benyújtotta); 
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• nyilatkozik arról, hogy esedékes köztartozása nincsen, vagy ha van, akkor az őt megillető 
összegből hozzájárul köztartozásainak kiegyenlítéséhez, pontosan megjelölve az összeg 
címzettjeit és a kiegyenlítés sorrendjét;  

• nyilatkozik arról, hogy előző év január 1-jétől megszakítás nélkül, ténylegesen közhasznú 
tevékenységet folytat és eleget tesz minden rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek. 

 
Számos ország magyarországi nagykövetsége (pl. Holland Királyság, Amerikai Egyesült Államok) 
szintén nyújt támogatást nonprofit szervezeteknek projektek lebonyolításához, illetve események 
szervezéséhez. 
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IV.  A sokszínűség elfogadása, illetve előmozdítása a vállalati kultúrában – sokszínűség 
menedzsment (DM) képzés munkáltatók képviselőinek 

 
A képzési program kialakítása 
 
Kézikönyv 
 
A képzési tematika alapjául a nemzetközi sokszínűség menedzsment szakértők által összeállított 
kézikönyv szolgált. A visszajelzések alapján a résztvevők a háttéranyagot hasznosnak találták 
mindennapi munkájukhoz, többen említették, hogy munkatársaiknak is eljuttatják a kézikönyvet.  
 
Célcsoport 
 
A képzés a munkáltatók képviselőinek szólt, az MHB igyekezett legalább 50 főt foglalkoztató közép- 
és nagyvállalatok humán-erőforrás szakembereit megnyerni, hogy a képzésen elhangzottak  
potenciálisan minél több munkavállalóhoz eljuthassanak.  
 
Nemzetközi tréner 
 
A nemzetközi sokszínűség menedzsment szakértő segítette az MHB munkáját, figyelemmel kísérte a  
képzési anyagok előkészítését, a képzés programjának kialakítását. Mivel nemzetközi körökben is a 
téma kiemelkedő szakértőjének számít, neve hozzájárult a toborzás sikeréhez. Az egyik résztvevő az 
értékelő kérdőívben kiemelte, hogy azért jelentkezett a képzésre, mert a nemzetközi szakértő 
részvétele minőségi garanciát jelentett számára. A szakértő a képzésen személyesen is részt vett, a 
folyamatos tolmácsolást a szervező biztosította.  

 
Tréner 
 
A visszajelzések alapján a résztvevők a trénert felkészültnek  és segítőkésznek tartották (átlagosan 4.9 
pontot kapott az 5-ből), személyes kvalitásai és szakértelme révén hozzájárult a képzés magas 
színvonalához.   
 
A szervező civilszervezet 
 
Az MHB feladata volt hogy a képzésre résztvevőket toborozzon, lefordítsa a képzési kézikönyvet, 
illetve, hogy a képzés logisztikai hátterét biztosítsa. Az MHB közreműködött továbbá a képzési 
program összeállításában. A résztvevők az értékelő kérdőívek szerint elégedettek voltak a képzés 
feltételeivel és hasznosnak találták a háttéranyagokat.  
 
A DM képzés előkészítése 
 
A sokszínűség menedzsment képzésen felmerült témakörökről 
 
A képzésen a résztvevők kitértek az anti-diszkrimináció megvitatására, az Egyenlő Bánásmód 
Hatósággal kapcsolatos szabályozásra, valamint foglalkoztak a karrierépítés és az egyenlő bánásmód 
összefüggéseivel. Fenti témák nagyrészt a romák foglalkoztatásával kapcsolatban merültek fel.  
A nemek szerinti megkülönböztetéssel és a kor alapú diszkriminációval gyakran foglalkozik a média, a 
nemzetközi vállalatok magyarországi piacra lépésükkor leginkább fiatal munkavállalókat vettek fel.  
A tömegközlekedési vállalatoktól az egyetemekig az ötven főnél több személyt foglalkoztató 
költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek esélyegyenlőségi 
tervet elfogadni, amely többnyire – a tapasztalatok szerint – inkább a törvényi kötelezettségnek való 
formális megfelelésről szól és kevésbé a hátrányos helyzetű csoportok érdekeinek valós védelméről. 
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A képzési felhívás közzététele 
 
A képzésről szóló felhívást egy igényfelmérő kérdőív kísérte, annak kitöltésével lehetett a képzésre 
jelentkezni. A kérdőív célja az volt, hogy felmérje a munkáltatók és a HR szakemberek igényeit, és a 
képzés programját a résztvevők elvárásaihoz igazítsa. A kérdések a vállalatok jó gyakorlataira 
irányultak, illetve arra, hogy feltérképezzék a jelentkezők képzéssel kapcsolatos elvárásait. A 
kérdőívre adott válaszok alapján a szervező civilszervezet azt a következtetést vonta le, hogy 
Magyarországon a sokszínűség menedzsment még gyerekcipőben jár, mindazonáltal a nemzetközi 
vállalatoknál tapasztalhatóak pozitív kezdeményezések, és az elmúlt néhány évben a hazai tulajdonú 
vállalatok is nyitottabbá váltak a sokszínűség elfogadása iránt. A kérdőívre adott válaszokból 
egyértelműen kitűnt, hogy a sokszínűség menedzsment vállalati előnyeit a szervezet üzleti 
szempontjainak figyelembevételével, integráltan szükséges kommunikálni.  A jelentkezők tényleges 
részvételét biztosítandó, a jelentkezést a munkáltató képviselőjének aláírásával ellátva kellett a 
jelentkezőknek visszaküldeniük.  

 
A résztvevők kiválasztása 
 
Az MHB hozzávetőleg 5000 címre küldte el a képzési felhívást munkáltatói érdekképviseleti 
szervezeteken keresztül. 50 olyan vállalatot, amely a kommunikációs tevékenysége alapján különösen 
nyitottnak tűnt az esélyegyenlőség iránt, közvetlenül is megkerestünk. A levelek kiküldése előtt az 
MHB munkatársai telefonon léptek kapcsolatba az érintett vállalatokkal, hogy a cég 
esélyegyenlőségért, sokszínűségért felelős szakemberének címezhessék a meghívást. A levelek 
kiküldését ismételten telefonhívások követték, az MHB ezzel próbálta biztosítani a magas részvételi 
arányt. A szervezés során az MHB együttműködött a Joint Venture Szövetséggel valamint a humán 
erőforrás szakemberek szövetségével, amelyek a felhívást elhelyezték honlapjaikon, illetve azt 
tagjaiknak e-mailben is eljuttatták.   

 
A képzés logisztikai hátterének biztosítása 
 
A DM képzés helyszínéül is az Európai Ifjúsági Központ szolgált, amely nem csak a civilek, hanem a 
for-profit szektor képviselőinek is elnyerte tetszését.  
 
A sokszínűség menedzsment képzés lebonyolítása 
 
Jó gyakorlat 
 
Nagyon hasznosnak tartották a résztvevők, hogy az IBM képviselője, aki a vállalat európai 
sokszínűségi politikájának kialakításáért felelős, megosztotta tapasztalatait a többi résztvevővel. Éles 
vitát generált a szülési szabadságról visszatérő munkavállalóknak nyújtott kedvezmények rendszere.  
 
Résztvevők aránya (for-profit szektor/ államigazgatás/munkáltatói érdekképviseletek / más szakértők/ 
egyéb) 
 
25-en erősítették meg részvételi szándékukat a képzés előtt 4 nappal, közülük 23-an vettek részt a 
képzésen. A résztvevők többsége munkáltatókat képviselt, egy részük pedig humán-erőforrás 
tanácsadó cégektől érkezett. 
 
A képzés programja – tapasztalatok 
 
A képzés programjának kialakításakor a tréner épített a nemzetközi tapasztalatokra, megfelelően 
kombinálta a képzési technikákat: az előadásokat, interaktív feladatok és kiscsoportos megbeszélések 
követték.  A képzés épített a résztvevő szakemberek tapasztalataira, és előtérbe helyezte a vállaltok jó 
gyakorlatainak megismerését.  
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A képzés az egyéni szükségletekből indult ki, és a hazai helyzet elemzésén keresztül mutatott be a 
sokszínűség elfogadására és előmozdítására irányuló nagyvállalati stratégiákat. Minden résztvevő úgy 
távozott a képzésről, hogy meghatározta a vállalata sokszínűség menedzsment stratégiájának 
kialakításával kapcsolatos legfontosabb tennivalókat.  

 
A képzés értékelése 
  
A sokszínűség menedzsment képzés úttörő kezdeményezés volt a munkáltatók képviselőinek 
érzékenyítésére. A munkáltatók képviselőinek megnyerése egészen másfajta szemléletet igényel, mint 
amely a civilszervezetekkel való kapcsolatfelvételhez szükséges, mivel Magyarországon az egyenlő 
bánásmód és az esélyegyenlőség nem tartozik a kiemelt vállalati célok közé, és a legtöbb hazai 
vállalatnál a sokszínűség menedzsment nem képezi a vállalati kultúra integráns részét. 
  
A visszajelzések alapján a képzés hiánypótló volt, amennyiben a sokszínűség menedzsmentet az üzleti 
szempontok közé illesztve tárgyalta. A kiosztott háttéranyagok (a képzési kézikönyv, a releváns hazai 
és nemzetközi jogszabályok, változás menedzsment diagrammok stb.) kiemelkedően hasznosnak 
bizonyultak, mivel hasonló kiadványok eddig – a beszámolók szerint – nem voltak elérhetőek 
magyarul.       
 
 
Tanulságok 
 
A képzés végén, az ún. zárókörben a tréner megkérte a résztvevőket, hogy foglalják össze, mennyiben 
felelt meg a képzés előzetes elvárásaiknak (mi az amit „hazavisznek magukkal”). A résztvevők az  
megjegyzései az alábbiak voltak: 
 
• A képzés megerősített abban, hogy ez eddigiekhez hasonló szellemben végezzem a munkám 

(négyen említették); 
• A képzés kiváló alkalmat biztosított arra, hogy tapasztalatokat cserélhessek más HR 

szakemberekkel (öt résztvevő említette); 
• A tréning megerősített abban, hogy munkám során a kommunikációnak kiemelkedő 

jelentősége van (két résztvevő említette)  
• A változás menedzsment jelentőségének megismerése (ketten említették).  
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A SZAKSZERVEZETEK SZEREPE A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEMBEN 
 
 
1. A szakszervezet 
 
A szakszervezet a munkavállalók által egy szakmán belül létrehozott szervezet, amelynek célja a 
munkavállalók érdekeinek védelme és a munkavállalói jogok érvényesülésének előmozdítása. 
Szakszervezet egy foglalkozási ágazaton belül alapítható (pl. oktatás, közlekedés). Egyes országokban 
a szakszervezetek nyilvános politikai kapcsolatokkal, illetve politikai ideológiával rendelkeznek. A 
szakszervezetek szövetségekbe is tömörülhetnek, és európai vagy nemzetközi szervezetek tagjaivá is 
válhatnak. A szakszervezetek finanszírozása általában a tagdíjakon alapul. 
 
 
2. Mi a szakszervezetek szerepe a diszkrimináció elleni küzdelemben? 
 
A diszkrimináció elleni küzdelemben való szakszervezeti szerepvállalás kapcsán fontos utalni arra, 
hogy a szakszervezeteknek ki kell használniuk mindazokat a lehetőségeket, amelyeket a Tanács 
2000/43/EK irányelvének 7. és 11. cikke, illetve a Tanács 2000/78/EK irányelvének 9. és 13. cikke 
biztosít számukra. 
 
A szakszervezeteknek fontos szerepük van a nyugodt, sikeres, demokratikus szellemiségű, 
megfelelően irányított, egészséges munkakörülményeket és esélyegyenlőséget biztosító munkahelyek 
kialakításában, s ily módon hozzájárulnak az említett célkitűzések társadalmi szintű érvényesüléséhez 
is.  
 
A társadalmi párbeszéd fontos szereplőiként a szakszervezetek számára a következő eszközök állnak 
rendelkezésre a munkahelyi diszkrimináció elleni küzdelemben: 
 
• A munkáltatókkal való tárgyalások, amelyek célja a munkahelyi diszkrimináció megszüntetése 

és a munkavállalói esélyegyenlőség megteremtése. 
• Azoknak az eszközöknek a biztosítása, amelyek segítségével a munkahelyükön hátrányos 

megkülönböztetést elszenvedők sérelmeiket kifejezésre juttathatják. 
• A diszkrimináció áldozatainak támogatása a munkáltatóval való megegyezés elősegítésével 

(alternatív vitarendezési eljárás). 
• A diszkrimináció áldozatainak támogatása jogaik érvényesítésének elősegítésével. 
• Az egyenlőség és az ágazati, munkahelyi sokszínűség megteremtése. 
• A munkaadói és kormányzati döntéshozatal befolyásolására alkalmas eszközök megteremtése. 
• A diszkriminációmentesség és az egyenlő bánásmód követelményének politikai és stratégiai 

fókuszba helyezése. 
• Munkaadók, társadalmi szervezetek és hatóságok felhívása a hátrányos megkülönböztetés 

elleni küzdelemre. 
• A diszkriminációs esetek nyomon követése, dokumentálása és az ellenük való fellépés. 
• Annak elősegítése, hogy az esélyegyenlőség követelménye a közéleti diskurzus kiemelkedő 

jelentőségű témája legyen, továbbá az esélyegyenlőséget és a diszkrimináció elleni küzdelmet 
elősegítő kampányok és döntések kezdeményezése. 
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Egy szakszervezet azzal is elősegítheti a diszkrimináció elleni küzdelemmel kapcsolatos összefogást, 
hogy 
 
• együttműködik más szakszervezettel a közös célok megvalósítása érdekében, 
• együttműködik civil szervezetekkel a közös célok megvalósítása érdekében, 
• erősít és támogat társadalmi csoportokat abban, hogy részt vegyenek kampányokban, 

közbenjárjanak saját ügyeikben, és érvényre juttassák, illetve kikényszerítsék jogaikat, 
• lehetőség szerint együttműködik a kormányzattal, illetve a munkaadókkal a közös célkitűzések 

megvalósítása érdekében, 
• felszólítja a kormányzatot vagy a munkaadókat az esetleges olyan gyakorlatok 

megszüntetésére, amelyek ellentétesek a szakszervezetek célkitűzéseivel, 
• a kormányzati célkitűzések keretei között a tagok számára hatékony és eredményes 

szolgáltatásokat nyújt az esélyegyenlőség elősegítése érdekében, továbbá elősegíti a 
szakszervezetek által, illetve a szakszervezetek és a kormányzat által elfogadott stratégiák 
érvényesülését, 

• a tagok számára hatékony és eredményes szolgáltatásokat nyújt az esélyegyenlőség elősegítése 
érdekében akkor is, ha ez a kormányzati politikai célkitűzések keretein kívüli eszközöket 
igényel, illetőleg elősegíti akár azon szakszervezeti célkitűzések és stratégiák megvalósulását 
is, amelyek a kormányzati politikával ellentétes tartalmúak, 

• koordinálja az általa nyújtott szolgáltatásokat, illetve a kormányzat és a munkaadók 
bevonásával biztosítja a szolgáltatások összhangját a kormányzat és a szakszervezetek között, 
amennyiben ezen szolgáltatások az esélyegyenlőséggel kapcsolatosak, 

• kezdeményező és aktív közreműködő szerepet játszik a törvényalkotási folyamatban és a 
vonatkozó szakpolitikák kialakításában azáltal, hogy tanácsadással és információkkal szolgál 
kormányzati politikusok, munkaadók és más döntéshozók számára, 

• éberen őrködik és jelzi, ha valamely kormányzati szerv vagy munkaadó hátrányos 
megkülönböztetést alkalmaz, a diszkriminációval szembeni fellépés kötelezettségének nem 
tesz eleget, illetve, ha a megtett lépések nem elegendőek, 

• kikényszeríti a demokratikus társadalom intézményrendszerére jellemző fékek és egyensúlyok 
megfelelő működését, és ennek elérése érdekében a kormányzat és az üzleti élet szereplőinek 
bevonásával lobbi- és érdekérvényesítő tevékenységet végez, illetve szükség szerint 
tárgyalásokat folytat, 

• a megfelelő eszköz megválasztásával fellép az olyan cselekményekkel, mulasztásokkal, 
igazgatási gyakorlatokkal vagy szakpolitikai irányelvekkel szemben, amelyek ellentétesek a 
munkavállalók és a szakszervezetek célkitűzéseivel, 

• nyomon követi és lehetőség szerint kiaknázza a diszkrimináció elleni küzdelemmel 
kapcsolatos hazai, nemzetközi és európai lehetőségeket, például a jogalkotás, új politikák, új 
finanszírozási források és precedens jellegű bírósági ítéletek területén, 

• nyitott, átlátható és elszámoltatható mind a tagok, mind a közvélemény előtt, 
• erősíti a szakszervezeteknek a társadalmi párbeszédben való részvételét azáltal, hogy a 

partnerszervezetekkel létrehozott hálózatokat, szövetségeket felhasználva egyéni 
kezdeményezéseket és megoldási javaslatokat tesz, amelyek hozzájárulhatnak az egyenlőség 
érvényesüléséhez és a társadalmi előítéletek csökkenéséhez, 

• nyitott együttműködést alakít ki más, hasonló területen dolgozó szakszervezetekkel és civil 
szervezetekkel, megelőzi a szakszervezetek és a civil szervezetek közötti vitákat és 
konfliktusokat, 

• nyomást gyakorol a kormányzatra, hogy az beillessze a hazai jogrendbe az esélyegyenlőséggel 
kapcsolatos nemzetközi normákat, 

• megbízható adatokat szolgáltat hazai és nemzetközi szervezeteknek, amelyekre e szervezetek 
támaszkodhatnak a diszkriminációval kapcsolatos országjelentések elkészítésekor. 
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Összefoglalva, a szakszervezeteknek a diszkrimináció elleni küzdelem során nyomon kell követniük és 
ellenőrizniük kell a munkaadók, a kormányzat és más szervezetek tevékenységét, szükség esetén fel 
kell lépniük ezekkel szemben, s segíteniük kell egyes munkavállalók, illetve munkavállalói csoportok 
jogainak érvényesülését. 
 
 
3. Milyen kezdeményezésekkel élhetnek a szakszervezetek a diszkrimináció elleni küzdelem 
területén? 
 
Az alábbi lista azokat a tevékenységeket és szolgáltatásokat tartalmazza, amelyeket a szakszervezetek 
a diszkrimináció valamennyi fajtája elleni fellépés keretében fejthetnek ki, illetve nyújthatnak: 
 
• Tárgyalás. 
• Figyelemfelhívás és ismeretterjesztés. 
• A jogalkotás és a szakpolitikai iránymutatások figyelemmel kísérése, befolyásolása. 
• A diszkrimináció egyéni, illetve csoportos áldozatainak személyre szabott támogatása és 

segítse. 
• Pereskedés. 
• Alternatív vitarendezési eljárások, beleértve a mediációt. 
• Szervezési munkák, kampányok lebonyolítása. 
• Az alkalmazott stratégiával kapcsolatos változtatások támogatása. 
 
 
4. Melyek azok a szükségletek, amelyek nélkülözhetetlenek a szakszervezetek számára feladataik 
betöltéséhez?  
 
Emberi erőforrás. 
Megfelelő képességek és ismeretek. 
Szakértelem. 
Nyitottság. 
Átláthatóság. 
A tagok általi elszámoltathatóság. 
Diszkriminációmentes munkahelyi környezet. 
Működő és hatékony jogszabályi keretek. 
 
5. Miért vannak a szakszervezetek más szervezetekhez képest kedvezőbb helyzetben a munka 
világában tapasztalható diszkrimináció elleni küzdelemben? 
 
• A szakszervezeteknek kulcsfontosságú szerepük van a munkavállalókkal és a munkaadókkal 

való helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi kapcsolattartásban. 
• A szakszervezetek a munkavállalók kollektív képviseletét biztosítják, ami gyakran a 

munkahelyi diszkrimináció csökkentésének és megszüntetésének leghatékonyabb eszköze. 
• A szakszervezetek az egyes munkahelyek szerves részét képezik, ily módon gyakran a 

legmegfelelőbb helyzetben vannak, hogy tetten érjék a munkahelyi diszkrimináció különböző 
formáit, s egyúttal fellépjenek ezekkel szemben. 
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6. Milyen tényezők akadályozhatják a szakszervezetek munkáját, és hogyan küzdhetőek le ezek 
az akadályok? 
 
• A szakszervezet nincs abban a pozícióban, hogy részt vegyen fontos politikai vitákban. A 

szakszervezetnek ebben az esetben rendelkeznie kell megfelelő kapcsolatokkal, hogy 
álláspontja megjelenjen. 

• A szakszervezet nincs abban a pozícióban, hogy egyéni vagy kollektív panaszt tegyen. A 
szakszervezetnek ebben az esetben támogatnia és segítenie kell mindazokat, akiknek 
megfelelő befolyása van e téren, illetve azokat, akik a fennálló szabályozás megváltoztatására 
törekednek. 

• A szakszervezetet szoros összefüggésbe hozzák a kormányzattal, egy politikai párttal vagy 
más szervezettel, s ezáltal veszélybe kerül a szakszervezet pártatlanságának és az egyenlőség 
előmozdítása iránti feltétlen elkötelezettségének látszata. Ennek elkerülése érdekében a 
szakszervezetnek olyan tevékenységet kell folytatnia, amely nem kerül konfliktusba tagjainak 
az egyenlő bánásmódhoz fűződő alapvető jogával, továbbá biztosítania kell, hogy valamely 
politikai párttal, más szervezettel vagy társadalmi összefogással való bármilyen kapcsolata ne 
kerüljön összeütközésbe tagjainak jogaival. 

• A szakszervezet alkalmazottjának, tagjának vagy éppen vezetőségének passzivitása a 
diszkrimináció elleni aktív fellépés terén. 

• Érdekkonfliktus a szakszervezeti tagok többsége és kisebbsége között. 
• Előítéletek. 
• A kormányzattal és a munkaadókkal való hatékony partnerségi együttműködés, illetőleg a 

civil szervezetekkel folytatott érdemi párbeszéd hiánya. 
• Nyelvi vagy kulturális akadályok, a rosszul szervezett és működtetett szervezeti felépítés vagy 

kívülről rákényszerített prioritások miatt a szakszervezet képtelen a munkavállalók vagy a 
felső vezetés egyes részeit megszólítani. A szakszervezeteknek gondoskodniuk kell arról, 
hogy maga a szervezet rendelkezzen olyan sokszínű munkaerővel, amely részesült 
esélyegyenlőségi képzésben, s amelynek tagjai több nyelven beszélnek és tisztában vannak az 
esélyegyenlőség társadalmi és történelmi hátterével, különösen egy közösségen belüli csoport 
diszkriminációjának és kirekesztésének történelmi példáival. 
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A sokszínűség menedzsment képzés kézikönyve  
 
 


