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A faii diszkriminációt tiltó magyar szabályozást l
az Eur pai Uní ó direktí va-tervezeté nek tükré ben

A faii - etnikai, illetve nemzetisé gi - alapú  hárrána[s meqküIiinbözteté s fellárása, ln[slása a nemIí ti é s etnikai kisebbsé qi 1ogok or-
szigqq Ié si biztosának legfontosabb feladata, A magqar szabáhJlzás a hátráhals megküIönbözteté s, a d,iszkimináció egzakt dehni
cióját nem tartalmazza, de a diszkimináció feltárdsa, szankcilnálása teré n is számos további hi,inqosságot mutat. Ezzel az í nissal
az a cé Iunk, hogt1 bemutassuk a kisebbsé gi ombud,sman áItal kialakí tltt diszhiminád -fogalom kdré t, illetve vámljuk a magyar
szab áltlozás hiánqossáq ait -

l. A dtszkrtmtnácló tllalma, mlnt emberi iog

A diszkrimináció tilalma az emberi jogok vé delmé nek
alapinté zmé nye, Önálló iog, de egyben a többi embe,
ri jog egyik vetüJete is, hiszen beszé ljünk akár az em-
beri mé ltóságró|, akár a szólásszabadságróI, mind-
egyiknek fogalmi eleme, hogy azok mindenkit - a ne-
mé re, fajtáiára, b rszí né re, fogyaté kosságára stb, te-
kintet né lkül - egyaránt megilletnek.

A diszkrimináció - mint egyfaita tilalom -, illetve
pozití v megfogalm azásban az egyenl  elbánás elve
törté nelmileg el ször az államhatalom visszaé lé seivel
szemben fogalmazódott meg, Ané lkül, hogy ré szletes
jogtörté neti fe jtegeté sbe bocsátkoznánk, leszögezhet-
iük, hogy mára a nemzetközi szerz dé sek egé sz rend-
szefe nem csupán arra kötelezi az államokat, hogy tar,
tózkodianak a iogegyenl sé g megsé rté sé t l, hanem
arra is, hogy áIlampolgáraikat megvé djé k a hátrányos
megkülönbözteté s különböz  faltáitól,

2, A fait dtszkrtmtnáctó ttlalmát rögzí t 
f ontosabb nemzetközl iogforrások

A faji diszkrimináció tilalmát a legtöbb nemzetköZi
emberi 1ogi egyezmé ny tartalmazza. Ezek közül a leg-
fontosabbak: a Polgári é s politikai jogok nemzetközi
egyezsé gokmányának 2,, illetve 2ó. cikke; az Emberi
iogok egyetemes deklarációiának 2- cikke; a faji meg-
küIönbözteté s valamennyi formá|ának kiküszöbölé sé -
r l New York-ban l9ó5, december 2l-é n elfogadott
nemzetközi egyezmé ny 2, cikké nek els  bekezdé se, az
emberi jogok é s alapvet  szabadságok vé delmé r l
szóló Európai Egyezmé ny l4, cikke; az Amszterdami
Szen dé s l3. cikke.

3. A dtszkrtmtnácló elleni küzdelem í ormái

Az állam a jogalkotás teré n elvileg ké tfé le technikát
alkalmazhat a diszkrimináció megszünteté se é rdeké -
ben, AntidiszkriminációS törvé ny alkotása ú tián tilt-
hatia meg, illetve szankcionálhatja a hátrányos meg-
különbözteté s külónböz  megnyilvánulási formáit_
Másré szt ú gynevezett,,el nyben ré szesí t ", (meger -
sí t , vagy pozití v diszkriminációs) inté zkedé seket al-
kalmazhat a hátrányos megküIönbözteté s alapiául
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szolgáló,,é lethelyzetek" átalakí táSára, í gy té ve kí sé rle-
tet az esé lyegyenl sé g mind teljesebb elé ré sé re, A
Magyar Köztársaság Alkotmánya mindké t szabályozá-
si módot a]kalmazza.'

4. Az antldlszkrlminációs iogalkotásról általában

Az antidiszkriminációs jogalkotásnak alapvet en ké t
megköZelí té se ismert. AZ angolszász mintájú  egysé ges
antidiszkriminációs törvé ny, mint amilyen pl, az
l976-ban elfogadott angol Race Relations Act, illet -
leg a kontinentális tí pusú  szabályozás. ahol az egyes
ágazati jogszabályok külön-külön fogalmaznak meg
diszkrimináció-tilalmi rendelkezé seket. A magyar sza-
bályozás - amelyet az európai integrációs törekvé sek
által megkövetelt jogharmonizáció kereté ben fe]ül
kell vizsgálni - az utóbbi csoportba sorolható,

AZ Európai Unió Bizottsága olyan direktí va terveze-
té t dolgozta ki, mely a faji é s etnikai különbsé gekre
tekintet né lküli egyenl  elbánás elveit lögzí ti, A terve-
zet cé lja, hogy egy közös diszkrimináció-fogalmat al-
kosson, é s közös minimális követelmé nyeket állapí t-
Son meg a diszkrimináció feltárására, bizonyí tásáí a,
szankcioná]ására é s kompenzálására az EU tagálla-
main belül. Ez a minimum követelmé nyrendszer azt
|elenti, hogy a tagállamok, a majdani direktí vánál
több iogot biztosí thatnak állampolgáraiknak, de keve-
sebbet nem. Magyarországnak - mint az Európai Uni-
óhoz való csatlakozás eI tt álló országnak - figyelem-
be kell vennie az Eu diszkriminációs ké rdé sben kiala-
kí tott, minimális követelmé nyrendszeré t. Ezé rt a ma-
gyar diszkriminációs szabályozás áttekinté sé t az EU
direktí va tervezeté re (a továbbiakban: Tervezet) figye-
lemmel kí sé reljük meg,

4.1. A definí ct  hí ánya
Az els , talán legfontosabb problé ma a diszkriminá-

ció fogalmának kidolgozatlansága- A magyar jogrend-
szer,,csak" tiltja a diszkriminációt, de sehol nem defini-
álja azt, A Tervezet nem csupán a közvetlen é s közvetett
diszkimináció fogalmát adia meg, de külön nevesí ti a
,,zakiatás" (harassment) té nyállását is. A Tervezet 2, cik-
ke szerint közvetlen diszkriminációt valósí t meg az, aki
más szemé lyt faji, vagy etnikai alapon kedvez tlenebb
elbánásban ré szesí t, vagy ré szesí tene, mint a vele azo-



nos etnikumhoz, fajhoz tartozót. KöZvetett diszkriminá-
ciót valósí t meg az olyan, látszólag semleges rendelke,
zé s, felté tel, gyakorlat alkalmazása, mely hátrányosan
é Iint eey kisebbsé ghez tartozó egyé nt vagy csoportot,
Zaklatásról beszé l a Tervezet, ha valaki egy kisebbsé g-
hez tartozó szemé lyt vagy csoportot azzal a cé llal zaklat,
hogy ellensé ges, lealacsonyí tó, zavaró környezetet te-
Iemtsen, avagy zaklatása ezt eredmé nyezi.

A közvetett diszkrimináció gyanú ja eseté n - a Ter-
vezet alapján - ellenbizonyí tásnak van he]ye, A diszk-
rimináció feltárásának módja ebben az esetben, egy, a
cé l é s az eszköz vizsgálatára irányuló ,,teszt". Eszerint
el ször meg kell vizsgálni, hogy a - látszólag semle,
ges, tehát az egyenl  elbánás elve alapián megfogal,
mazott - szabály, illetve a kapcsolódó joggyakorlat
cé l|a obiektí ven igazolható-e: azaz nem a kisebbsé -
gek, különböz  etnikai (nemzetisé gi) csoportok, sze-
mé lyek elleni el í té let motiválta-e, Ha a,,teszt" ezen
e]s  ré szé t kiállta a vizsgált szabály, iIletve az aIkalma-
Zott norma, vagy felté tel, akkor azt kell megné zni,
hogy a cé l elé ré sé re használt módszer, eljárás megfe,
lel  é s szüksé ges-e a noí ma hatályosulásáva| elé rni
kí vánt cé l megvalósí tásához.

Az ombuilsman eliárasai soú n ftí alakult
dlszhimináció -f o g alo m

A kisebbsé gi ombudsmanhoz számos, a faji (etni-
kai, nemzetisé gi) diszkriminációval kapcsolatos pa-
nasz é rkezik, amelyek vizsgálata során meg keil állapí -
tania, hogy a Sé relmezett jogszabály, magatartás való-
ban diszkriminatí v-e,

Az ombudsmani gyakorlat a vizsgálatok során nem-
csak a direkt, hanem a köZvetett diszkrimináció jog,
sé rt  voltát is megállapí tia, hiszen ,,nem hunyhat sze-
met" a burkolt formában jelentkez  hátrányos megkü-
lönbözteté s esetei felett sem,

A közvetett diszkrimináción belül különbsé get kell
tenni a kisebbsé gi lé t okán (Sajátos tradí ció, elté ró
kultú ra) é s a kisebbsé gi Csoport hátrányos szociális
helyzete, vagy alacsony iskolai vé gzettsé ge miatt el-
szenvedett hátrányok köZött. AZ el bbieket alapvet ,
en antidiszkriminációs szabályokkal, mí g az utóbbia-
kat esé lyegyenl tlensé get kiküszöböl  inté zkedé sek-
kel lehet orvosolni,

Napjaink szocioiógiai kutatásai' is rámutattak arra,
hogy a hátrányos szociális helyzet, é s az alacsony is-
kolai Vé gzettsé g nem tekinthet k olyan társadalmi je-
lensé geknek, melyek kialakulásában a diszkrimináció-
nak nem volt, illetve nincs Szerepe, Ha pé ldául a roma
é s nem toma munkané lküliek arányát összevetjük, a

ké t csoport köZti elté ré St számos ok magyarázza -
többek között a romákat nagyobb arányban jellemz 
iskolázatlanság, illet leg az, hogy többsé gük az ország
válságstljtotta körzeteiben lakik, é s olyan iparágakban
dolgozott, melyek a rendszerváltás után gyakorlatilag
megsz ntek. Azonban ezek az okok együttesen sem
indokol|ák az arányok ilyen fokú  külónbsé gé t, amely
nem magyarázható a felsorolt té nyez kkel, é s amiben
bizonyosan jelen van a diszkrimináció hatása is,

A kisebbsé gi ombudsman kisegí t  iskolákban foly-
tatott vizsgálata hasonló elmé leti alapveté st alkal-
mazva állapí totta meg a közvetett diszkrimináció
fennállását, A cigány tanulók, a né pessé g egé szé hez
viszonyí tott számát messze meghaladó aránya a kise-
gí t  oktatás rendszeré ben - eredmé nyé t tekintve -
megvalósí tja a roma gyermekek hátrányos megkülön-
böZteté sé t, A vizsgáIat kimutatta, hogy a gyermekeket
megvizsgáló szaké rt i bizottságok nem kizárólag
é rté ksemleges teszteket alkalmaznak az iskolaé rettsé g
megállapí tásakot é s ennek következté ben fogyaté kos-
ké nt kezelnek bizonyos ismeretekkel szociális körül-
mé nyeik é s kulturális különböz sé gük miatt nem ren-
delkez  gyermekeket is.

A kisebbsé gi ombudsman fontosnak tartja a diszk-
riminatí v - tehát antidiszkriminációs inté zkedé seket
igé nyl  - helyzetek é s az esé lyegyenl sé g é rdeké ben
kialakí tott meger sí t  vagy pozití v diszkriminációs
gyakorlat közötti különbsé get, A cigányság é letkörül-
mé nyeinek é s társada]mi helyzeté nek javí tására irá,
nyuló közé ptávr1 inté zkedé scsomagról szóló
1047/1999. (V 5.) Kormányhalározat az oktatás, a ku]-

tú ra, a foglalkoztatás, a té rsé gfeileszté s, a szociális
helyzet, az egé szsé gügy, a lakásügy teí ületé n megfo-
galmazott inté zkedé stervei nem orvosolhatják az
antidiszkriminációs szabályok hiányát.

Az ombudsman a kisebbsé gek önkormányzás teré n
meglé v  - sokszor csupán formálisnak tekinthet  *
jogait, illetve parlamenti ké pviseletük megoldatlansá-
gát egyé rtelmáen diszkriminatí vnak tartia, amelyen az
állam köteles változtatni,

ÁlláSpontunk szerint tehát nem lehet szó az egyen-
l sé g inté zmé nyesült formájáról addig, amí g a ki-
sebbsé gek a közügyek meghatározott köré ben nem
hozhatnak önálló dönté st, Az önkormányzáshoz való
jog az egyenl sé g e|engedhetetJen garanciája, tehát
nem kiegé szí t , állami mé rlegelé s tárgyát ké pez  jo-
gosí tvány, hanem az egyenl sé g alapiogának felté te-
le, Az ombudsman ennek megfelel en olyan törué ny,
tervezetet ké szí tett a magyar nemzetisé gek jogairól,
amely biztosí taná a kisebbsé gi önkormányzatok köz-
jogi funkcióinak kiteliesí té sé t, é S aZ ú gynevezett
,,nemzetisé gi közügyekben" valódi önkormányzati au-
tonómia megvalósulását,

A kisebbsé gek parlamenti ké pviseleté nek biztosí tá-
sa alkotmányos kötelezettsé g, ami több mint tí Z é Ve

nem teljesül, Az Alkotmánybí róSág a 3511992, (V1.10,)

határozatában megállapí totta, hogy az országgy lé s
az Alkotmány ó8. §-a szerint logalkotói feladatát e]-
mulasztotta, é s ezzel alkotmányellenes helyzetet idé -
zett el , A parlamenti ké pviselet megvalósí tásának
mód|áról elté r ek a né Zetek, A kisebbsé gi ombuds-
man a problé mát a választójogi törvé ny 5%-oS

küszöb-szabályának- a kisebbsé gekre való - alkalma-
zásában látja, A kisebbsé gi lé t lé nyegé b l fakadóan
egy iiyen szabály hátrányos megkülönbözteté St ered-
mé nyez. Ezé rt az ombudsman az Alkotmánybí róság-
hoz fordult é s indí tványozta, hogy az országgy lé si
ké pvisel k választásáról szóló l989, é vi XXXIV tör-
Vé ny (a továbbiakban; Vjt.) vonatkozó rendelkezé seit
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min sí tse alkotmányellenesnek é s semmisí tse meg:
,,A választóioqi törvé naben foglalt f szabáIy szeint a ielöItek a
leadott szavazat\k, illetve a töredé kszavazat\ft aninudban iut-
nak manddlumhoz, ehhez ké pest a vdlaszl(isi küszijb elóí rása
spuiáIis szÁbálat jelent. Amennqiben a Yjt. a kisebbsé gi pdrtoh
tekinteté ben nem í rná eI  a mandátumsrcné s felté teleké nt a vá-
Iasztási küszöb elóré sé t, ebb  az kijvetkune, hogy a speciáIis
szabálg alkaluazása helyett - fiqyelemmel arra, hogg az a ki-
sebbsé qek sajátos helyzetóbó1 adód an esetükben fuitránqos
megküIönbözteté st ered.mé nyu - vissza lehetne té rni az áltató-
nos rendelkezé shez. A kisebbsé gi pártlk mandátum szerzé sé hez
szüksé ges szavazataráng eltörlé se, tehdt nem el nqben ré szesí té st

ielentene, hanem annak ftifejeÁe lenne, hogy a Parlament m -
ködóné pessé qé hez fí z d  alkotmdnyos é rdek vé delrue - amely a
politiftai pártok teftinteté ben szükságessé  teszi az 5"/"-0s küszöb
alkalmazását - esetükben nem indokol1a ut a rendelkezé st."

4.2. A jogé rvé nyesí té s bhet sé geneh hlángat
Az Alkotmánybeli deklaratí v tiltáSt mé g Számos

ágazati io gszab ály megi smé tli, té nyleges el i gazí tást
azonban nem ad - sem a jogalkalmazónak, sem a sé -
relmet szenvedett fé lnek - a jogé rvé nyesí té sre, A Ter-
vezet 7. cikke szeí int a tagállamoknak biztosí taniuk
kell olyan bí rósági é s/vagy adminisztratí v eljárást,
melynek során kiké nyszerí thet k a Teruezet által meg-
fogalmazott kötelezettsé gek,

A Teruezet a jogé rvé nyesí té s megkönnyí té se é rdeké -
ben sajátos inté zmé n}t vezet be: a 7. cikk (2) bekezdé se
felhatalmaz szervezeteket, hogy a sé rtett fé l é rdeké ben,
annak egyeté rté sé vel el|árást indí tsanak, Azaz nemcsak
a sé relmet szenvedett fé l, hanem az erre külön feljogo,
sí tott iogalanyok is keresetindí tási joggal rendelkezné -
nek, Az ombudsmani vizsgálatok tapasáalata is azt mu-
tat]a, hogy a jogaikat sokszor nem ismer , a társadalom
által kiközösí tett, retorzióktól fé l  emberek gyakran
nem iutnak el a jogé rvé nyesí té Sie,

A Tervezet 8. cikke a bizonyí tási teher megfordí tását
is el í ria. Amennyiben a sé rtett fé I olyan té nyeket kö-
zöl, melyek valószí n sí tik, hogy közvetlen vagy közvetett
diszkrimináció törté nt, a felel ssé gre vont fé lnek kell
bizonyí tania, hogy nem sé ftette meg az egyenl  elbá-
nás elvé t. A fordí tott bizonyí tási teher szabálya alól
egyedül a büntet eJ|árás lehet kivé tel, A mai magyar
|ogszabályok ké t kivé teh l eltekintve nem használják a
fordí tott bizonyí tási teher módszeré t a diszkrimináció
vizsgálatakor ez a hátrányos megkülönbözteté s indií ekt
formáinál kilátáStalanná teszi a bizonyí tást.

fu egyik kivé tel a Munka Törvé nykönyvé r I szóló
1992, é vi XXll. törvé ny (továbbiakban; Mt.) 5, §-ának
(2) bekezdé se: ,,Ha a hátráuuls megkül nbózteté s tilalmá-
nah megszegé sé vel kapcsolatban vita merüI fel, a munkáItató-
nak kell bizonyí tania, hogq eljárása az |l) bekezdé sben foglalta-
hat nem sé rtette."

A másik kivé tel a kisebbsé gi ombudsman kezdemé -
nyezé sé re módosí tott - a munkaügyi el|en rzé sr l
szóló - 1996_ é vi LXXV törvé ny (a továbbiakban: Met.)
8. §-a, Ennek eredmé nyeké nt 2000. lanuár l-ie után
már a foglalkoztatónak kell bizonyí tania, hogy a mun-
kavállaIóval szembeni inté zkedé se nem volt diszkrimi-
natí V.
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A Tervezet a hátrányos megkülönbözteté s ellen fe]-
lé p k vé delmé re is gondol. A 9, cikkben vé di azokat,
akik diszkrimináció miatt hatósági eljárást kezdemé -
nyeznek, é s í gy megtorlásnak teszik ki magukat. Az ál-
lamoknak biztosí taniuk kell a diszkrimináció ellen fel-
lé p  szemé lyek vé delmé t. A magyar jogrendszerb l ez
a garanciális szabály is hiányzik.

A megfelel  szankció a jogé rvé nyesí té s né lkülözhe-
tetlen felté te]e, A l4, cikk szerint a szankciónak haté ,
konynak, arányosnak é s ,,lebeszé l " jelleg nek ke|J
lennie. Haté konynak é s arányosnak a iogsé rt vel
szemben, é s meggy z nek mindazok felé , akiket köte,
lez a diszkrimináció tilalma, A mai magyar szabályo-
zás sokszor egyáltalán nem tartalmaz szankciót, é s ez-
zei nem tesz eleget annak az alkotmányos szabálynak
sem, miSzerint a diszkriminációt a törvé ny szigorú an
bünteti, (70lA, (2) bekezdé s).

4.7, A |ogalkalmaais hlángosságai
Számtalanszor találkozunk a bürokratikus ügyinté -

zé s Ielensé geivel. Ilyenkor általában anyagi jogsza-
báIyok nem sé rülnek, közvetlen diszkrimináció sem
valósul meg, de a nem kell  körültekinté ssel, nem el-
várható hangnemben törté n , a szüksé ges informáci-
ót sokszor elhallgató ügyinté zé s {maladministrat jon 

)

az amú gy is hátrányban lev ket fokozottabban sú |tia,
A Teruezet l0. cikke ezé rt kú lön kité r a diszkriminá-
ció-tilalom é rdeké ben megtett inté Zkedé sek iSmerte-
té sé re: biztosí tani kell, hogy az ezzel kapcsolatos in-
formáció eIjusson a társadalomhoz. Az állampolgáro-
kat tájé koztatni kell az egyenl  elbánás elvé b I követ-
kez  speciális jogokról é s kötelezettsé gekr l. Biztosí -
tani kell a hatóságok megfelel  táié koztatását, a köz-
alkalmazottak, köZtiSZtVisel k ezirányú  ké pzé sé t is. Az
információnak, a jogok ismeleté nek, a ké pzettsé gnek
a hiánya Magyarországon is jelent s problé ma,

AZ EU Bizottsága a Tervezet mellett egy akcióprog-
ramot is kidolgozott. A f  cé l a nemzetkóZi együttm -
ködé s, az információk, a kialakult ió gyakorlatok (good
practices) cseré jé nek biztosí tása. Ezen belül három
ré szcé lt határoz meg az akcióprogram: l. a diszkrimi-
náció termé szeté nek é s ter|edelmé nek, illetve a
diszkrimináció-tila]mi rendelkezé sek haté konyságá-
nak elemzé se (statisztikai adatbázisok lé trehozása), 2.
a diszkrimináció ellen küzd  szervezetek támogatása,
3, a diszkrimináció-tilalmi eIv é rvé nyesülé sé nek meg-
felel  társadalmi környezet kialakí tása (figyelemfeIhí -
vó, közvé lemé nyt befolyásoló publikációk megielené -
sé nek, kampányok, konferenciák, szemináriumok szer-
vezé sé nek, speciális dí jak alapí tásának támogatása),
A közvé lemé ny ilyen irányú  ,,befoIyásolására", a társa,
dalmi párbeszé d kiaIakí tásáIa MagyaIországon is
nagy szüksé g lenne.

Dr. Regé nyl Eszter

lEGYZETEK
_ _ 

l Lásd: az Alkotmány ?0/.A. § ( l ) é § (3) bekezdé sé ben fog-
lalt rendelkezé §eket.

2 Lásd; Kemé ny tstván: Tettekre §ürget  köállapotok,
avagy az állam felel ssé ge lA hátrányos metkülönbózteté s ti-
lalmától a pozltiv dlszkrlmlnáclólgl Aduprint-tndok I998.


