FONTOS TUDNIVALÓK AZ EGYENLŐ
BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELJÁRÁSÁRÓL
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) feladata
az egyenlő bánásmód követelményének meg
sértése miatt benyújtott panaszok kivizsgálása
és az egyenlő bánásmód szempontjainak érvé
nyesítése.

Az illusztrációk az EBH ifjúsági pályázatának díjazott alkotásai

A hatóság azoknak az ügyfeleknek az ügyében
jár el, akiket diszkrimináció, azaz hátrányos
megkülönböztetés ér.
Az egyenlő bánásmódról szóló törvény védett
tulajdonságok alapján tiltja a hátrányos meg
különböztetést: ilyen a nem, bőrszín, nemzeti
séghez való tartozás, fogyatékosság, politikai
vélemény, családi állapot, terhesség, szexuális
irányultság, életkor, vagyoni helyzet stb.
Ha Ön úgy érzi, hogy védett tulajdonsága miatt
kedvezőtlenebb bánásmódban részesül, mint
más, hasonló helyzetben lévő személy, akkor ke
resse fel a hatóságot!

A DISZKRIMINÁCIÓ TÍPUSAI
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés tör
ténik, ha valaki a roma kisebbséghez való tar
tozása miatt kedvezőtlenebb bánásmódban ré
szesül, mint egy másik, vele összehasonlítható
helyzetben lévő személy.
Közvetett a hátrányos megkülönböztetés ak
kor, ha egy intézkedés látszólag semleges és el
fogulatlan, tehát úgy tűnik, hogy nem sérti az
egyenlő bánásmódot, de a roma kisebbséghez
tartozókat lényegesen nagyobb arányban hozza
hátrányosabb helyzetbe, mint másokat.
Zaklatás akkor valósul meg, ha roma emberek
kel szemben – származásuk miatt – olyan, embe
ri méltóságot sértő magatartást tanúsít valaki,
amelynek célja vagy hatása, hogy velük szemben
megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégye
nítő vagy támadó környezet alakuljon ki.
Jogellenes elkülönítés akkor történik, ami
kor roma származásuk miatt egyes személyeket
vagy személyek egy csoportját másoktól elkülö
nítenek.
Leggyakrabban hazánkban a cigány tanulók el
különített oktatása valósít meg jogellenes elkü
lönítést.

Önt roma származása miatt hátrányosan
megkülönböztetik, ha:
– Ön rendelkezik a munkavégzéshez szüksé
ges képesítéssel, végzettséggel és gyakorlattal,
vagyis egy meghirdetett állás betöltésére alkal
mas, de vélt vagy valós roma származása miatt a
munkára történő jelentkezéskor azonnal eluta
sítják, még az állásinterjúra sem hívják be arra
hivatkozással, hogy az állást már betöltötték;
– roma munkavállalóként felettesei vagy mun
katársai roma származására utaló sértő meg
jegyzéseket tesznek és emiatt a munkahelyi
légkör ellenségessé, megalázóvá válik;
– azt tapasztalja, hogy a szórakozóhely bejára
tánál dolgozó biztonsági alkalmazottak roma
származása miatt megállítják és zártkörű ren
dezvényre hivatkozva nem engedik be az adott
helyre, míg a nem roma vendégek akadálytala
nul beléphetnek oda;
– roma származású tanulókat – anélkül, hogy
azt törvény kifejezetten megengedné – a nem
roma tanulóktól elkülönítve oktatják vagy pél
dául részükre külön évnyitó vagy ballagási ün
nepséget tartanak stb.

KI FORDULHAT A HATÓSÁGHOZ
ÉS KIKKEL SZEMBEN LEHET
PANASZT TENNI?
Bárki felkeresheti a hatóságot, aki úgy érzi, hogy
vele szemben megsértették az egyenlő bánás
mód követelményét.
Panaszt lehet benyújtani:
−− állami, önkormányzati szervezetek,
−− hatósági jogkört gyakorló szervezetek,
−− a Honvédség és a rendvédelmi szervek,
−− közszolgáltatók, oktatási, szociális, gyer
mekvédelmi, művelődési, egészségügyi
szolgáltatást nyújtó intézmények,
−− önkéntes biztosítópénztárak, magánnyug
díjpénztárak, a pártok és minden egyéb
költségvetési szerv ellen.
A hatóság el tud járni a magánszféra bizonyos
viszonyaiban is. Vizsgálatot folytathat az EBH:
−− foglalkoztatási jogviszonyban a munkál
tató,
−− állami támogatás felhasználása során a tá
mogatásban részesülő vállalkozások,
−− vendéglátó-ipari, kereskedelmi, valamint
művelődés és szórakozás céljára létreho
zott intézmények,
−− szerződéskötésre ajánlatot tevő vagy aján
lattételre felhívó tekintetében.

MIT KELL TARTALMAZNIA
A KÉRELEMNEK?
A hatósághoz írásban benyújtott kérelemben a
panaszosnak valószínűsítenie kell, hogy hátrány érte, és hogy ez a hátrány vagy kedvezőtlen
bánásmód milyen védett tulajdonságára vezethető vissza.

A romákat
érintő
DISZKRIMINÁCIÓról

A kérelemnek tartalmaznia kell a panaszos nevét, lakcímét, valamint a hatóság döntésére
irányuló kifejezett kérését, a sérelmezett cse
lekmény helyének, idejének, egyéb körülmények
nek a leírását, és a bepanaszolt szerv vagy sze
mély ismert adatait is.
Személyesen felkeresheti egyenlőbánásmódreferenseinket a megyeszékhelyeken is!
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