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Törvé nytervezet a diszkrimináció ellen

A rasszizmus é s az ide4engyí lölet nem ismeretlen fogalmak Európában. A,z lJnió é rzé kenqen reagá! a saját taglrsziqain belül ie-
lentkez  valamennqi szé ls sóges megnyilvánulósra.

Talán ez az eqqik alapvetí  oka annak, hogq az Európai UnióTanócsa 2OO0. ]ú ní us 29-é n elfoqadta 2O0O/43/EC szómú  iráry-
elvé t, amely klÍ eiezetten a ,,faji vagq etnika,i svármaví stóI í üqqetlen", egtlenl  bánásmód alapelve elfogadásáról sml, holott az unijós
taglrszáglkban, illetve hazánkban is a hátránqos megkülönbözteté s általános tilalma órvé nqesül.

Yan-e lé tjog1sultsága dndllÓ, hifelezetten az etnikai diszrtriminációt tiltó törué naek meqalkatásánaft? A ké rdé sre sajnos, eggé rtel-
tn en igennel ftell váIaszolnunk,

A hisebbsé qi joqok parlamenti biztosa valamennqi é ves ielenté sé ben leszögezte, hogy Maqqarországon az állam, az önkormóny-
zatoh, illet eq ezek inté zmé atrrendszerei ré szé ró1 nem tapasztalható tud,atos kireheszt  politika é s ,,viselkedós" eggetlen hazai kisebb-
sé qqel szemben sem. A diszkimihdció ugyanakkor iqen változatls |ormában ré szé t ké pezi mindennapjaí nknak, é s nem tehetl k
meq, hogy a jelensé gr  nem veszünh tudlmást.

A nemzeti Ós etnikai kisebbsé gi jogok arszággg lé si biztosa hivatalában í OIataLOtt hodií ikációs munha elvé qzé sóneh - é s remí lhet -
leg a tdrvé nq maid,ani meghozataldnah - fóbb í ndokai a következók:

. AZ EuróPai Unió Tanácsa 2000/43/EC szám alatt, vetett" diszkrimináció, ) A kisebbsé gi ombudsman ja,
ez é v jú nius 29,é n eIfogadta - .,a faji vagy etnikai szár, VaSIata szelint - a ielenJeg hiányzó _ törvé nyi clefiní ci-
mazástól függetlenül, a szemé lyek közötti bánásmód ók a következ k lenné nek:
egyenl sé gé nek alapelve alkalmazásáró]" cí met visel  Közvetlen diszkrimináció
.- antidiszkriminációs irányelvé t, A direktí va a tagor- §, E tiryé na é rtelmé ben - amenntlí ben a cselekmé ng nem
szágok ré szé re 20o3-ig í rta el  az etnikai alapú  hátrá- b ncselehmé nt1 k zvetlen hátránu|s megkü!önbözteté s valósul
nyos megkülönbözteté s tjlalmát, szankcionálását, jI- meg, ha valamelq szerv, í Ilet eg az annak ré szé r  eljáró szemé Iq
let leg kivizsgálás át cé lzó iogszabályok megalkotását . (a továOOiakban equütt: hátrónat akozó) termé szetes szemé Ilqel,
Az irányelv, mive] az Ún, ,,közössé gi ví vmányok" ré szé t tsop\rttal, valós vaqt1 vé lt etnikai hovatartlzása ,niatt más et-
ké pezi, nem hagyható figyelmen kí vül a csatlakozni kí - ni[?ai hlva,tartlzású  szemé Iqhez, csoporthoz ké pest hedvezí tle-
vánó országok ré szé r l sem. nebbül bánik.

o A té mának különös aktualitást ad a Magyarorszá-
gon kialakult jelenlegi belpolitikai helyzet, A romákkaI
kapcsolatos problé mák egyre több - é s egyre inkább
,,demonstratí vabb" - feszültsé get okoznak.

. A munkané lküIisé g jelenlegi nagyságrendje ré sz-
ben diszkriminatí v okokra - í gy különösen az el í té le-
tessé gre - vezethet  vissza, Az állam számára jelent s
gazdasági teherté te]t le]ent, hogy a társadalom egy
jelent s ré tegé r l különböz  formákban juttatott se-
gé lyek ú tján kell gondoskodnia, A diszkrjmináció
megszünteté se el segí thetné  a foglaIkoztatási helyzet
javí tását, tehát hosszabb távon gazdasági el nyöket
is jelenthetne.

. AZ Alkotmány 70lA. §-ában foglaIt diszkrimlnáció-
tilalmi szabály, i]let leg az az alkotmányi rendelkezé s,
amely a hátrányos megkülönbözteté st ,,a törvé ny által
szigorú an büntetnj rendeli" - né hány kivé telt l elte-
kintve - gyakoriatilag nem hatáIyosul, hiányzik az Al-
kotmány vé greha jtását cé lzó törvé nyi szabályanyag,

A Tervezet formája mellett felhozható jogtechnikai
- iogalkotói é s jogalkalmazói szempontból egyaránt
akceptáJható - é n ek a következ k:

. A faji é s etnikai alapú  diszkriminációt - az unió
aiánlásával összhangban - egy külön törvé ny tiltaná,
amely a nemZetközi szakirodalom tapasztalatainak fi,
gyelembe vé telé vel hatáí ozná meg a hátrányos meg-
különbözteté s alapfogalmait- (Pl.,,,közvetlen" é s,,köz-

A . . .(í cnti) behezdé s szerinti hátráryos negkülönb zteté s va-
lósul meg küIön sen akkor, ha a hátránat \klzó - mí í k:ddé si,
gazddlftoddsi vagg egqé b tevé hengsé gi kdré ben - elí árását Im -
kijdé sé t, inté zfredé sé t, szolgáltatá;át) etnikai havcltartlzástól
vagq annak i1azalásától teszí  í üqq vé , illet eg szemé lyeket, rso-
portakat illjen okból, vagy az áItala önké nLjesen szabott felté telek
hiónaa miatt eluta,sft , szllqóltatásdbóI kizár.

közvetett diszkrimináció
E törvé na é rtelmé ben közvetett hátrána\s nle|hülönbözteté S

valósul meq, ha a hátrónyt ohozó formálisan |az etnikai hova-
tartlzásótóI í üggetlenül) ninden termé szetes szemé llljel, {saport-
tal egqenl  módon bdnik - ell,irósa során azonos feké telt tá-
m6szt, azln\s gaa|i1rlatlt í Olatat, azonos rendelkezé st hoz - d,e e

bánásmód, a következrú é uaeit tehintve egaes, az etnikai hova-
tartozásuk szerint meghatárazható szemé lyeh vaqq csoporloh
számdra aránqtalanul fted,vez tlen, illetóleq a hátrána bekdvet-
kezé se el re látható "

. A Tervezet speciális - az európai normáknak meg-
felel  - eljárásrendet, illetve jogalkalmazói fórum-
rendszert Vezetne be, amely harmonikusan ilIeszthet 
a meglé v  joginté zmé nyekhez, í gy pé ldául deklarálná,
hogy:

,,§ (l) 
^z 

etnikai hovatartozós miatti hátránJls tnegkülön-
bözteté s megel zé se, megszünteté se az eqé sz tdrsadalam közös
üqqe, olqan kijzös é rdeh, amelaé rt az els dleqes felelí ssé get az
állam viseli .
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(2) AMaqaar Kijztársasáq a2 (I) bekezdé s sainti kötelezettsé ,

qé t törvé nuben megáIlapí tott inté zmé nq- é s eljdrási rendsur m -

ködteú sa)el látja eI, ezen ftí vül támogatja a nem áIIamí  {társadal-
mi, vagu más ilgi swmé lynek nin süIfl joqvé d  swrvuí tek lé tre-

hnisát, é s lehetí sé gei saint segí ti a hátránJ|s meqkülönbdzteté s

melel zé sé t, í eltárását, owoslását cé lzó te!é kenasé güket."

. Szabályozná a diszkrimináció Iegfontosabb - leg-
tipikusabb, illet leg legnyilvánvalóbb - eseteit, é s az
egyes jogsé rt  magatartásformák sú lyához igazodó
preventí v hatással is rendelkez  szankciókat állapí ta-
na meg:

Foglalkoztatási diszkrlmlnáció
§ í |) A szemé Iaeket, Csoport\kat - etnikai hovatart1zásuktól

füqqetlenüI - egqenl  jogok illetik meg mind a munhavisnng
kereté ben, mind a munkaviszonqon kí vül vé qzett, törvé nqes jö-

vedelemszen  tevé kenqsí gük során -

(2} Tilos a munkához jutást (a í Oqlalk\ztatást, alkalmanist),
illetve az eggé ni vállalkozói pvé kenasé q í olutatását etnihai hova,

tartozáson alapuló felté telhez kötni, kivé ve, ha az joqilag megen,
qedett (engedé laezett) tevé henasóq í olqtatásdnah velejárója - Eb-
ben az esetben a felté tel kiköté sé nek é sszer  é s jogszer  voltát a

munkáltatónak kell bizongí tania.
(3) P,z, ugyanazon munkahelyen, azonls vagu hasonló fel-

adatlt ellátó, illetóleg egqenl  é rté k  munkát vé gz  munkavdl-
Ialót - etnikai hovatartlzasdtóI í ügqetlenüI - egqenl  bánásmód

illeti meq:

a) a munkafelté telek (körüImé nuek) meghatározása,

b) a bé rezé s é s az el meneteli - a maqasabb munhakijrbe tijr-

ftní  elaé pfuté si - rendszer megállapí tása,
c) a továbbhé pzé si, dtké pzé si (szakfté pzé si) programok kiala,

hí tása.
d) a munháltatónál szokásos juttatáslh (iutalmazisok\, ós

e EJób kedv ezmé  na eh o daí té lé se,

e) az alkalynazottakkal szemben leí Olatatltt í eqaelmi é s eqaé b

munkahelai í elel ssé q megállapí tására irdnuuló eljárásoh felté t,
eleineh, szabálqainak megalkotdsa, valamint

f) a munkajogi iogviszony megsz né sé t, ielent s
megváltoztatását (elbocsátás, átszervezé s) eredmé -
nyez  munkáltatói dönté sek meghozatala során,

ó í l) A í oqlalkoztatós köré ben közvetett hátrdnaos megkü-

lönbözteté s valósul meg, ha eqq etnikai hovatartozása alapján
meqhatározható munkavállalói csoportra né zve a munkavi,
szonnqal kapcsolatos, formáIisan mindenhivel szemben azonos

hövetelmóryt támasztó vaqy mindenkineh ugyanolyan jogot

biztosí tó rendelhezé s, inté zkedé s, felté tel aránqtalanul ftedvez t,

len, kiví ve, ha annak meqfelel  é s sz hsé ges voltát lbiektí v té ,

wtrez kkel iqazolni lehet,

(2 ) AJ ( l ) bekezdós alkalmazása során a munkaviszonnqal
hapcsolatosnak min süI a munkaviszow1 lé tesí té sé t megelí z , az

azt el segí t  eliárással összeí ügg  rendelftezé s, inté zkedós, felté tel
é s gqakorlat is.

§ (i) Hd a munkáItató ellárásával kapcsolatban közlletlen

vagu hözvetett hátrángos meqkülönbözteté sre hivatkaznak, vagq

bármilaen í elleg  munkajogi jogvita sardn í elmerül a hátránvos
megkülönböztetós gqanú ja, a munkáltatónak kell bizongí tania,
hoga eliárósa a hátráryos meqkülönbözteté s tilalmára \)lnatkl-
zó rend,elkezé seket nem sé rtette.
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(2) AZ (1) bekudé s szerinti bizongí tási k telezettsé q attól

fügqetlenüI a munkáltat t terheli, hogq a hátrána\s megkülön,
bözteté sre való hivatkozdsra, melq , a jogsé rté s kivizsgáIására

hatásk rrel rendelkez  , hatósdg eliárásában kerüI sor.

§ P,z áIlami foqlalkoztatás- , illet leg qazdasdgpolitihai döntó,

seh meghozatalakor ftquelembe kell :)enni az eqlJes té rsé qeh, tele-

pülé sek etnikai viszonlait annak é rdehé ben, hogq az etniftai ho-

vatartozás surint meghatározhat  csoportok eguenl  esólltJel

rendelkuzenek a munkdhoz iuttis, illet eg a iövedelemszerz  te-

vé kerysóg teré n.

oktaüási dlszkrimináció
§ (I) Minden teí mé szetes szemé ltlnek 1oga van arra, hoqq -

etnikai hlvatartlzósától füqgetlenüI - a korának, ké pessé qeineh

meqfelel , azonos szí nvonalú  nevelé sben é s ohtatásban ré szesül-
jön valamenntri \ktatási í nevelósi) inté zmé nljben.

(2) Az 1l ) behezjé sben í oqlalt iog magában foqlalja a í elvé teli
követelmé nyek, a tandí lak, a nuel&i é s oktatási körülmé ngek meq-

határlusa, valamint az ösztöndfiak, támogatkoh & egqób kedva-

mé ryek meqállapí tása terüIeté n az eqqenlí  elbánás iránti iqé nat.

|3) A (2J behezdé s szerinti, eqyenl  felvóteli követelmé naek
teliesí té sé hu való ilqlt törvé nlJ klrlótlzhatja a ryelvi- kulturális
önazlklsság megí rzé sé t szolqáló, ilyen cé lra alapí tott, hisebbsé -

qi (neLzetisógi) 1ktatási (nevelósi)inté zmé ntjbeh.

§ í 1) F,z lhtatási (nevelé si) í nté zmé naben tills az lda í elvett
qqermekek, tanulók, hallgatóh (a továObiakban egaütt: tanu,
Iók) etnikai hovatartozis szerinti elkülöní té se, hülön osztálaok-

ba, csop|rt\kba sorolása.
(2) Az (1) bekezdé s szerinti tilalom nem teried ki arra az

esetre, ha a szülók, hülön tönlé nqben meqhattirozott kezdemé -

nqezé sé re az lhtatósi inté zmé nuben kisebbsé qi í nemzetisé gi) ok-

tatást sze\eznek, amelanek cé lja, tanrendje indokolia elkülönült
kisebbsé gi (nemzetisí qi) osztáluok, csoportok alakí tását.

( 3 ) P'Z ( l ) bekezdé s szerinti tilalom nem teried kí  a í els okta-
tósi inté zmóryekben nemzetisé gi szafton tanulóh - az oktatás
jellege, sajátosságai áItal indoholt - elküI:(jn(té sé re sem.

|4) Az 7ktatósi (nevelé si) inté zmé nyeh kötelesek azonos szí n-
vonalú  tanulási, sportolási, elhelqezé si (tartózkodási) é s elldtási

felté teleket teremteni valamennyi tanuló szómára, különösen

akkor, ha az inté zmé ryen beIüI - az etnikai hovatartozást is

tükrözí  - iogszerí í en lé trehozott kisebbsé gi (nemzetisé gi) tan-

rcnd sz?rinl m köd  asztrilq.60plrl s van.

§ (1) AJ lktatási (nevelé si) inté zmé ryek által használt, illet,
ve igé nqbe vehet  tankönqvek (segé dletek, szövegguí iitemé nLjek)

tartalma nem iránaulhat CsOpOrtOft - etnikai hovatart1zásuk

miatti - mé ltósdqának megsé rté sé re , becsületé nek corb(tására .

(2) tJ lktatási (nevelé si) í nté zmé nuek nem engedé luezheIik

olqan szakkörök, diáftkörök é s egqób tanulóí  szenezetek meq-

alakí tdsát, illetve n hödé sót, ameluek cé lí a nqí lt vagy burkolt

farmában - mds etnikai hlvatartlzású  szemé lqek, csoportok le-

iáratása, megbé luegzé se vaqq kireheszté se.

szociális dlszkrimináció
§ ( l ) Mindrn maqaar állampolgárt meqillet - etnikai hava-

tartlzásától függetlenül - az eqqenl  bánásmódhoz való joq a

szociális ellátás, illetóleq a társadal7mbiztosí tás területé n.
(2) Nem ielenti az |1) bekezdé sben emlí tett egqenl  bánás,

nódhoz való joq sé relmót a szociális ellátás, illetó|Ieg a ttirsada,
Iombiztosí tási szolqáltatás mé rté ké neh - külön tönlé ryben meg,

határlzltt szemplntok szerinti * elté r  megáIlapí tása-



§ (1) A szo.iális biztonsáqhoz való ioq eguenl  é rvóntjesülé se

é rdeké ben, az etnikai hovatartlzástól f qgetlenül, mindenki szá,

mára azonos í elté teleket hell biztasí tani a lafthatási, illetóleg a

saját lakáshoz jutási lehet sé gek teré n, bu különösen tilos
a) hátránvos megkülönböztetóst alkalmazni a lakhatást seqí -

t  dllami támaqatásoh, lakásé pí tósi (vásárlási, b ví té siJ hitelek

rujú jtásakor;
b) az állani vaqa önkormárujzati tulald,onú  lakások, é pí té si

telkek é rté kesí té sé t, bé rbeadásót lluan í elté telhez kötni, amelq a

lahosság eqqes cs\portiait indokalatlan el n|lhöz iuttatja vaqa

fuitráryos helgzetbe hozza;

c) az é pí tósi (használatba vé teli é s egqé b é pí té si hatósáqi) en-
qedé Iyek kiadásdnak - etniftai hü)atartozás miatti - megtaga,

dása, f elt elekhez köté se.

|2) Til1s a lakhatási (lakáshoz jutási) fclté telehet oly módon

meghatározni, amelu etnihai hovatartlzás szeint meqhatárlz,
ható cs\p|rtnafr, egq telepüIósen (telepüIé sré sun) tiirté n  mes,

tersé ges elküIöní té sé t eredmé ngezí .

Egé szsé gügyi diszkrimináció
§ í I) Az eqé szsé OüqlJi szllqáltatdsokat - egé szsé Oügtji álla-

pltának, szüksé qleteinek negfelel en, etnikai h|vatartlzásótóI

füqqetlenül - mindenki eqtrenlí  mé Itóságú  szemé lqké nt, azonos

felté telehhel v eheti i g é nub e.

(2) P,z eggenl  báruismódhoz való iog maqában foglalja kü,
lönösen az azonos eqé szsé gügyi intózmé nqek - az elldtás, illetve

tartózkldás cé liára szolgáló heluisé gek * használatánah, az

ugqanolt4an szfuvoualú  é s haté kory, illet eq new magasabb
hocházattal járó qqógykezelé sben, valamint beteqsé gmeqel z 

programoftban í szí ir vizsgálatokban) való ré szvótel jogát.

í 3) A (2) bekudé s szerinti egqenl  bánásmód alkalmazásától

- az é rintett kóré sé re - akhor is eI lehet té rni, ha a meqkülön,
böztetóst a ké relmez  etnikai |vallási) hlvatartlzásából fakadó
kö rilmé ryek i ndokoli ák.

Közigazgatásl (htvatali) dlszkrlmináció
§ (IJ Mí nden, a Maquar Köztársasóg terüIeté n tartózkadó

szemé Iqnek |a továbbiakban: üqyfé l) joqa van ahhoz, hog11 ha-

tósáqi Ihivatal}S) ügaeit - etnikai hovatartozására tekintet né I,

kijl, a ioqszabálaokban meqhatározTtt közí qazga,tási szen)ek

el tt, mí ndennem  hátráryos meqküIdnbözteté s né IküI inté zhes,

se.

(2 ) Az ( l ) bekezdé sben í oqlalt egqenl  bónásmód,hoz való jog

magában í oglalia az anyawlelv használatának a joqát, illetóleg

azt is, hOOtJ az üqaí é l - iogé nónuesí té se, üquei intózé se során -
iqónqbe vehesse mindazokat az eszftözöket, anelaeket az eliárási

törvé nqeft biztosí tanak számára.

§ |l) Valamennai köziqazgatási í eladatlkat ellátó hatóság -
. .. - küIönös felel ssé gqel tartlzih az el üe í ola  eliárásokban
lehetsé Oes hátrdnaos megftijlönbözteté s valamennyi f ormálának
a meqel zé sé é rt, é s meqszünteté sé órt.

(2) A hatósáqlh kiitelesek folgamatosan fiqyelemmel kí sé rni

az üqyfóli joqok é rvé ryesülé sé t, é s megszüntetni azohat a körül-
mé nyehet, amelqeh valamelg, etnikai cslplrthlz tartlzó szemó-

Igek, h zössé gek jogé t lé ryesí té sé t akadáltlozzáh-

í 3) A,z üqafé Ií oqadási rendet é s az üqqfé lszolgáIati irodákat
ú gq kell hialahí tani, hogy az mindenfti számára biztos(tsa az
egqenl  bán smódhoz való jog maradé htalan é nlé nqesülé sé t.

§ (1) Nern min sül hótráryos meghülönbözteté sneh, ha az
egqes hatósáqok - az ügqt'elek igé nqeihez, illetve lehetí sé geikhez

igazodóan - az idegen nqelvek hasznáIatáuak biztosí tása é rde-

ké ben a küldnbözí  etnikai hovatartozású , illetóileg nds nyelvet

beszé lí  ügyfeleh ré szé re elté r  üwí é lí oqadási rerul,et í id pontot,
helaszí nt) határ\znak meg,

(2 ) Az ( l ) bekezdé sben foglalt szabálq alkalmazdsa eseté n is

gondoskodni hell arról, hogt1 az üguí é Ií oqadás körüImé nqei azo-

nos szí nvonalú ak legyenek, az í igqinté zé s helyszí né nek ós feltót-
eleineh a meqhatározása nem sé rtheti az í iqqfelek eqqenlí  mé ltó,

sáqhoz való jogát.

Közszolgáltatási dlszkrlmináció
§ |I) A hözönsé q számára w4itva áIIó lótesí tmóryben - í qq

különösen a vendé qlótóipari, kereskedelmi, valamint a m vel "

dé s é s a szórakozás té Ilára lé trehozott egysé gben - a lé tesí tmé nq

által nuú jtott kijz- é s eqaé b szolqáltatáslk igé nqbevé tele során

tnindenkinek - az etnikai hovatartozástól í üqqetlenül - biztosí
tani kell az equenl  bánásmódhoz való 1ogát.

í 2| Az eqaenl  bánásmódhoz való iog magában í oqlalia kü-
lönösen az egaenl  belé pé si í elté telekhez, a szolgáltatás igé nl4be-

vótelé hez szüksé ges tdí é kozódásóhoz ós az azonos szí nvonalú  hi-

szolqáláshoz való jogot is,

§ (1) A k:dzönsé q számára ngitva áIló lé tesí tmé nven í annak
területé n) tills olttran felirat, ielzé s elheluezé se, ameh! arra utal,

illet eg olqan következteté s lev|nását teszi lehet vé , hogq az ott

naú itott szllgáItatásbóI valaftit - etnikai hovatartozása miatt -
kizárnak.

|2} A valamelq, etnikai hovatartazása alapján meghatároz,

ható csoplrt t qiai ré szé re - hagqománqópolási vaga eqaé b, tör,

vé nues tevé kenJsé g folqtatására lé trehozoü - a sz kebb közön,

sé q számára nyitva dlló lé tesí tmé nqbe a belé pé s klrlátlzható, il,
letve í elté telekhez köthet ,

|3) A (2) bekudé s sainti korLitozásnak hi kell tí í nnie a lé te-

sí tmé nq elnevué sé b  , a snlOáltatás iqé nubué telé nek hörülmé nye,

ibó'l, & az nem tijrté nhet a más etnikai hovatartozású akkal szem-

ben megalázó, illetóleq a besület csorbí tására alkalmas mód,on-

Remé liük, hogy a Tisztelt olvasó megbocsátja a
száraz (de magáé rt beszé l ) |ogi szöveg közreadását,
annál is inkább, mert 2000. november 2l-é n tartott
ülé sé n az Országgy lé s Emberi jogi, kisebbsé gi é s
vallásügyi biZottsága nagy többsé ggel - a MIÉ P ké pvi-
sel ié nek ellenszavazatával - támogatta, hogy a kor-
mány vegye fel jogaikotási program|ába az antidiszkri-
minációs törvé ny megalkotását,
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