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I. A diszkrimináció fogalma 



A diszkrimináció fogalma 

 

Minden olyan különbségtétel, kizárás, korlátozás, 
vagy előnyben részesítés, amelynek alapja pl. a faj, 

szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb 
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, 

vagyoni, születési vagy más helyzet, és amelynek 
az a hatása vagy célja, hogy csorbítsa vagy 

megsemmisítse az emberi jogok és alapvető 
szabadságok egyenrangú elismerését, élvezetét 

vagy gyakorlását. 

  



A diszkrimináció 

fogalma 

Minden olyan különbségtétel, kizárás vagy 
korlátozás, vagy előnyben részesítés, 

amelynek alapja pl. a faj, szín, nem, nyelv, 
vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti 
vagy társadalmi származás, vagyoni, születési 
vagy más helyzet, [szexuális irányultság, 
életkor, fogyatékosság, méret és súly] 

és amelynek az a hatása vagy célja, hogy 
csorbítsa vagy megsemmisítse az emberi 
jogoknak és alapvető szabadságok egyenrangú 
elismerését, élvezetét vagy gyakorlását. 
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t • Azonos helyzetben levő személyeket 
vagy személyek csoportjait 
különbözőképp kezelnek, vagy 

• különböző helyzetben levő 
személyeket vagy személyek 
csoportjait azonos módon kezelnek.  



Hasonló helyzetben 
levő személyek 

Azonos módon kell 
kezelni őket 

Nem szabad kevésbé 
kedvezően kezelni őket  

pusztán bizonyos 
tulajdonságaik miatt 

Különböző helyzetben 
levő személyek 

Különbözőképpen kell 
kezelni őket 

Olyan mértékben kell 
eltérő bánásmódban 

részesülniük, amennyi 
ahhoz szükséges, hogy 
bizonyos lehetőségeket 
másokkal megegyező 
alapon élvezhessenek  
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 Egy személlyel 
kedvezőtlenül járnak 
el 

 ahhoz képest, 
ahogyan másokkal 
szemben hasonló 
esetben eljárnak vagy 
eljárnának, 

 és ennek oka az 
adott személy egy 
bizonyos tulajdonsága 
(pl. faj, nem, szín, stb.)  K
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Elemek 

 Egy semleges 
szabály, feltétel, vagy 
gyakorlat, 

 Ez egy sajátos 
jellemzővel (pl. etnikai 
származás, szín, nem) 
rendelkező csoportot 
jelentősen 
hátrányosabban érint, 

 más, hasonló 
helyzetben lévő 
személyekhez képest. 



(1) Közvetlen diszkrimináció 

Megkülönböztetés alapja („védett tulajdonság”) 

A megkülönböztetés hagyományos és viszonylag új alapjai 

Összehasonlítási alap 

Egy lényegében hasonló körülmények között levő személy 

Kedvezőtlen bánásmód 

Példák 



A diszkrimináció alapja 

Faj, 
nemzetiség 

Szín Nem Nyelv 

Vallás 
Politikai vagy 

egyéb 
vélemény 

Nemzeti vagy 
társadalmi 
származás 

Vagyoni 
helyzet 

Születési vagy 
más helyzet 

Fogyatékosság 
Szexuális 

orientáció 
Életkor 

Méret és súly 



(2) Közvetett diszkrimináció 

Egy csoportot (egy adott fajhoz, nemzetiséghez, nemhez, stb. 
tartozó csoportot) jelentősen hátrányosabban érint más, 

hasonló helyzetben levő személyekhez képest 

Bizonyítási nehézségek; a statisztika szerepe 

Egy semleges szabály, feltétel vagy gyakorlat 





(3) Speciális (különleges) intézkedések 

Pozitív 
intézkedések 

 
Speciális 
intézkedések 
 

(Affirmative 
action) 

Az egyenlőség elve olykor 
megköveteli, hogy az államok pozitív 
intézkedéseket tegyenek a múltbéli 
hátrányok kompenzálására 

Formális egyenlőség  Tényleges 
egyenlőség  

A speciális intézkedések korlátai 



A speciális intézkedések mértéke / korlátai 

Jogeset (EUB) Különleges intézkedés Megenged- 
hetősége 

Kalanke 
(1995) 

Abszolút és feltétel nélküli elsőbbség az 
alulreprezentált csoport számára 

 
Abrahamsson 
(2000) 

Az elsőbbség automatikus garantálása 
az alulreprezentált csoportnak, a 
beépített mérlegelési jogkör nem 
elegendő ahhoz, hogy a szabály hatásait 
tekintve ne minősüljön aránytalannak 

 

Marschall 
(1997) 

A beépített mérlegelési jogkör 
megakadályozza az abszolút előnyben 
részesítést 

 
 



(4) Kimentési okok 

Arányosság az alkalmazott eszközök és az elérni kívánt cél között 

A választott eszközök szükségesek a cél eléréshez 

Az eltérő bánásmód jogszerű, legitim célt szolgál 

Általános kimentési okok 



Speciális 
kimentési 

okok 



Speciális kimentési okok 

• Valódi szakmai követelmény (pl. férfiak 
foglalkoztatása egy férfibörtönben) 

• Vallási intézmények 

• Életkoron alapuló diszkrimináció (e.g. kötelező 
nyugdíjkorhatár a fiatalok munkaerőpiacra való 
belépésének elősegítésére) 



II. A diszkrimináció-tilalmi 
rendelkezések tárgyi hatálya az 

Egyezményben 



Európai Emberi Jogi 
Egyezmény 14.cikke 

• Az Egyezmény által 
garantált anyagi jogok 
élvezetére 
vonatkozóan tiltja a 
diszkriminációt 

Az Egyezmény 12. 
Jegyzőkönyve 

• Minden, nemzeti 
szinten garantált jog 
esetében tiltja a 
diszkriminációt 



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. 

EJEE 14. cikk – 
Megkülönböz-
tetés tilalma 



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. 

EJEE 14. cikk – 
Megkülönböz-
tetés tilalma 



Kényszer- és kötelező munka 

• Esküdtbírósági szolgálat 

Tulajdonjog 

• Az állami támogatás különféle formái 

Szociális biztonság (tulajdonjog vagy magánélet védelme) 

Oktatáshoz való jog 

Magánélet védelme 

• Lakhatás, örökösödési szabályok, az elvált szülők 
gyermekekhez való hozzáférése, apasági kérdések 

Igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 

Bűnüldözés 

• Kivizsgálás; rasszista motívumok kivizsgálása 



12. Jegyzőkönyv, 1. cikk 

A megkülönböztetés általános tilalma  

1. A törvényben meghatározott jogok élvezetét minden 
megkülönböztetés, például nem, faj, szín, nyelv, vallás, 
politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi 
származás, nemzeti kisebbséghez való tartozás, vagyoni 
helyzet, születés szerinti vagy egyéb helyzet alapján 
történő megkülönböztetés nélkül kell biztosítani.  

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



III. A megkülönböztetés tiltott 
alapjai (védett tulajdonságok) 



Nyitott lista („egyéb helyzet”) 

Kifejezetten említett 
tulajdonságok: nem, faj, szín, 

nyelv, vallás, politikai vagy 
egyéb vélemény, nemzeti 

vagy társadalmi származás, 
nemzeti kisebbséghez való 
tartozás, vagyoni helyzet, 
születés szerinti helyzet 

Emberi Jogok Európai 
Egyezménye, 14. cikk 



Nem 

• Fogalom 
– A nemi identitás „a nem feltétlenül a születéskor 

megállapított nemnek megfelelő nemiségnek az 
egyes emberek által mélyen átérzett belső és egyéni 
megtapasztalása, beleértve a személyes testérzetet 
(amelynek szabad megválasztása a testi megjelenés 
orvosi, sebészeti vagy egyéb eszközökkel történő 
megváltoztatását is maga után vonhatja) és a nem 
egyéb megnyilvánulásait – például az öltözködést, a 
beszédet és viselkedésmódot – is”. (Yogyakarta 
Principles, 2007) 

• Jogesetek 
– Ünal Tekeli v. Törökország (2004) 

– Zarb Adami v. Malta (2006) 

– Goodwin v. Egyesült Királyság (2002) 

– Van Kück v. Németország (2003) 

 



Szexuális irányultság 

• Fogalom. 
– Egyes személy azon képessége, amelynek 

révén mély érzelmi, gyengéd és szexuális 
vonzalmat érez a másik nemhez, azonos 
nemhez vagy egynél több nemhez tartozó 
személyek iránt, és velük intim 
kapcsolatba kerül. 

• Jogesetek 
– Dudgeon v. Egyesült Királyság (1981) 

– S.L. v. Ausztria (2003) 

– E.B. v. Franciaország (2008) 

– Karner v. Ausztria (2003) 



Fogyatékosság 

• Fogalom. 
– „Fogyatékossággal élő személy minden olyan 

személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, 
szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely 
számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az 
adott személy teljes, hatékony és másokkal 
egyenlő társadalmi szerepvállalását.” A 
fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
egyezmény (2006) 1. cikke  

• Bár az Egyezményben kifejezetten nem 
szerepel; az „egyéb státusba” beleértendő 



December 3. 
 

A fogyatékossággal élő 
emberek európai napja  

“Even during prosperity, disabled people are the first to be 
fired, the last to be hired. So in a crisis, they are the first to be 
fired and are not hired at all.”  

http://euobserver.com/1020/114216 

 

http://euobserver.com/1020/114216


Életkor 

• „Egyéb helyzet” 

• Jogeset: Schwizgebel v. 
Svájc (2010) 



Faji, etnikai hovatartozás, bőrszín és nemzeti 
kisebbséghez tartozás 

• Fogalmak 
– Faj: morfológiai jellemzők (pl. 

bőrszín) 

– Etnikai hovatartozás: nemzetiség, 
törzsi kötődés, vallás, nyelv, kultúra, 
hagyomány 

• Jogeset 
– Timishev v. Oroszország (2005) 

– Sejdić és Finci v. Bosznia-Hercegovina 
(2009)  

– Horváth és Kiss v. Magyarország 
(2013) 



Állampolgárság vagy nemzeti származás 

• Fogalom 
– Állampolgárság: valamely személy és egy állam közötti jogi kötelék 

– A nemzeti származás 

• jelentheti egy személy korábbi állampolgárságát, amelyet esetleg 
elveszített vagy honosítás révén másik állampolgárságot nyert mellé, vagy 

• egy államon belüli „nemzethez” tartozás 

• Jogesetek 
– Zeibek v. Görögország (2009) 

– Gaygusuz v. Ausztria (1996) 

– Andrejeva v. Lettország (2009) 



Vallás vagy meggyőződés 

• Az állam nem írhatja elő, hogy mi minősül vallásnak vagy 
meggyőződésnek. 

• Vallás vagy meggyőződés: magában foglalja az ateistákat, az 
agnosztikusokat, a szkeptikusokat és a közömbösöket 

• Vallásos nézeteket valló avagy nem valló személyek; vallásukat gyakorló 
avagy nem gyakorló személyek. 

• Az újabb vallások is védelmet élveznek 

• Jogeset: Vojnity v. Magyarország (2013) 



Nyelv 

• Releváns szabályok 

– A regionális vagy kisebbségi nyelvek chartája 
(1992) 

– Kisebbségvédelmi keretegyezmény (1995) 

– Egyezmény 6(3) cikke 

• Jogeset 

– Belga nyelvészeti ügy (1968) 

 

 



Társadalmi származás, születési és vagyoni 
helyzet 

• Mazurek v. Franciaország (2000) 

• Chassagnou v. Franciaország (1999) 

Politikai vagy egyéb vélemény 

Egyéb helyzet (státus) 

Pl. szexuális irányultság, életkor, fogyatékosság 



IV. Bizonyítási kérdések 



A bizonyítási teher 
megosztása 

A statisztikai adatok 
szerepe 



Köszönöm a figyelmet. 

komanovics.adrienne@ajk.pte.hu 

www.komanovics.hu  

mailto:komanovics.adrienne@ajk.pte.hu
http://www.komanovics.hu/

