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DISZKRIMINÁCIÓ-INFÓ 

Segítség, ha DISZKRIMINÁCIÓ ért! 
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Előszó 

Mindannyian találkoztunk már közvetve vagy közvetlenül 

diszkriminációval/ hátrányos megkülönböztetéssel. 

Mindennapi jelenségről van szó, mégis nagyon kevesen merik 

felemelni a hangjukat ellene vagy kevesen mernek őket 

jogosan megillető segítséget kérni. Több embert megkérdezve 

általánosságban elmondhatjuk, hogy az „inkább lenyelem és 

továbblépek” gondolatok mögött leggyakrabban nem más, 

mint a FÉLELEM áll.  

Ha diszkrimináció ér vagy környezetünkben diszkriminációt 

elszenvedett embereket látunk, nem lépünk. 

Ezt a tájékoztató kisfüzetet a Fordulópont Kiemelkedően 

Közhasznú Egyesület a NYITOTT SZEMEK projektjének 

keretében azzal a szándékkal készítette, hogy információt, 

tájékoztatást nyújtson az adott témában minél több 

személynek. Természetesen titkon reméljük, hogy megtörténik 

egyszer egy áttörés, amikor az emberek ki mernek állni 

Önmagukért és másokért. 

„Csak azért mert MÁS vagy, senkinek sincs hozzá 

joga, hogy diszkrimináljon.” 

FOKKE 

A kiadvány a NYITOTT SZEMEK (SMCA-2013-0700-S) 

pályázati program keretében a Svájci- Magyar Együttműködési 

Program társfinanszírozásának támogatásával került kiadásra. 
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Miért jó, ha többet tudsz a diszkriminációról? 

 Mert veled is megtörténhet! 

 Mert jó ha, ismered a jogaidat! 

 Mert biztonságot ad, ha tudod,  
hogy hova fordulhatsz! 

 Mert segíthetsz másoknak is! 

 Mert elősegíti az emberekkel való  
kapcsolataidnak erősödését! 

 Mert új ismereteket szerezhetsz! 
 
Ma Magyarországon az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény tartalmazza az irányadó 
rendelkezéseket. 
 
 
Néhány információ az EGYENLŐ BÁNÁSMÓD 
HATÓSÁGRÓL, ahová fordulhatsz, ha 
diszkrimináció ért: 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) feladata az egyenlő 
bánásmód követelményének megsértése miatt benyújtott 
panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak 
érvényesítése. A hatóság azoknak az ügyfeleknek az ügyében 
jár el, akiket diszkrimináció, azaz hátrányos megkülönböztetés 
ér. 

TEHÁT: 
Ha egy ember, vagy csoport úgy érzi, hogy valamilyen 
tulajdonsága miatt vele máshogy bántak, mint a többi 
emberrel, azt bejelentheti a Hatóságnak.  
Az ember azt is bejelentheti a Hatóságnak, ha úgy érzi, hogy 
egy társával, ismerősével, bántak máshogy, mint a többi 
emberrel.  
Ekkor a Hatóság megvizsgálja, hogy pontosan mi történt. 
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A törvény 20 olyan tulajdonságot (védett tulajdonságok) sorol 
fel, melyek az egyéb feltételek megléte esetén megalapozhatják 
a hatóság eljárását.  
 
Mit nevezünk diszkriminációnak? 
A diszkrimináció nem más, mint hátrányos megkülönböztetés 
az érintett jogok élvezetével összefüggésben alkalmazott 
önkényes és jogellenes különbségtétel.  
 
A diszkrimináció fogalma három elemet rejt 
magában: 
A megkülönböztető intézkedés negatív hatással van az érintett 
személyre, ez a negatív hatás a különbségtételből ered, a 
különbségtétel ésszerűtlen, azaz objektíve nem indokolható. 
 
Védett tulajdonságok 
 nem, faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, nemzetiséghez 
való tartozás, anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, 
vallási vagy világnézeti meggyőződés, politikai vagy más 
vélemény, családi állapot, anyaság (terhessége) vagy apaság, 
szexuális irányultság, nemi identitás, életkor, társadalmi 
származás, vagyoni helyzet, 
 foglalkoztatási jogviszony vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszony részmunkaidős jellege, illetve határozott 
időtartama, érdekképviselethez való tartozás, egyéb helyzet, 
tulajdonság vagy jellemző 
 
  
Diszkrimináció fajtái 

1. Közvetlen hátrányos 
megkülönböztetés 

2. Közvetett hátrányos 
megkülönböztetés 

3. Zaklatás 
4. Megtorlás 
5. Jogellenes elkülönítés (szegregáció) 
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1.Közvetlen hátrányos megkülönböztetés: Egy személyt 
vagy csoportot védett tulajdonságára tekintettel 
kedvezőtlenebb bánásmódban részesítenek, mint amelyben 
más összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport 
részesül, részesült vagy részesülne.  

A közvetlen hátrányos megkülönböztetés megállapításához 
tehát szükséges, hogy: 

 a sérelmet szenvedett személy vagy csoport 
rendelkezzen egy, védett tulajdonsággal  

 pontosan megállapítható legyen a sérelem; 

 összefüggés legyen a védett tulajdonság és a 
bekövetkezett sérelem között; 

 meghatározható legyen az összehasonlítható 
helyzetben lévő személy vagy csoport, amelyhez képest 
a kérelmező hátrányos megkülönböztetése megtörtént. 

2.Közvetett hátrányos megkülönböztetés: Közvetlen 
hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő és látszólag az 
egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, 
amelynek folyamán egy személy vagy csoport védett 
tulajdonságára tekintettel lényegesen nagyobb arányban kerül 
hátrányos helyzetbe, mint amelyben más összehasonlítható 
helyzetben lévő személy volt/van vagy lenne. 

A közvetett hátrányos megkülönböztetés megállapításához 
tehát az szükséges, hogy: 

 a sérelmet szenvedett személyek vagy csoport 
rendelkezzen  védett tulajdonsággal; 

 a bepanaszolt egy látszólag mindenkire egyformán 
vonatkozó intézkedést tesz, amely azonban 

 bizonyos védett tulajdonsággal rendelkező 
személyeket nagyobb arányban érint hátrányosan, 
mint az ilyen tulajdonsággal nem rendelkezőket. 
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3.Zaklatás: Az érintett személy védett tulajdonságával 
összefüggő emberi méltóságot sértő szexuális vagy egyéb 
természetű magatartás, amelynek célja vagy hatása a 
személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, 
megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása. 

A zaklatás megállapíthatóságához tehát az szükséges, hogy: 

 a zaklató magatartása sértse az emberi méltóságot; 

 a zaklatott személy rendelkezzen egy védett 
tulajdonsággal; 

 e tulajdonságokra legyen visszavezethető a zaklató 
magatartás; és 

 megállapítható legyen a megszégyenítő, ellenséges stb. 
környezet kialakulása. 

4.Megtorlás: A törvény a megtorlás jogellenessé 
nyilvánításával mindazok számára nyújt jogérvényesítési 
lehetőséget, akik akár saját, akár mások hátrányos 
megkülönböztetésével szemben valamely eljárásban felléptek, 
s ezért éri őket sérelem. Különös jelentősége lehet a megtorlás 
miatti eljárásoknak azokban az ügyekben, amikor valaki azért 
van kitéve megtorlásnak, mert például tanúként szerepelt egy 
diszkriminációt vizsgáló eljárásban. 

Megtorlást az követi el, aki: 

 az egyenlő bánásmód követelményének megsértése 
miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban 
közreműködő személlyel szemben ezzel 
összefüggésben jogsérelmet okoz; 

 magatartása jogsérelem okozására irányul, vagy azzal 
fenyeget. 
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5.Jogellenes elkülönítés (szegregáció): Ha a védett 
tulajdonsággal rendelkező személyeket, csoportokat – anélkül, 
hogy azt törvény kifejezetten megengedné – a velük 
összehasonlítható helyzetben lévő személyektől, azok 
csoportjától elkülönítik, akkor beszélünk jogellenes 
elkülönítésről (szegregáció). 

A jogellenes elkülönítés megállapításához az szükséges, hogy: 

 az elkülönített személy vagy személyek rendelkezzenek 
védett tulajdonsággal; 

 a velük összehasonlítható helyzetben lévőktől 
elkülönítsék őket; és 

 ez az elkülönítés nem alapul valamely törvény 
kifejezett rendelkezésén. 

Mikor tehetsz bejelentést az EBH-hoz? 
Hatósági eljárás főszabályként akkor indítható, 
ha a jogsértés, és az arról való 
tudomásszerzés a kérelem benyújtásától 
számított 1 éven belül történt.  
A kérelem beadható akkor is, ha a jogsértés 3 
éven belül történt,  
de fontos, hogy a jogsértésről való tudomásszerzés követő 1 
éven belül történjen. 
 
Mit jelent az egyenlő bánásmód elve? 

 A diszkrimináció tilalmát, vagyis a hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes élethez való jog 
garantálását jelenti.  

 Tiltja a hátrányos megkülönböztetés valamennyi 
formáját. 

 Hatályon kívül helyezi az egyenlő bánásmód elvét sértő 
jogszabályokat, 

 Megteremti az egyéni jogsérelmek orvoslásához 
szükséges jogintézményeket, eljárásokat, hatékony 
szankciórendszert. 
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Az egyenlő bánásmód azt jelenti 

 mindenkit el kell fogadni  

 mindenkivel ugyanúgy kell bánni  

 mindenkinek ugyanannyi lehetőséget kell adni, akkor 
is, ha kicsit más, mint a többi ember.  
 

Tehát egy ember nem kerülhet hátrányba a többiekkel 
szemben a különbözősége miatt.  
Tilos egy emberrel csak azért másképp viselkedni, mert 
különbözik a többi embertől. 
Nem szabad megtiltani azt, hogy  

 ahová bárki bemehet, oda ő is bemenjen,  

 amit bárki megtehet, azt ő is megtehesse,  

 amit bárki megkaphat, azt ő is megkaphassa. 
Tilos minderre másokat biztatni vagy mindezeket 
megparancsolni.   
Azt az embert is tilos bántani, vagy büntetni, aki az egyenlő 
bánásmódért harcol.  
 
Tehát az egyenlő bánásmód törvénye szerint tilos egy emberrel 
máshogy bánni, mint a többi emberrel azért, mert valamilyen 
tulajdonságban más, mint a többiek.  
 
Tilos másképp bánni az emberrel csak azért mert: 

 mert az az ember férfi vagy nő, 

 mert az az ember fiatal, vagy idős,  

 vagy abban különbözik a többiektől, hogy mit 
dolgoznak a szülei.  

 mert abban különbözik a többi embertől, hogy más a 
bőrszíne (például fehér bőrű, sötétebb, vagy fekete),  

 más a nemzetisége (például román vagy ukrán 
származású)  

 vagy más nyelven beszél, mint a többiek.  

 mert az az ember abban különbözik a többi embertől, 
hogy: 
- valamilyen betegsége van, 
- vagy valamilyen fogyatékossággal él , 
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- másik templomba jár,  
- vagy másik pártra szavaz, 
- kevés pénze van, vagy éppen nagyon sok pénze van.  
  

Ez akkor is tilos, ha az az ember abban különbözik a többi 
embertől, hogy nem egész nap dolgozik, vagy csak rövidebb 
ideig (pár hónapig) dolgozik egy munkahelyen.  
 
Kinek kell a törvényt betartani?  

 a magyar állam szerveinek, a 
vezetőinek és a fontos hivataloknak,  

 minden település hivatalainak,  

 a pártoknak,  

 a bíróságoknak,  

 a rendőrségnek és a katonaságnak,  

 az iskolákban, óvodákban, bölcsődékben, és 
mindenhol ahol gyerekekre vigyáznak, 

 a múzeumokban és a könyvtárakban, a színházakban 
és a mozikban,  

 az éttermekben, az üzletekben és a bankokban,  

 a kórházakban és az orvosi rendelőkben.  

 olyan otthonokban és napközikben, ahol gyermekek 
vagy idősek, vagy fogyatékos emberek élnek, és  

 az alapítványoknál, egyesületeknél (civil szervezetek) 

 sok ember számára szolgáltatást végző szervezetek (pl. 
elektromos művek, tömegközlekedés, távolsági 
közlekedés.), 

 aki arról dönt, hogy ki kapjon támogatást az államtól,  

 és aki arról dönt, hogy ki kapjon munkát egy 
munkahelyen. 

 a törvénynek a betartása nagyon fontos, erre egy külön 
hatóság az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyel.  

 
Kikkel szemben nem lehet eljárni? 

 A családjogi, hozzátartozók közötti összefüggő 
jogviszonyok tekintetében 
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 Az egyházi jogi személyek hitéleti tevékenységgel 
közvetlenül összefüggő jogviszonyok tekintetében 

 A társadalmi szervezetek, jogi személyek és más 
szervezetek tagjai közötti, a tagsággal összefüggő 
jogviszonyok tekintetében 

 
Ki kezdeményezheti az eljárást? 

 A sértett személy saját nevében 

 A sértett személy meghatalmazottjaként 

 Törvényes képviselőként (szülő) 

 Közérdekű igényérvényesítésére 
jogosultként társadalmi és érdek-
képviseleti szervezet egyes védett tulajdonsággal 
rendelkező, (pl. vallási meggyőződés, fogyatékosság, 
szexuális irányultság, nemzetiséghez való tartozás) 
nagyobb csoport érdekében (pl. szakszervezet tagjai) 
jogsértés, vagy annak közvetlen veszélye esetén a 
hatóság előtt eljárást indíthat.  
 

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek? 

 a sérelmet szenvedett félnek valószínűsítenie kell a 
hátrányt, mely őt érte 

 meg kell jelölnie, hogy milyen jogviszonyban érte 
őt a hátrány 

 milyen védett tulajdonsággal rendelkezik 
 
Hogyan zajlik az eljárás? 
Ha a hatóság megállapítja hatáskörét az ügyben, főszabályként 
tárgyalás keretében tisztázza a tényállást.  
A tárgyalást a kérelmező lakóhelye szerinti önkormányzatnál 
tartja a hatóság, kivéve, ha maga az önkormányzat vagy 
intézménye követte el a jogsértést.  
 
 
A hatósági eljárás során az eljárás alá vontnak kell 
(tehát aki ellen bejelentést tesznek) bizonyítania, 
hogy 
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a) a valószínűsített körülmények nem állnak fenn, vagyis nem 
történt diszkrimináció 
b) az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, vagy az 
adott jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani. 
 
 
Milyen döntéseket hozhat az EBH? 

 Elutasítja a kérelmet 

 Jóváhagyja a kérelmet 
 
 
 
Ha bebizonyosodik, hogy az egyenlő bánásmód 
követelményét megsértették, a hatóság: 

 Elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését 

 Megtilthatja a jogsértő magatartás jövőbeni 
tanúsítását 

 Nyilvánosságra hozhatja a jogsértés megállapító 
határozatát 

 50 ezertől 6 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki 

 Dönt az eljárási költségről, melyet a jogsértő fél köteles 
viselni  

 
Milyen jogorvoslati lehetőség van az EBH döntéseivel 
szemben? 
Közigazgatási eljárás keretében fellebbezésre nincs lehetőség, a 
határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye, mely a 
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatáskörébe és 
kizárólagos illetékességébe tartozik. 
 
ESÉLYEGYENLŐSÉG ugyanaz mint az egyenlő 
bánásmód? 
Nem. Az egyenlő bánásmóddal szemben az esélyegyenlőségi 
politika azt kívánja meg az államtól, hogy a diszkrimináció 
tilalmán túl konkrét lépéseket is tegyen a hátrányos helyzetű 
személyek tényleges egyenjogúsítása érdekében.  
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Az esélyegyenlőségi politika tehát több, mint egyenlő 
bánásmód biztosítása: mindazon jogi és nem jogi eszközöket 
jelenti, amelyek azt a célt szolgálják, hogy mindenki egyenlő 
eséllyel érvényesülhessen az élet legkülönbözőbb területein. 
 
Mik az emberi jogok? 
Az emberi jogok azok a jogok és szabadságjogok, amelyek 
minden embert születésüktől fogva egyenlően megilletnek. 
Olyan alapvető polgári és politikai jogokat foglalnak magukba, 
mint az élethez vagy a szabadsághoz való jog, a vélemény és 
kifejezés szabadsága, a törvény előtti egyenlőség, valamint 
gazdasági, szociális és kulturális jogokat, mint a kulturális 
életben való szabad részvétel joga, élelemhez, neveléshez és 
munkához való jog. 
 
ÉRDEKESSÉG! 
 
Hogyan nevezzelek? 
Gyakran vagyunk zavarban, ha fogyatékos 
emberekkel kerülünk kapcsolatba. Nem tudjuk, 
hogy milyen szavakat, kifejezéseket 
használhatunk anélkül, hogy megbántsuk őket. 
Itt van egy kis segítség. 
 
Használatos kifejezések:  
-fogyatékos ember/ személy; fogyatékossággal élő ember/ 
személy; akadályozott, sérült ember/ személy. 
-mozgáskorlátozott 
-látássérült, vak, gyengénlátó, aliglátó  
-hallássérült, siket, nagyothalló 
 
Kerülendő(sértő) kifejezések:  
-fogyatékkal élő, rokkant, beteg, nyomorék, kripli, fogyi, 
nyomi, roki,  
-béna, nyomorék  
-világtalan 
-süket, süketnéma 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Jog
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szem%C3%A9lyes_szabads%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ember
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Ha diszkriminációról beszélünk, elengedhetetlen két 
fogalom megismerése, hiszen szorosan kapcsolódik a 
témához, mivel alapvetően gyökerét képezi a 
diszkriminációnak! 
 
SZTEREOTIPIA 
A sztereotípia olyan általánosítás, amely egy 
csoport egyes tagjainak tulajdonságait a csoport 
egészére kiterjeszti és társadalmilag elfogadott 
hiedelemrendszert alkotnak.  
Például: a punkok kibírhatatlan zenét 
bömböltetnek, az olaszok szeretik az operát, 
kopasz fiatalemberek neonácik, stb. 
A sztereotípia lényege a kategorizálás. 
Fontos jellemzőjük, hogy ellenállóak a 
tapasztalattal szemben és nem vesznek 
tudomást egyéni különbségekről.  
 
ELŐÍTÉLET 
Hibás és rugalmatlan általánosításon alapuló ellenszenv.  
Az előítélet egy más csoport tagjaira vonatkozó értékítélet, 
amely sem érvényes tapasztalatra, sem racionális érvre nem 
támaszkodik, viszont érzelmi telítettségű, nem változik és 
érzéketlen az egyéni különbségekre. Az előítéletek erősen 
pozitív vagy (többnyire) negatív viszonyt tükröző, merev 
sztereotípiákból származnak, amelyek alapja valamilyen érdek, 
történelmileg örökölt frusztráció, ellenőrizetlen eszme. (pl. 
idegesítenek a hajléktalanok, mert nem dolgoznak.) 
 
Az előítéletesség fokozatai: 
szóbeli előítéletesség, elkerülés, hátrányos megkülönböztetés, 
testi erőszak, kiirtás 
 
ÖSSZEGZÉSKÉPPEN: Óvatos légy az előítéleteiddel, 
mert önmagadat zárod ki, hogy azt a másikat 
valóban megismerhesd és ezáltal reális képet és 
véleményt alkothass róla! Sok értékes kapcsolattól, 
barátságtól foszthatod meg önmagadat, ha anélkül 
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ítélsz meg vagy mondasz másokról véleményt, hogy 
vennéd a fáradtságot megismerni őket! Szerezz saját 
élményeket, megtapasztalásokat és ne vélt, hallott, 
elképzelt érzelmeid alapján alkoss véleményét 
másokról! 
 
 

Ha diszkrimináció ért, elérhetőségek, ahol segítséget 
kérhetsz:  

Egyenlő Bánásmód Hatóság 

1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 
Telefon: 06-1-795-2975 
Zöldszám: 06 80 203 939 
Fax: 06-1-795-0760 
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu 

Web: www.egyenlobanasmod.hu  

EBH Hatósági és Jogi Főosztály 
Előzetes telefonos bejelentkezés: 06-1-795-2975,  
hétfő 9.00-16.00 

Egyenlő bánásmód referensek és elérhetőségeik: 

Bács-Kiskun megye 
Dr. Tóth Edina 
70/ 517-9251 
tothedina.mail@gmail.com 

Baranya megye 
Dr. Gajda Zoltán 

mailto:ebh@egyenlobanasmod.hu
http://www.egyenlobanasmod.hu/
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70/ 217-9323 
gajda.zoltan@gmail.com 

Békés megye 
Dr. Csűri Gábor 
30/ 925-7454 
gcsuri@gmail.com 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
Dr. Hronszky Regina 
70/ 269-4380 
iroda@hronszky.hu 

Budapest 
Dr. Lennert Zsófia 
06 1/795-2976 vagy 06 1/ 795-2975 
zsofia.lennert@egyenlobanasmod.hu 

Csongrád megye 
Dr. Kiss Éva 
30/ 275-2520 
kissevadr@invitel.hu 

Fejér megye 
Dr. Szatmári Éva 
30/ 960-2657 
eva.drszatmari@gmail.com 

Győr-Moson-Sopron megye 
Dr. Göndör Éva 
20/ 459-8163 
gondore@sze.hu 

Hajdú-Bihar megye 
Dr. Kovács Krisztián 
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30/ 408-5619 
kovacs.krisztian@vipmail.hu 

Heves megye 
Dr. Lassánné dr. Simon Ágnes 
30/ 266-6510 
dr.simon.agi@t-online.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Dr. Kormányos Nóra 
20/ 251-5192 
nora.kormanyos@gmail.com 

Komárom-Esztergom megye 
Dr. Kócza Júlia 
30/ 900-4624 
domebe@t-online.hu 

Nógrád megye 
Dr. Nagy Anna 
20/ 388-1029 
dr.nagy.anna58@gmail.com 

Pest megye 
Dr. Szatmári Éva 
06 30/960-2657 
eva.drszatmari@gmail.com 

Somogy megye 
Dr. Berdár Valéria 
20/ 489-9633 
berdarvali@gmail.com 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
Dr. Vassné Dr. Kemecsei Hedvig 
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70/ 776-6527 
peter_vass@freemail.hu 

Tolna megye 
Dr. Schall Norbert 
20/ 772-1242, 72/215-050 
drschall@drschall.hu 

Vas megye 
Dr. Jójárt Ágnes 
30/ 519-8838 
jojart.agnes@t-email.hu 

Veszprém megye 
Dr. Fábián Alexandra 
30/ 377-4272 
drfabianalexandra@gmail.com 

Zala megye 
Dr. Kovács Orsolya 
30/ 870-5401 
ugyved@drkovacsorsolya.hu, kovacs.orsolya.dr@gmail.com 

 
 

HA DISZKRIMINÁCIÓ ÉRT, MINKET IS 
KERESHETSZ: 

 
Fordulópont Kiemelkedően Közhasznú Egyesület 

30/ 627-8880 
fokke@freemail.hu 

fordulopontegyesulet.hu/diszkriminacio 
facebook: www.facebook.com/fordulopontegyesulet 

 
 
 

 

mailto:fokke@freemail.hu
mailto:fokke@freemail.hu
mailto:fokke@freemail.hu
http://www.facebook.com/fordulopontegyesulet
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Kiadványunk elsősorban a diszkrimináció 
témakörében kíván eligazítást nyújtani, de 
fontosnak tartjuk, hogy egyéb sérelmes ügyed esetén 
is elindulási támpontot kapj!  
 
 
Jogsérelmek esetén a következő helyeken lehet 
segítséget kérni: 
 

1. BETEGJOGI KÉPVISELŐ 
 
Tevékenysége:  

 A betegjogi képviselő – törvényekben 
és a jogszabályokban meghatározott 
keretek között –védi a betegek jogait, 
segíti őket azok megismerésében és 
érvényesítésében. 
 Segíti a beteget jogai 
megismerésében, az egészségügyi 
dokumentációhoz való hozzájutásban, annak 
megértésében, az azzal kapcsolatos megjegyzések, 
kérdések feltételében; 
segít a betegnek panasza megfogalmazásában, 
kezdeményezheti annak kivizsgálását, mely 
megkeresésre az egészségügyi szolgáltató 30 napon 
belül köteles érdemben válaszolni (kivételt képez, ha a 
panasz orvoslásához más szerv vagy hatóság 
megkeresése szükséges, mely esetben 60 nap az 
ügyintézési határidő); 
 

 a beteg írásbeli meghatalmazása alapján - a beteg 
gyógykezelésével összefüggő ügyekben - panaszt 
tehet az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatóságnál, és az eljárás során képviseli a beteget; 
 

 kapcsolatot tart – működési területén – az 
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egészségügyi szolgáltatást nyújtókkal és 
fenntartóikkal, a térségi egészségszervezési pontokkal, 
az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal, a fővárosi és 
megyei kormányhivatal népegészségügyi 
szakigazgatási szervével és egészségbiztosítási pénztári 
szakigazgatási szervével, a területi igazságügyi 
szakértői kamarákkal; 
 

 jogosult az egészségügyi szolgáltató területére belépni, 
iratokba betekinteni, az egészségügyi dolgozókhoz 
kérdést intézni; 
 

 rendszeresen tájékoztatja az egészségügyi dolgozókat a 

betegjogokra vonatkozó szabályokról, azok 
változásáról; különös figyelmet fordít a kiszolgáltatott 
helyzetben lévők betegjogi védelmére; 
 

 a felek közötti vita békés megoldására, egyezségre 
törekszik, melyet mediációval segít elő. 

 

 A szakmai feltételrendszer alapján a betegjogi 
képviselő a fekvőbeteg szakellátás mellett, a járóbeteg-
szakellátás és az alapellátás szolgáltatásait 
igénybevevők számára is elérhető. 

 
Betegjogi képviselők elérhetőségei: 
http://www.obdk.irq.hu/kepviselok1.html  
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2. ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ 
 
Tevékenysége:  

 segíti az ellátást 
igénybevevőt, törvényes 
képviselőjét az ellátással 
kapcsolatos kérdések, 
problémák megoldásában,  

 szükség esetén segítséget 
nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult 
konfliktus megoldásában; 

  segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes 
képviselőjének panasza megfogalmazásában, 
kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény 
vezetőjénél és a fenntartónál,  

 segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó 
kérelmek, beadványok megfogalmazásában; 

 megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre 
tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő 
legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény 
kötelezettségeiről és az ellátást igénybevevőket érintő 
jogokról 

 a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az 
áthelyezés kivételével eljárhat az intézményi ellátással 
kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, 
fenntartójánál, illetve az arra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során 
– írásbeli meghatalmazás alapján –képviselheti az 
ellátást igénybevevőt, törvényes képviselőjét 

  az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés 
alapján tájékoztatja a szociális intézményekben 
foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá e 
jogok érvényesüléséről és a figyelembevételéről a 
szakmai munka során; 

  intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a 
jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére. 
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Ellátottjogi képviselők elérhetőségei: 
http://www.obdk.irq.hu/jogvedelmi-kepviselok-
elerhetosegei.html 
 
 
 
3. GYERMEKJOGI KÉPVISELŐ 
 
Tevékenysége: 

 segít a gyermeknek panasza 
megfogalmazásában, 
kezdeményezheti annak 
kivizsgálását; 

  segíti a gyermeket az állapotának 
megfelelő ellátáshoz való 
hozzájutásban, a gyermekjóléti szolgálat 
esetmegbeszélésén, illetve a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat elhelyezési értekezletén az ezzel 
kapcsolatos megjegyzések, kérdések 
megfogalmazásában; 

  eljár a gyermek szülője vagy más törvényes 
képviselője, a gyermek, illetve fiatal felnőtt, valamint a 
gyermek-önkormányzat felkérése alapján,- eljár az 
érdek-képviseleti fórum megkeresése alapján; 

  a gyámhatóság kirendelése alapján képviseli a 
gyermeket a nevelési felügyelettel kapcsolatos 
eljárásban; 

 jogsértések észlelése esetén javaslatot tehet: 
- gyermekvédelmi igazgatási bírság kiszabására; 
- a jogsértés jövőbeni előfordulásának megelőzése 

érdekében a jogsértéssel érintettek között, szükség 
szerint szakértők bevonásával, egyeztető 
megbeszélés tartására a gyámhatóságnak; 

- a jogsértő személy továbbképzésére a 
fenntartónak, működtetőnek. 
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Gyermekjogi képviselők elérhetőségei: 
http://www.obdk.irq.hu/gyermekjogi-kepviselok-
elerhetosegei-2.html 
 
A betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi esetekben 
ide is fordulhatnak segítségért: 
Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és 
Dokumentációs Központ 
1075 Bp., Madách tér 4. II. emelet 
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646. 
Telefon: 06-1-9202-700 
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-620-055 
Külföldről hívható: +36-20-489-96-14 
E-mail: obdk@obdk.hu 
 
 
 
4. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA 
 
Az alapvető jogok biztosához bárki 
fordulhat, ha megítélése szerint valamely 
hatóság, például: 

 közigazgatási szerv, 

 helyi önkormányzat, 

 nemzetiségi önkormányzat, 

 kötelező tagság alapján működő köztestület, 

 a Magyar Honvédség, 

 rendvédelmi szerv, 

 közigazgatási jogkörben eljáró egyéb szerv e 
jogkörében, 

 nyomozó hatóság vagy az ügyészség nyomozást végző 
szerve, 

 közjegyző, 

 törvényszéki végrehajtó, 

 önálló bírósági végrehajtó vagy 

 közszolgáltatást végző szerv 
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tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy 
alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár, 
feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati 
lehetőségeket – ide nem értve a közigazgatási határozat 
bírósági felülvizsgálatát – már kimerítette, vagy jogorvoslati 
lehetőség nincs számára biztosítva. 
  
Az alapvető jogok biztosa kivételesen természetes személyek 
nagyobb csoportja alapvető jogainak súlyos sérelme esetén a 
hatóságnak nem minősülő szervezet tevékenységét vagy 
mulasztását is vizsgálhatja. 
  
A biztos nem járhat el 

 ha a panaszolt ügyben született jogerős közigazgatási 
határozat közlésétől számítva több mint egy év telt el; 

 ha az eljárás 1989. október 23-a előtt indult; 

 ha a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt 
bírósági eljárás indult, vagy már jogerős bírósági 
határozat született; 

 ha a beadványt benyújtó személy a kilétét nem fedte 
fel, és annak hiányában a vizsgálat nem folytatható le. 
(Az alapvető jogok biztosához fordulása miatt senkit 
sem érhet hátrány.) 

  
Az alapvető jogok biztosa a beadványt elutasítja, ha 

 az nem felel meg a fenti feltételeknek, vagy 

 az nyilvánvalóan alaptalan, 

 az ismételten előterjesztett, és érdemben új tényt, 
adatot nem tartalmaz, vagy 

 azt névtelenül nyújtották be, vagy 

 megítélése szerint a beadványban szereplő visszásság 
csekély jelentőségű. 

 
Elérhetőségek:  
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 
1387 Budapest Pf. 40. 
telefon: (06-1-) 475-7129 fax: (06-1-) 269-1615 
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e-mail: panasz@ajbh.hu  
http://www.ajbh.hu/elerhetosegeink 
 
 
 
5. KÖZIGAZGATÁSI MUNKABÍRÓSÁGOK 
 

2013. január elseje óta közigazgatási és 

munkaügyi bíróságokhoz kell fordulni a 

munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű 

jogviszonyból származó, valamint a törvény 

által hatáskörébe utalt egyéb ügyekben. 

 
A közigazgatási és munkaügyi bíróságok járnak el ezekben az 

ügyekben első fokon. Ha első fokon nem érünk célt, akkor a 

fellebbezés ügyében már a törvényszékekhez kell fordulni. A 

törvényszéken tanácsok, csoportok és büntető, polgári, 

gazdasági, valamint közigazgatási-munkaügyi kollégiumok 

működnek. A kollégiumok összevontan is működhetnek. 

 

A munkaviszonyból és munkaviszony jellegű jogviszonyból 

származó perek közé tartoznak többek között a munkajogi 

igény érvényesítésével kapcsolatos, továbbá a közalkalmazotti, 

kormányzati szolgálati és közszolgálati, a szolgálati és a 

munkavégzési kötelezettséggel járó szövetkezeti tagsági 

jogviszonyból származó perek. 

 

A közigazgatási és munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik a 

munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzés keretében hozott 

közigazgatási határozat, az ágazati párbeszéd bizottság 

létrejöttével kapcsolatos, az abban való részvétel, illetve a 

gyakorolt jogosultságok tárgyában hozott határozat, a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

szóló törvény alapján az állami foglalkoztatási szerv által 

mailto:panasz@ajbh.hu
http://www.ajbh.hu/elerhetosegeink
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hozott közigazgatási határozat, valamint a 

társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata. Ennek 

során a közigazgatási és munkaügyi bíróság a közigazgatási per 

szabályai szerint jár el. 

 

Munkaügyi perre kizárólag a munkáltató székhelye szerinti, 

illetőleg a munkáltató azon telephelye szerinti közigazgatási és 

munkaügyi bíróság illetékes, ahol a munkavállaló 

munkaszerződése alapján munkát végez, vagy végzett. 

 

Közigazgatási és munkaügyi bírósághoz lehet 

fordulni:  

- munkabér és egyéb anyagi juttatások miatt  

- munkaviszony megszüntetése kapcsán  

- társadalombiztosítási, munkaügyi felügyeleti határozatok 

felülvizsgálata ügyében 

Elérhetőségek: 
http://birosag.hu/kozigazgatasi-es-munkaugyi-birosagok 
 
 
6. NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 
 
A fogyasztói érdekek védelme öt alapelvre 
épül: 
1) a fogyasztók egészségének és 
biztonságának védelme, 
2) a fogyasztók gazdasági érdekeinek 
védelme, 
3) a fogyasztók tájékoztatása és oktatása, 
4) a fogyasztói igények érvényesítése, illetve 
5) a fogyasztók képviselete. 
 
Ezekre az alapjogokra épült a magyar fogyasztóvédelmi 
törvény (1997. évi CLV. törvény) is. 
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Ha külön törvény vagy kormányrendelet eltérően nem 
rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi 

 az áru fogyasztók számára való értékesítésére, 

 a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, 
összetételére, csomagolására, megfelelőség 
értékelésére, megfelelőségi jelölésére, 

 a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített 
áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként 
kötelezően megállapított árára, 

 a fogyasztói panaszok intézésére, 

 a fogyasztói szerződés keretében érvényesített 
szavatossági és jótállási igények intézésére, 

 a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása 
során az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá 

 a fogyasztók tájékoztatására 

 vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok 
megsértése esetén. 

 
 
Elérhetőségek:  
www.nfh.hu 
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. 
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. 
Központi telefonszám: +36 1 459 4800 
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http://www.egyenlobanasmod.hu/
http://www.nfh.hu/
http://www.birosag.hu/
http://www.obdk.hu/


30 

 

Tájékoztató anyagot összeállította 
Szabóné Kiss Tünde Ágnes 

Szabó Attila 
 

 
Lektorálta 

Dr. Nagy Marianna 
 

 
SMCA-2013-0700-S 

 
 

Kiadó 
Fordulópont Kiemelkedően Közhasznú Egyesület 

4501, Kemecse, Vasmegyeri u. 23. 
 

Felelős kiadó 
Szabóné Kiss Tünde Ágnes 

 
 

Készült 300 példányban 
 

 
Nyomda 

Hok és Társa Kft. Nyomda 
 

 
Felelős vezető 

Hok Beáta 
 
 

Kiadás éve 
2015 

 
 
 
 
 


