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Köszönetnyilvánítás
Az alapvető jogok biztosaként szeretnék köszönetet mondani mindazon szervezeteknek és szakembereknek, akik 6 éves ombudsmani tevékenységem során projektjeinket
és vizsgálatainkat segítették. Úttörő jellegűnek is mondható projekttevékenységeink
sikere nagymértékben függött azon szervezetek és szakemberek támogatásától, akik
velünk együtt fontosnak és időszerűnek tartották az emberi jogok, az alapjogok védelmét Magyarországon.
Külön köszönetemet fejezem ki a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítványnak,
a Nyílt Társadalom Alapítványok tagjának a korábbi és jelenlegi anyagi támogatásért,
amely – többek között – lehetővé tette ezen kötet megjelentetését is.
Köszönet illeti munkatársaimat, akik napi jogvédő tevékenységük mellett komoly
társadalomtudományi és jogi elemző munkát is végeztek annak érdekében, hogy ezen
kötet átfogó képet adjon a védendő társadalmi csoportokról.
Prof. Dr. Szabó M áté,
az alapvető jogok biztosa

1. A problémák,
az eszközök és a lehetőségek
Hajas Barnabás – Lux Ágnes – Szabó Máté – Szajbély Katalin

Bevezetés
A sérülékeny, rászoruló csoportok1 jogi segítésének, joghoz juttatásának feladata az
ombudsmanokkal kapcsolatos szabályozások, társadalmi-politikai elvárások visszatérő
eleme, sarokpontja. A 21. század jogállama az emberi szabadság és a szabadságjogok
újfajta értelmezésével többféle módon igyekszik biztosítani a gazdasági és társadalmi
tőkék kiegyenlítetlenségéből következő, egyre növekvő szakadékok áthidalását a kevésbé erősek, sőt az átlagnál hátrányosabb helyzetű, gyengébb teljesítőképességgel és/
vagy adottságokkal rendelkező állampolgárok számára.2
A sérülékenység és a rászorultság, a megfosztottság meghatározása, illetve azok jogi
kereteinek körülírása sokféle és eltérő az államok, a nemzetközi és a civil szervezetek között,
azonban az ilyenként körülírt csoportok körével kapcsolatosan fennáll bizonyos globális és regionális konszenzus. 3 Annak a kérdése, hogy az adott csoport vagy egyén
szubjektív és jogi vagy egyéb külső meghatározás alapján sérülékenynek minősül-e, a
rászorultság-sérülékenység intenzitásának méréséhez és mértékéhez4 hasonlóan olyan
konkrét kérdés, amely csupán adott egyén és csoport, az alkotmányos és jogrendszer,
illetve a konkrét eset összefüggésében mérlegelhető.
Az ombudsmani intézmény kiemelt feladata a sérülékeny csoportok védelme. Az Európai Bizottság 2010-es definíciója5 szerint társadalmilag sérülékeny csoportoknak (a nemzetközi-angolszász szakirodalom szóhasználata szerint: vulnerable groups) tekintjük
azokat a csoportokat, melyek tagjai a szegénységnek és társadalmi kirekesztettségnek az összlakosságnál nagyobb mértékű kockázatával szembesülnek.
Az etnikai vagy más kisebbséghez tartozók, a migránsok, a fogyatékossággal élő emberek, a hajléktalan emberek, az elszigetelten élő időskorúak és gyermekek, a szexuális
kisebbségek gyakran szembesülnek olyan nehézségekkel, melyek a társadalmi kirekesztettség további formáihoz vezethetnek, mint például az alacsony iskolai végzettség,
1
„Szenvedünk, mivel sérülékenyek vagyunk, és mindenekelőtt olyan intézményekre van szükségünk, amelyek a biztonság bizonyos mértékét adják nekünk” (saját fordítás: Szabó Máté; „We suffer
because we are vulnerable, and we need, above all else, institutions that will give us some degree of
security”). In Bryan S. Turner: Vulnerability and Human Rights. University Park, Penn. USA�����������
: ���������
The Pennsylvania State U. P., 2006, 127.
2
Marta C. Nussbaum – Amartya Sen (eds.): The Quality of Life. Oxford: Clarendon Press, 1993, 40–46.;
Norberto Bobbio: Das Zeitalter der Menschenrechte. Berlin: Wagenbach, 1998, 55–59.
3
Manfred Nowak: Einführung in das internationale Menschenrechtssystem. Wien: NW Verlag, 2002.
Thomas H ammarberg: Human Rights in Europe. Strasbourg������������������������������������������
: Council
����������������������������������������
of Europe. Office of the Commissioner for Human Rights, 2009.
4
Human Rights Indicators. A Guide to Measurement and Implementation. New York – Geneva: UN Human
Rights Office, 2012.
5
European Commission (2010): The European Social Fund and Social Inclusion.
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munkanélküliség vagy alulfoglalkoztatottság, az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés akadályba ütközése vagy ellehetetlenülése, a diszkrimináció. A társadalmilag
sérülékeny csoportok meghatározására használt leggyakoribb jellemzők a kor, a nem, a
nemzetiségi-kisebbségi származás, a szexuális irányultság, a fogyatékosság, a betegségek vagy a problémás jogi státus. Társadalmilag sérülékeny csoportnak azonban nemcsak a fent felsorolt csoportok tekinthetők, hanem egyéb, a szegénység, illetve a társadalmi kirekesztettség által a teljes lakosságnál nagyobb mértékben érintett csoportok is.
Az eddig felsorolt „strukturálisnak”, rendszerszerűen meghatározottnak tekinthető deprivált/„megfosztott” állapotok valamely állandó, folyamatos egyéni és csoportidentitáshoz kötődnek. Beszélhetünk a romák, a nők, avagy a fogvatartottak populációját adott társadalomban meghatározó strukturális folyamatokról, problémákról.
Vannak azonban olyan sérülékeny jogi helyzetet kialakító tényezők, amelyek szituatívaknak tekinthetők. Ezek a szituatív tényezők a különféle társadalmi csoportokhoz tartozó embereket bizonyos szituációkban közös problémákkal sújtó, lassabban
avagy gyorsabban múló közösséget kialakító sérülékeny, kiszolgáltatott, jogfosztott
állapotot eredményeznek (pl. természeti katasztrófák). Ezt e kétféle sérülékenység
meghatározást természetesen nem lehet élesen elválasztani egymástól, hiszen a hajléktalanság is egyfajta szituáció eredménye, a strukturális meghatározottságok pedig
hajlamosabbá tehetnek a szituatív hátrányokra is. Így például a mélyszegénységben
és egészségtelen környezetben élő emberek könnyebben betegszenek meg, de jellemzőbb körükben például az ártéri építkezés is, amely további természeti katasztrófák
áldozataivá teheti őket. Ily módon esetenként a strukturális folyamatok és a depriváló
szituációk egy egységes egésszé fonódhatnak a „halmozottan hátrányos helyzet” társadalmi kategóriájában.6
A szegénység mint rászoruló csoportot képező tényező kiemelt súlyú probléma,
emellett sérülékennyé, alapjogi értelemben depriválttá tesz valamely speciális, veleszületett vagy a jog által kiválasztott védett tulajdonság (pl. fogyatékosság vagy szexuális
irányultság) is. Sok esetben a depriváció arcai egymást erősítve jelennek meg: az időskorúak, a roma emberek vagy éppen a fogyatékossággal élő személyek mind a szegénység,
mind pedig a megkülönböztetés által veszélyeztetett csoportokhoz tartoznak.

Az intézményes jogvédelem rendszere
A 2012. január elsején hatályba lépett Alaptörvény teljesen átalakította az ombudsmani
intézményt, annak szervezeti és eljárásrendjét, azonban meghagyta eredeti funkcióját, az alternatív, emberjogi szemléletű reagálást az alkotmányos jogokkal összefüggő
visszásságokra.7 Az átalakítás egyik oka az volt, hogy a panaszok egységes kezelése és
minősítése még a közös irodával-adminisztrációval rendelkező négy ombudsman között
sem valósult meg, nem is beszélve olyan szervezetekről, mint a tőlük független Egyenlő
Bánásmód Hatóság, a Független Rendészeti Panasztestület vagy a közmédiumok panaszfórumai.
Magyarország emberi jogi helyzete egyik hatóság vagy civil szervezet éves, de hosszabb
távú beszámolóiból sem volt rekonstruálható, mert annak előfeltétele a különféle adatFerge Zsuzsa: Vágányok és vakvágányok a társadalompolitikában. Budapest: L’Harmattan, 2012, 88–96.
Az új szabályozás keletkezéséről és formai-tartalmi újdonságairól. In H ajas Barnabás – Szabó
Máté (szerk.): Az ombudsmani intézmények újraszabályozása a 21. században Magyarországon és Európában.
Budapest: OH-AJBH, 2012, 217–303.
6

7
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bázisok összekapcsolása és rendszerezett feldolgozása lett volna. Ennek híján sem az
összkép, sem a fejlődési tendenciák jellege nem derülhetett ki. Így még mindig nem elég
hatékony a rászoruló csoportok alkotmányos védelmének rendszere.
Ugyancsak megoldásra váró probléma a sérülékeny csoportok hatékonyabb védelme, hogy
az elmúlt húsz év során elfogadott nagy globális és európai nemzetközi szerződési
rendszerek (pl. a gyermekek, a fogyatékkal élők, avagy a nők jogairól) nálunk még nem
rendelkeznek a nemzetközi szerződésben felállítani vállalt és ténylegesen működő független ellenőrző szervekkel, amelyek vizsgálnák a nemzetközi standardok érvényesülését hazánkban. Ez ugyanis pénzt igényelne a költségvetésből és hozzáférési-ellenőrzési jogosultságokkal rendelkező új típusú szervezetek támogatását jelentené.
Sokáig késett a csatlakozásunk a kínzás és embertelen bánásmód elleni, a nemzeti ellenőrző hatóság működtetésének kötelezettségét felvállaló opcionális nemzetközi rendszerhez, amelyet pl. a 2006-os jogsértéseket vizsgáló parlamenti albizottság is kifogásolt
jelentésében. 2011-ben döntés született az OPCAT rezsimhez való csatlakozásról, valamint arról is, hogy az ellenőrző szervezetrendszer fő letéteményese – 2015-től – az alapvető
jogok biztosa lesz Magyarországon.8
Nemzetközi kapcsolatainkban mérföldkövet jelentett, hogy 2010. október 11-én az
állampolgári jogok országgyűlési biztosa elküldte pályázatát Genfbe a Nemzeti Emberi
Jogi Intézmény (National Human Right Institution – NHRI) státusának elnyerésére, amelyet
2011-ben kedvezően bíráltak el.9
A Nemzeti Emberi Jogi Intézmény státusával együtt járó fő feladat – az úgynevezett
1991-es Párizsi Alapelveknek megfelelően – egy adott országban az emberi jogok független és szakértői felügyelete. A feladatok közül a legfontosabbak:
• emberi jogi tanácsadás vagy konzultáció akár hivatalból, saját kezdeményezésre vagy
a kormány, parlament, állami szerv felkérése alapján;
• bármely emberi jogi témában állásfoglalások, ajánlások, jelentések készítése és ezek nyilvánosság elé tárása;
• nemzetközi jogi egyezmények ratifikációjának ajánlása, elősegítése;
• nemzetközi emberi jogi szerződésekkel összefüggésben a hazai jogrend harmonizálásának elősegítése;
• aktív közreműködés az ENSZ emberi jogi jelentéseinek összeállításában;
• együttműködés az ENSZ-szel és egyéb nemzetközi vagy hazai emberi jogi szervezettel;
• emberi jogi oktatás, kutatás;
• a társadalom figyelmének felhívása emberi jogi (főleg diszkriminációs) témákra, jogsértésekre.
Az ombudsman hatáskörét az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény
(Ajbt.) állapítja meg, amely megjelöl olyan társadalmi csoportokat, amelyek alapvető jogainak védelmére az alapvető jogok biztosának kiemelt figyelmet kell fordítania. Így a
biztos munkája során – kezdettől fogva az általános ombudsman hatáskörébe tartozóan
– a gyermekek jogainak, a jövő nemzedékek érdekeinek, a Magyarországon élő nemzetiségek
jogainak, valamint a – jogszabályban pontosabban meg nem határozott, ezért a biztos
8
A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény
fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvény.
9
Az akkreditációs folyamatról lásd Sziklay Júlia: Az ombudsman nemzeti emberi jogi intézményi
(NHRI) státusa. Nemzet és Biztonság, 2011/12. 86–90.
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számára jelentős mozgásteret biztosító – leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelme az ombudsman kitüntetett és nevesített feladata.
Létrejött tehát az új Alaptörvény szerint az egységes ombudsmani intézmény Magyarországon, amelyben az egy ombudsmant és két szakmai helyettesét az országgyűlés kétharmadának támogatásával, hat évre választják meg. Az intézmény új elnevezést kapott,
az „állampolgári jogok országgyűlési biztosáról” az „alapvető jogok biztosára” módosult.
Hangsúlyosabbá vált a szerepe az Alkotmánybírósághoz fordulásban (utólagos normakontroll), mivel az általános állampolgári panasz lehetősége megszűnt, az állampolgárok és
szervezeteik pedig a Kormány és a képviselők egynegyede mellett épp az ombudsmani
intézményt vehetik igénybe közvetítő fórumként. 2012 óta jelentősen megnőtt az ombudsman utólagos normakontroll eljárásra irányuló indítványainak száma.
Az Alkotmánybírósághoz fordulás új szabályozása az alapjogi intézményrendszer, a politikai társadalom és a nyilvánosság egészének figyelmét és reakcióinak sorát hozta magával.10
A nyilvánosság természetesen a közjogi-közpolitikai jellegű újdonságokra koncentrált.
Az alapvető jogok biztosának tevékenysége a nyilvánosság előtt zajlik. Projektjeiről
összefoglaló füzetek jelentek meg, a hazai és a nemzetközi sajtó hírekben, interjúkban
és elemzésekben foglalkozott az alapjogok magyarországi helyzetéve, különös tekintettel a rászoruló csoportok problémáira.
A média figyelme e témákra megerősíti Ewa Letowska, a legelső lengyel ombudsman,
majd alkotmánybíró álláspontját, miszerint az ombudsman intézkedései sikerének nem
az a fokmérője, hogy helyt adott-e neki az Alkotmánybíróság, vagy sem, hanem az,
hogy az adott problémát az általános érdeklődés homlokterébe emelte.11
Továbbra sem az ombudsman az egyetlen, alapjogvédelemmel (is) foglalkozó állami
szerv, azok összefüggő és átlátható rendszere működik Magyarországon.
Az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését sarkalatos törvénnyel
létrehozott, független hatóság ellenőrzi. Ennek megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (NAIH) is alapjogvédelmi szerv.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény létrehozta az Egyenlő Bánásmód Hatóságot (EBH). Az EBH kérelemre vagy kivételesen hivatalból vizsgálatot folytat annak megállapítására, hogy megsértették-e az
egyenlő bánásmód követelményét, valamint kérelem alapján vizsgálatot folytat, hogy
az arra kötelezett munkáltatók elfogadtak-e esélyegyenlőségi tervet, a vizsgálat alapján
határozatot hoz. 2012. január 1-jétől változott az EBH jogállására vonatkozó szabályozás: központi hivatalként működő szervezet autonóm államigazgatási szerv lett.
2008 eleje óta – Országgyűlés szerveként – működik a Független Rendészeti Panasztestület. Az FRP egy, az európai országokban nem példa nélküli, de ugyanakkor általánosnak sem tekinthető jogvédő szervezet, amely új panaszfórumként ellátja a rendőrség
10
Lápossy Attila: Az alkotmánybíráskodás és az ombudsman szerepe az új alkotmányos valóságban.
In H ajas – Szabó i. m. 186–209.
11
Ewa Letowska 2012. szeptember 1-jén „Constitutional doubles: the interplay between ombudsmen
and constitutional courts in the protection of human rights” címmel, a Közép-Európai Egyetemen
megtartott előadása. Lásd L ápossy Attila: Közvetve és közvetlenül: az alapvető jogok biztosának
indítványozási jogköre az alkotmánybíráskodás és alapjogvédelem szemszögéből. Kodifikáció és Közigazgatás, 2012/1.
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tevékenységének külső (civil) kontrollját. A rendőrségi tevékenység ilyen, a rendőri hierarchián kívül álló ellenőrző mechanizmus felállítására a 2006. őszi eseményeket követően, annak tapasztalataira is figyelemmel került sor, mert azok is alátámasztották ennek szükségességét. Az FRP-hez egyes alapjogi sérelmet okozó rendőri intézkedésekkel
szemben lehet panasszal fordulni. Az FRP eljárásának célja kideríteni, hogy a panaszban leírt rendőri intézkedések, a kényszerítő eszköz alkalmazása vagy a mulasztások
szabályszerűek, szükségesek, indokoltak és arányosak voltak-e, illetve megsértették-e a
panaszos valamely alapvető jogát.
Egy 1999-ben kiadott oktatási miniszteri rendeletben hozták létre az oktatási jogok biztosának intézményét, amely a minisztérium önálló, belső szervezeti egységeként a gyermeket, a tanulót, a hallgatót, a kutatót, a pedagógust, az oktatót, a szülőt, valamint azok
közösségeit megillető, oktatással kapcsolatos állampolgári jogok érvényesülésének elősegítésében működik közre.
1. táblázat. Az egyes jogvédő szervek ügyforgalmi adatai 2012-ben
Ügyforgalmi adatok

AJBH

EBH

FRP

NAIH

OJB

Beérkezett ügyek

7049

850

829

2579

1632

210

1

0

53

4

4780

182

464

254

213

Érdemi vizsgálat alá vont ügyek

681

642

343

2325

84

Megállapított sérelmek

235

31

453

474

21

Elmarasztalás, intézkedés,
határozat, ajánlás

352

2

432

160

17

0

27

0

10

0

Hivatalból indított ügyek
Elutasított beadványok

Jogorvoslat kezdeményezések

A Kormány 1039/2012 (II. 22.) határozatában rendelkezett az Emberi Jogi Munkacsoport
életre hívásáról, melynek fő feladatául tűzte ki, hogy figyelemmel kísérje az emberi
jogok érvényesülését Magyarországon, konzultációt folytasson ennek érdekében civil
szervezetekkel, érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel, valamint alkotmányos
szervekkel, emellett pedig elősegítse az emberi jogok magyarországi érvényesülésével
kapcsolatos szakmai kommunikációt. A munkacsoport munkájának elsődleges célja,
hogy figyelemmel kísérje az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat
(UPR) Munkacsoportjának 11. ülésén (2011 májusában) Magyarország vonatkozásában
tett, és általa részben vagy egészben elfogadott ajánlások végrehajtását, valamint a Kormánynak a jogalkotási és jogalkalmazási javaslatokat tegyen az emberi jogok maradéktalan
érvényesülésének magyarországi biztosítása érdekében. (A Munkacsoport tárcaközi
szervként működik, tagjai a minisztériumok emberi jogi tekintetben hangsúlyos területet képviselő államtitkárai.) A munkacsoport konzultációt folytat a részben a pályázat alapján kiválasztott civil szervezetek képviselőiből életre hívott Emberi Jogi Kerekasztallal. A civil szervezeteken kívül a Kerekasztal tagja az alapvető jogok biztosa, az
Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságának elnöke, valamint az elnök által részvételre és véleményalkotásra felkért
alkotmányos és civil szervezetek képviselői.
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2. táblázat. Érintett alapjogok az egyes jogvédő szervek eljárásában

L
cikk
M
cikk
I.
cikk
II..
cikk
III..
cikk
IV.
cikk
VI.
cikk
VI.
cikk
VII.
cikk
VIII.
cikk
IX.
cikk
X.
cikk
XI.
cikk
XII.
cikk
XIII.
cikk

Információs jogok
Lelkiismereti- és
vallásszabadság
Gyülekezés, egyesülés, pártalapítás
szabadsága
Véleménynyilvánítás
és sajtószabadság
Tudományos és a
művészeti élet szabadsága
Művelődéshez,
oktatáshoz, felsőoktatáshoz való jog
Foglalkozás szabadsága
Tulajdonhoz való jog
és az öröklés

89

1

1

22

125

51

49

2

4

1

1

1

96

34

2

1

80

15

Megállapított
jogsérelem

OJB
Érintett jogok
száma

Megállapított
jogsérelem

Érintett jogok
száma

NAIH

Megállapított
jogsérelem

Érintett jogok
száma

Jogállamiság, jogbiztonság követelménye
Hatalommegosztás
elve
állampolgársághoz
való jog
Házasság és a család intézményének
védelme
Verseny szabadsága,
fogyasztóvédelem
Alapvető jogok védelmére
Élethez és emberi
méltósághoz való jog
Kínzás, kegyetlen
vagy megalázó bánásmód tilalma
Személyes szabadsághoz biztonsághoz
való jog
Magánszférához
való jog

FRPT

Megállapított
jogsérelem

B
cikk
C
cikk
G
cikk

Érintett jogok
száma

megnevezése

EBH

Megállapított
jogsérelem

§

AJBH
Érintett jogok
száma

Az alapjogok

1
1
2
1
9

31
2

1

388

3

1

86

20

1

4

8

21

2

2

8
3
29

9

3

496

9
6

17

7

2

18
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XIV
cikk
XV.
cikk
XVI.
cikk
XVII.
cikk
XVIII.
cikk
XIX.
cikk
XX.
cikk
XXI.
cikk
XXII.
cikk
XXIII.
cikk
XXIV.
cikk
XXV.
cikk

Kiutasítás tilalma és
korlátai, menedékjog
Törvény előtti
egyenlőség, esélyegyenlőség
Gyermekvédelemhez
és gondoskodáshoz
való jog
Sztrájkjog és a szervezkedés szabadsága
Gyermekmunka
tilalma
Szociális biztonsághoz való jog
Testi és lelki egészséghez való jog
Egészséges környezethez való jog
Lakhatás, közszolgáltatások biztosításának joga

1
23

27

1

1

26

1

1

19

1
7
7

43

3

1

23

41

5

1

4

1

1

Választójogosultság

Tisztességes eljáráshoz való jog
Kérelmezési és panaszjog
Mozgás és tartózkoXXVII.
dási hely megválaszcikk
tásának joga
Tisztességes és párXXVIII.
tatlan bírósági eljácikk
ráshoz való jog
XXIX.
Nemzetiségi jogok
cikk
Az érintett jogok összesen

40

164

104
25

0

1

10

9

7

14

5

9

89

4

356

136

10

1
563

237

2

474

687

21

Ombudsmani munkamódszerek, stratégiák
Az ombudsmani munka alapvető orientációs elve az Ajbt. hatálybalépése előtt is az volt,
hogy a leginkább rászoruló csoportok segítségére kell sietni. Ez azonban szemben áll
a „fordított piramis” jelenségével, amely szerint legrászorultabb csoportok rendelkeznek
ugyanis a legszerényebb intellektuális és kapcsolati tőkével problémáiknak – akár panaszként történő – megfogalmazására. A hazai és külföldi tapasztalatok szerint fordított
arányosság áll fenn a társadalmi problémák súlya, valamint azok megfogalmazásának és a megfelelő
címzettekhez való eljuttatásának képessége között.
Mindezek következtében az ombudsmannak csakúgy, mint a professzionális segítő, szociális szakmáknak, meg kell kísérelniük, hogy elmozdulást érjenek el a „fordított
piramis” helyzetén és segítsenek napvilágra hozni és előtérbe állítani a bajoknak azt
a széles körét, amely a kommunikációra, a panaszok megfogalmazására, vagy akár
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a jogsérelem észlelésére való készség és képesség híján nem kerülnének megfogalmazásra.
Annak érdekében, hogy a korábban állami szervek, így az ombudsmanok elől rejtve
maradt problémák se maradjanak feltáratlanok, az ombudsmanok hagyományosan a
hivatalból indított vizsgálatok eszközéhez fordultak. Sajátos és hagyományos ombudsmani
eszköznek nemigen nevezhető komplex megközelítésként jellemezhetők a biztos egyegy különösen problémás helyzetű és azt panaszokban kevéssé megfogalmazni képes
csoportra fókuszáló projektjei.12
Hangsúlyos cél volt valamennyi projektben az érintett hatóságokkal, szakemberekkel, civil szervezetekkel való együttműködés és a kommunikáció, a gyakorlat javításának
elősegítése az adott területen, sőt az ezen is túlmutató információcsere és szemléletformálás. Az egyes projektek közös pontjai voltak a rendszeres konzultációk, a szakmai
konferenciák és műhelybeszélgetések. A jogtudatosító és közvélemény-formáló tevékenység
változó célcsoportot szólított meg: ebbe a körbe tartoztak – magukon az érintett személyeken kívül – az érintettek szűkebb környezete, a velük kapcsolatba kerülő szakemberek, illetve a társadalom, közvélemény általában.
A projektek keretében lefolytatott vizsgálatokról, ombudsmani intézkedésekről, a szakmai
konzultációk és konferenciák tapasztalatairól, az elért eredményekről rövidített formában az
éves parlamenti beszámolóban, részletesebb formában pedig az ombudsmani beszámolóhoz szervesen kapcsolódó projektfüzetekben, továbbá a biztos és kollégáinak tudományos publikációiban olvasható tájékoztatás.
Az Ajbt. 2. § (5) bekezdése szerint az alapvető jogok biztosa tevékenysége során
együttműködik azon szervezetekkel, amelyek célja az alapvető jogok védelmének
előmozdítása. E rendelkezés nyomán felértékelődött az ombudsman – és jogelődjei –
amúgy is aktív kapcsolata a civil szervezetekkel. A Nemzeti Emberi Jogi Intézményeknek,
így az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának feladata többek között az is, hogy együttműködjenek az emberi jogi területen tevékenykedő civil szervezetekkel erősítve ezen
szervezetek alapjogvédő tevékenységét, megvalósítva ezáltal azt a szerepet, amely szerint az ombudsmani tevékenység egyik alapvető ismérve, hogy az államapparátus és a
civil társadalom közötti közvetítő közegeként határozható meg. A korábbi tapasztalatok
alapján az állampolgári jogok országgyűlési biztosa már 2010-ben kezdeményezte a Civil Konzultációs Testület felállítását, amely az alkotmányos elvek és alapértékek, az alapjogok érvényesítése érdekében kiemelkedő szerepet játszó, közéleti szerepet is vállaló,
ismert és elismert szakértők összefogása révén segíti az országgyűlési biztost alkotmányos jogköre gyakorlásában.13
Tekintettel arra, hogy az actio popularis intézményének megszűnésével már nem nyújthat
be bármely állampolgár indítványt az Alkotmánybírósághoz, kiemelt jelentősége lett az ombudsman erre vonatkozó jogkörének. Az alapvető jogok biztosához érkezett AB-indítvány
kezdeményezésére irányuló beadványok jelentős része érkezett civil szervezettől. Főleg munkaügyi és oktatási témájú beadványok érkeztek nagyobb számban civil szervezetektől.
A civil szervezetektől jellemzően még adatvédelemmel, egészségügyi ellátással, pénzintézetek működésével, hulladékgazdálkodással, nemzetiségek közösségi jogaival, illetve önkormányVö. Függelék 480–488.
Csikós Tímea – Tóth László: Közvetítés és partnerség: – Civil szervezetekkel való együttműködés
az alapvető jogok biztosának új típusú gyakorlatában. Civil Szemle, 2013/1. 8.
12
13
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zati ügyekkel összefüggésben érkezett beadvány, de előfordultak zaj- és rezgésvédelemmel,
vízgazdálkodással, vallásszabadsággal, hajléktalansággal, külföldiekkel-menekültekkel vagy közszolgáltatásokkal kapcsolatos kezdeményezések is.

Sérülékenység a szegénység alapján
Ferge Zsuzsa szociológus szerint jelentősen és folyamatosan változik a szegénység fogalma, amelyre számos versengő meghatározást találhatunk. A tudományos diskurzus
tárgya, hogy a szegénységet abszolút vagy relatív, dinamikus vagy statikus jelenségnek
kell-e tekinteni, s hogy az okok vizsgálata során a képességek vagy az eszközök hiányára kell-e összpontosítani. Kérdés továbbá, hogy mindezek alapján szegénységről,
halmozott deprivációról vagy kirekesztésről kell-e beszélni? Sokféle kísérlet született,
hogy mérhetővé tegyék a globális szegénység mértékét és jellegét. Az első felméréseket
a Világbank végezte; először azokat tekintette szegénynek, akiknek évi 120 dollárnál
kevesebbjük van, majd azokat, akiknek napi egy dollárnál kevesebből kell megélniük.
Ez utóbbi alapon számolva 1998-ban, amikor csaknem 6 milliárd volt a föld népessége, közel egymilliárd szegény élt a földön (UNRISD, 2000), azaz a föld lakosságának
egyhatoda szegénynek minősült.14
Az Európai Unióban több mint 80 millió ember – azaz a munkaképes lakosság 8%-a – él
az elszegényedés határán, köztük 20 millió gyermek. Ezért az EU hatályos növekedési
stratégiájában, az Európa 2020 Stratégiában a hét kiemelt kezdeményezés egyikeként a
Bizottság egy európai platform felállítását javasolta a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben való együttműködés támogatására. Ez a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni európai platform15 törekszik arra, hogy a Stratégia célkitűzéseivel
összhangban 2020-ra legalább 20 millióval csökkenjen a szegények és a társadalmilag
kirekesztettek száma. A 2010-ben, a Szegénység és Kirekesztés elleni Küzdelem Európai
Évében indított kezdeményezés immanens részét képezi az intelligens, fenntartható és
inkluzív növekedésre irányuló Európa 2020 Stratégiának.16
Az Európai Bizottság a szegénység elleni platform életre hívásáról tájékoztató közleményében17 úgy fogalmazott, hogy társadalmunk legkritikusabb helyzetben lévő tagjait sújtotta a legkeményebben a gazdasági válság. A legkevesebbet keresők helyzete
tovább romlott, és egyre inkább fenyegeti őket az eladósodás és a fizetésképtelenség.
A gyakran átmeneti és rosszul fizetett munkát vállaló fiatalok, migránsok és alacsonyan képzettek körében volt tapasztalható leginkább a munkanélküliség növekedése,
és ezért ők vannak kitéve leginkább annak a veszélynek, hogy életkörülményeik ros�szabbodnak. Ötből egy fiatal munkanélküli; a nem uniós polgárok körében 11%-kal
magasabb a munkanélküliség aránya, mint az uniós polgárok körében; és az alacsony
Lásd erről bővebben: Ferge Zsuzsa (2001): A magyarországi szegénységről. http://www.fszek.hu/
szociologia/szszda/ferge_moi.pdf
15
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=hu
16
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_hu.htm
17
A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottságnak és a Régiók ’A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja
A szociális és területi kohézió európai keretrendszere’ COM(2010) 758.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0758:FIN:HU:HTML
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képzettségűek körében kétszer akkora mértékben nőtt a munkanélküliség, mint a jól
képzettek körében.
Az ún. „dolgozó szegények” 2008-ban18 a munkaképes népesség 8%-át tették ki, míg a
munkanélkülieknél az elszegényedés kockázata jelentősen nőtt, 2005 óta 39%-ról 44%ra. Ezenfelül az európaiak 8%-a él súlyos anyagi deprivációban, és nem engedhet meg
magának egy sor, Európában a tisztességes élethez nélkülözhetetlennek tartott dolgot,
mint a telefon vagy a megfelelő fűtés. A legszegényebb országokban ez az arány több
mint 30%. Ezeken túl a munkaképes korú európaiak 9%-a olyan háztartásban él, ahol
senki sem dolgozik.
Magyarországon a „jövedelmi szegénységi arány” a teljes lakosság körében 14% volt, ami
1 millió 368 ezer főt jelentett, a KSH 2013 májusában nyilvánosságra hozott elemzése
alapján.19 Háztartástípusonként vizsgálva a statisztikusok szerint megállapítható, hogy a
szegények között a teljes népességen belüli arányukhoz képest felülreprezentáltak a
gyermekes háztartásokban élők és az egyedül élő aktív korúak, illetve alulreprezentáltak a gyermektelen háztartásokban élők és az egyedül élő nyugdíjasok. Az EU-27
szintjén harmonizált modell szerint számított mutatók jelentős egyenlőtlenségeket jeleznek a szegények és a nem szegények között. Miközben a teljes népesség közel 58%-a
él „dupla komfortos” vagy összkomfortos lakásokban, addig a szegényeknek csak 27%a. A szegények 40%-a komfortos lakásokban él (ahol a fűtés nem központi, hanem helyiségenkénti), miközben a nem szegények 30%-a él ilyen lakásban. Miközben a szegények
18%-a él félkomfortos és 4%-a szükség- és egyéb lakásokban, addig ez a nem szegények
körében együttvéve is kevesebb, mint 5%. A lakások minőségében is hasonlóan nagyok
a különbségek a szegények és a nem szegények között. Míg a teljes népesség 76%-a nem
találkozik lakásában a vizsgált minőségi problémákkal, addig ez az arány a nem szegények esetében már 81%, miközben a szegények körében csak 47%.
A szegények és a nem szegények lakásainak komfortosságában viszonylag nagyok a különbségek az egyes településtípusok között. A szegények közül legalább komfortos lakásban legtöbben a megyei jogú városokban (86%), míg legkevesebben a községekben (59%)
élnek, vagyis a községekben közel háromszor akkora a relatív kockázata annak, hogy a
jövedelmi szempontból szegénynek tekinthető emberek alacsony komfortfokozatú lakásban lakjanak, mint a megyei jogú városokban. A szegénynek nem tekinthető népességet
tekintve bár minden településtípusban kisebb az alacsony komfortfokozatú lakásban élők
aránya, településtípus szerinti különbségek így is maradnak. A kisvárosokban több mint
két és félszer nagyobb eséllyel laknak a nem szegények komfortosnál rosszabb lakásban.
A szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézsége vonatkozásában a szegények 45%-a panaszkodik erről a megyei jogú városokban és a községekben, míg a fővárosban csak alig több
mint 20%-uk. Vagyis a szolgáltatások esetében a településtípus csak a szegények esetében meghatározó tényező. A szegényeket több mint négyszer akkora valószínűséggel
találjuk legfeljebb félkomfortos lakásokban, mint a nem szegényeket. Közel háromszor
valószínűbb, hogy lakásuk minőségével kapcsolatban hiányosságokkal szembesülnek,
de csak másfélszer akkora valószínűséggel panaszkodnak lakóhelyi környezetükkel
Lásd uo.
A Központi Statisztikai Hivatal 2011-es népszámlálási adatai szerint, Magyarország összlakossága:
9 938 000 fő (az előző, 2001-es népszámláshoz képest 2,6%-kal kevesebb), ebből a 0–14 évesek aránya
1 448 000 fő (az előző népszámláláshoz képest 14,6%-kal kevesebb), a 60 év feletti időskorúak száma
2 331 000 fő (az előző népszámlásához képest 12%-kal több).
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kapcsolatos problémákra, illetve valamilyen szolgáltatáshoz való nehéz hozzáférésre. 20
A globális gazdasági és pénzügyi válság hatásai, a belső gazdasági szociális problémákkal
összefüggésben a magyar állampolgárok jelentős részét hozták a korábbinál nehezebb
gazdasági és szociális, ezek következményeképpen nehezedő egészségügyi, mentális
helyzetbe. Mostanra kimerülni és stagnálni látszanak azok az 1989-ben kezdődő kedvező tendenciák, amelyeket a jogok és szabadságok kiterjedése, az életesélyek pluralizálódása, és összességében, vagy legalábbis a felső és középrétegek számára az életminőség
mutatóinak lassabb vagy gyorsabb javulása jellemzett. A hanyatlás és a romlás jelei, látható
tendenciái régóta jelen vannak. A rendszerváltozás és az EU-csatlakozás eufórikus, tendenciájában a gazdagodást és tartalmasabbá váló életet kínáló kaleidoszkópjai helyett
most a sötét csőlátás perspektívái nyernek teret társadalmunkban.
Az ingatlanhitelezés buborékjának kidurranása nálunk a fizetésképtelenség, a hajlék elvesztése és a lakás nélküli egzisztenciavesztés kézzel fogható és mindennapi rémével állítják
szembe a társadalomnak éppen a középosztályi lét felé orientálódó csoportjait. A pénzügyi válság Magyarországon kiemelkedő mértékben produkálta a hitelválság áldozatainak, a „devizahiteleseknek” a körét, akik közül sokan nézhetnek szembe az ingatlanjukra
vezetett végrehajtással, amely problémának kötetünk külön tanulmányt szentel.

Sérülékenység mint diszkrimináció, stigmatizáció és jogfosztottság
A sérülékeny csoportok alapjogainak védelme fokozott figyelmet követel: kiszolgáltatott helyzetükből adódóan e csoportok tagjai hajlamosak diszkrimináció áldozatául válni,
így speciális védelmük elkerülhetetlen.
A diszkrimináció tilalmát számos nemzetközi emberi jogi dokumentum rögzíti.
Az ENSZ Alapokmány 1. cikkének 3. bekezdése értelmében az ENSZ egyik célja,
hogy „[…] az emberi jogok és az alapvető szabadságok mindenki részére, fajra, nemre, nyelvre vagy
vallásra való tekintet nélkül történő tiszteletben tartásának előmozdítása és támogatása révén nemzetközi együttműködést létesítsen.” Az 55. cikk értelmében az ENSZ előmozdítja „az emberi
jogoknak és alapvető szabadságoknak mindenki részére, fajra, nemre, nyelvre vagy vallásra való
tekintet nélkül történő általános tiszteletben tartását”. Az Alapokmány tehát – a nemzetközi
dokumentumok körében elsőként – a nemzetközi jog tárgyává tette az alapjogokat, 21
így a hátrányos megkülönböztetés tilalmát is.
Az Alapokmánnyal összhangban, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát a Nyilatkozatban biztosított jogok vonatkozásában a Közgyűlés által 1948. december 10-én elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata is több helyütt 22 rögzíti. A Nyilatkozat – bár
jogi kötőerővel nem bír –, mégis nagy jelentőségű, az emberi jogokat elsőként átfogó
jelleggel deklaráló nemzetközi dokumentum.23
 ���������������������������������������������������������������������������������������
http://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/szamok-bizonyitjak-oriasi-a-szegenyseg-magyarorszagon-402946
21
Thomas Buergenthal: Nemzetközi emberi jogok. Budapest: Helikon Kiadó, 2001, 32–33.
22
1. cikk., 2. cikk, 7. cikk, 21. cikk
23
 ��������������������������������������������������������������������������������������������
Egyes álláspontok szerint azonban mégis tulajdonítható valamiféle normatív kötőerő a Nyilatkozatnak, egyrészt mivel az a nemzetközi jog által elismert jogelvek, illetve szokásjog részévé vált,
másrészt pedig azért, mert autentikus értelmezését adja az ENSZ Alapokmányában rögzített alapjogoknak. Lásd Buergenthal i. m. 38–41.
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Az 1966 decemberében elfogadott Polgári Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, valamint
a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya az általuk biztosított
jogok tekintetében rögzítik a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, a Nyilatkozat szövegezését átvéve.24
Az ENSZ a fentieken túl számos további speciális, egyes csoportokra vagy életviszonyokra vonatozó dokumentumban rögzíti a megkülönböztetés tilalmát.25
Az Európa Tanács égisze alatt, 1950-ben Rómában elfogadott, az Emberi Jogok és
Alapvető Szabadságok Védelméről Szóló Egyezménynek valamennyi uniós tagállam részese. Az Egyezmény 14. cikke értelmében: „A jelen egyezményben foglalt 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.” A 14. cikk járulékos jellege folytán azonban a hátrányos megkülönböztetés
tilalma csak az egyezményben biztosított jogok kapcsán érvényesül: ezzel összefüggésben az Emberi Jogok Európai Bírósága által kialakított esetjog felbecsülhetetlen
jelentőségű.
Az Egyezményhez kapcsolódik a diszkrimináció tilalmát általánossá tévő 12. számú
kiegészítő jegyzőkönyv, amely a diszkrimináció tilalmát általános normaként kiterjeszti
a nemzeti jogrendszer egészére, valamint valamennyi hatóság eljárására.
A diszkrimináció elleni fellépés fokozatosan erősödött az Európai Unió joganyagában
is. Az Európai Közösségek alapító szerződései csupán néhány, a hátrányos megkülönböztetést szigorúan gazdasági megfontolásból tiltó rendelkezést tartalmaztak. A Római
Szerződés egyrészt önállóan (7. cikk), másrészt a munkaerő szabad áramlásával összefüggésben (48. cikk) deklarálja a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. A 119. cikkben
megjelenik a nők és a férfiak közötti egyenlőség alapelve, szintén a munkához, illetve
az egyenlő bérezéshez való jog kapcsán.
A nemi diszkrimináció elleni fellépés az 1970-es évektől kezdve került előtérbe – számos
irányelvet alkottak meg ettől kezdve a munkabérrel, a munkakörülményekkel és a szociális biztonsággal kapcsolatos diszkrimináció tilalmára. A nemi diszkrimináció elleni
intézkedések elsődlegesen az egységes belső piac kialakítását célzó szociálpolitikai törekvések keretében jelentkeztek, fő céljuk a tisztességtelen bérverseny kialakulásának
akadályozása volt.26 Az Európai Bíróság esetjoga nagymértékben pontosította, erősítette
ezt a rendszert.27
Az antidiszkriminációs törekvések fokozatosan kaptak emberi jogi színezetet: Az Európai Parlament és számos civil szervezet részéről már az 1980-as évektől jelentkeztek
24
B okorné Szegő Hanna – Környei Ágnes: A diszkrimináció tilalmának modern felfogása. Acta
Humana, 2001. No. 43. 8.
25
Lásd például: Az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló UNESCO
egyezmény (1960); A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény
(1965); A Gyermek Jogairól szóló Egyezmény (1989), a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló
Egyezmény (2006).
26
Critical review of academic literature relative to the EU directives to combat discrimination.
European Commission Directorate-General for Employment. (A továbbiakban: Critical review) July
2004 p. 15 – www.europa.eu.int
27
 �����������������������������������������������������������������������������������������
Equality and non-discrimination in an enlarged European Union (Green Paper) European Commission Directorate General for Employment and Social Affairs Unit D3, May 2004 (A továbbiakban:
Green Paper) p. 5. – www.europa.eu.int
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törekvések a faji diszkrimináció elleni fellépésre, azonban ekkor még egységes politikai
akarat hiányában nem került sor konkrét lépésekre.28
Az 1990-es években a kérdés újra előtérbe került. A szélsőjobboldali pártok egyre
népszerűbbé, a rasszista megnyilvánulások Európa-szerte egyre gyakoribbá váltak, az
egykori jugoszláv tagállamokban kirobbanó etnikai konfliktusok pedig sokkhatást jelentettek az Európai Unió tagországai számára. Szembe kellett nézni továbbá a tagjelölt
országokban tapasztalható kirekesztés jelenségeivel is.29
A diszkrimináció elleni küzdelem emberi jogi megközelítésének jogalapjául a maastrichti szerződés szolgál, amely a közösségi jog általános alapelveinek nyilvánítja az Emberi Jogok Európai Egyezményében szereplő jogokat. 30 Az 1990-es évek közepére az Európai Parlament illetve több civil szervezet késztetésére konszenzus alakult ki az uniós
tagállamokban a diszkrimináció elleni közösségi fellépés szükségességéről.31
A fenti folyamat eredményeként az Amszterdami Szerződésbe beiktatták az új 13. cikket,
amely felhatalmazta a Közösséget arra, hogy megfelelő intézkedéseket hozzon a nemi
diszkrimináció mellett a faji vagy etnikai alapú, valláson vagy más meggyőződésen,
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló diszkrimináció elleni
fellépés tárgyában.32
Az Amszterdami Szerződés más szempontokból is hozzájárult a faji diszkrimináció
elleni küzdelemhez: a 29. cikket módosítva a bel- és igazságügyi együttműködés kiemelt céljává tette a rasszizmus elleni küzdelmet, továbbá szankciós eljárást vezetett be
az emberi jogok „súlyos és állandó megsértése” eseteire. 33
A 13. cikk elfogadását követően az újonnan kinevezett Bizottság első lépéseinek egyike az antidiszkriminációs intézkedések kidolgozása volt.34
Elsőként, 2000 júniusában fogadták el a faji és etnikai egyenlőségről szóló irányelvet, 35
majd ezt követően 2000 novemberében a foglalkoztatással kapcsolatos diszkrimináció28
European Parliament, Council and Commission „Declaration against racism and xenophobia” –
Lásd Shakila K han: The Making and Future of Article 13 of the Treaty of The European Community
and its implications for Muslims in Europe. – www.aml.org.uk
29
Mark Bell: Combating racism through european laws: a comparison of the racial equality directive
and Protocol 12. In Isabelle Chopin – Ian Niessen (eds.): Combating racial and ethnic discrimination:
Taking the european legislative agenda further. Brussels, London March 2002, Migration Policy Group,
Commission for Racial Equality. 7–34., 8. – www.migpolgroup.com
30
Bokorné – Környei i. m. 12.
31
A civil szervezetek körében érdemes említést tenni a Starting Line Groupról, amely 1989-ben jött
létre, mintegy négyszáz nonprofit szervezet, szakszervezet, egyház és kutató ernyőszervezeteként,
és célja a közösségi faji diszkriminációt tiltó szabályozás kialakítása volt. A csoport 1991-ben egy saját
jogszabály-tervezetet is elkészített, amelyet a Parlament modellértékű szabályozásként fogadott el. –
Damian Chalmers: The Mistakes of the Good European? In Sandra Fredman (ed.): Discrimination and
human rights: the case of racism. Oxford: Oxford University Press, 2001, 193–250., 207.; K han i. m. 1–2.
32
Connor A. Gearty,: Race discrimination and the Role of the European union In Moon, Gay (ed.):
Race discrimination: developing and using a new legal framework: new routes to equality. Oxford�����������
:����������
Hart Publishing 2000, 118.
33
Bokorné – Környei i. m. 13.
34
Adam Tyson: A Tanács Irányelvei a diszkriminációmentességről az Európai Közösséget létrehozó
Szerződés 13. cikke alapján. In Az egyenlő bánásmód elvének és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának
jogi szabályozása. Budapest: Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa, 2002, 19–20.
35
 ������������������������������������������������������������������������������������������������
Faji és etnikai hovatartozástól függetlenül a személyek közötti egyenlő elbánás elvének megvalósításáról szóló 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelv.
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ról szóló ún. keretirányelvet, 36 valamint ezzel egyidejűleg a két irányelv támogatására
egy 6 éves akcióprogramot fogadtak el.37
Az irányelvek végrehajtásának elősegítésére elfogadott Akcióprogram a nemi diszkrimináció kivételével a diszkrimináció 13. cikkben foglalt valamennyi válfaját lefedte. Az
Akcióprogram célja az volt, hogy előmozdítsa a diszkriminációhoz kapcsolódó jelenségek
megértését, elősegítse a diszkrimináció elleni küzdelem szereplői közötti információcserét, fejlessze e szereplők kapacitását, valamint elősegítse azon megoldások és elméletek
közkinccsé tételét, melyek hasznosak lehetnek a diszkrimináció elleni küzdelemben.
Összességében tehát jelenleg három – részben tartalmában is különböző – modell érvényesül
egymás mellett a diszkrimináció elleni küzdelemben az Európai Unióban:
• a nemi diszkrimináció tilalma a foglalkoztatás, a képzés és a szociális biztonság
egyes aspektusai vonatkozásában, illetve 2004 óta az áruk és szolgáltatások nyújtása terén;38
• a faji diszkrimináció tilalma egy sor életviszony (foglalkoztatás, oktatás, szociális
védelem, szociális előnyök, egészségügyi ellátás, árukhoz és szolgáltatásokhoz való
hozzáférés, lakhatás) vonatkozásában;
• a vallás vagy más meggyőződés, életkor, fogyatékosság és szexuális orientáció alapján megvalósuló hátrányos megkülönbözetés tilalma a foglalkoztatás és képzés terén.
A három modell közötti eltéréseket csökkentette a nemi diszkriminációval foglalkozó
76/207/EEC irányelv 2002-es módosítása, 39 amely több szempontból a faji egyenlőségről
szóló, illetve a foglalkoztatási keretirányelvhez igazította a nemi diszkriminációval szembeni védelmet. A különféle modelleknél mindazonáltal eltérően alakulnak a jogérvényesítésre vonatkozó szabályok – az egyenlő bánásmód előmozdításáért felelős szervezet
létrehozását eredetileg kizárólag a faji megkülönbözetést tiltó irányelv írta elő. Később a
nemi diszkriminációra is kiterjesztették a testület létrehozására irányuló kötelezettséget.40
E hármas modell nem könnyíti meg a tagállamok és az uniós polgárok számára az
antidiszkriminációs joganyagban való eligazodást, és nem teszi lehetővé a többes diszkrimináció eseteinek rugalmas kezelését sem.41 E megoldás hátrányainak és hiányosságainak csökkentésére folyamatban van egy olyan horizontális irányelv kidolgozása, amely a
foglalkoztatási irányelv által védett csoportok számára nyújtott jogvédelmet kiterjesztené a faji irányelv által lefedett valamennyi jogviszonyra.42
A foglalkoztatásban és a különböző szakmák gyakorlása során az egyenlő elbánásra vonatkozó
általános keretrendszer felállításáról szóló november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv
37
 ����������������������������������������������������������������������������������������������
A diszkrimináció elleni közösségi akcióprogram (2001������������������������������������������
–�����������������������������������������
2006) megvalósításáról szóló 2000. november 27-i 2000/750/EK tanácsi határozat.
38
A Tanács 2004/EK/113 Irányelve a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz
és szolgáltatásokhoz való hozzáférés valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő
végrehajtásáról. (2004. december 13.) – In http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/oj/2004/l_373/
l_37320041221hu00370043.pdf
39
 ��������������������������������������������������������������������������������������������
Directive 2002/73/EC of the European Parliament and the Council of 23. September 2002 amending Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men
and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions.
40
Amended Second Equal Treatment Directive – Council Directive 2002/73/EC Art.8(a)
41
Sandra Fredman: Double Trouble: multiple discrimination and EU-law. European Anti-Discrimination Law Review, Issue No. 2. Oct. 2005. 12–19.
42
European Parliament backs new anti-discrimination directive. (Press release) 02.04.2009. http://
www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/019-53201-091-04-14-902-20090401IPR5320036
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A hátrányos megkülönböztetés tilalma alapvetően fontos helyet foglal el tehát az Európai Unió értékei között: ezzel összhangban az Európai Unió Alapjogi Chartájának
20. cikke a törvény előtti egyenlőség általános elvét fogalmazza meg. 21. cikke pedig
kimondja, hogy tilos minden megkülönböztetést, így különösen a nem, faj, bőrszín,
etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés. Azaz a Charta
a 13. cikkben rögzített okokon kívül további hét jellemzőn alapuló diszkriminációt
tilt. A Charta fontos vonatkoztatási dokumentumként segíti az Európai Bíróság jogértelmezését.43
A fenti erőfeszítések ellenére azonban a hátrányos megkülönböztetés továbbra
is problémát jelent az EU országaiban: a 2012 novemberében nyilvánosságra hozott Eurobarometer kutatás 44 eredményei azt mutatják, hogy a diszkrimináció még
mindig igen gyakori probléma: 2012-ben az európai polgárok 17%-a vált diszkrimináció vagy diszkriminatív célzatú zaklatás áldozatává. A megkérdezettek véleménye
szerint a leggyakoribb diszkriminációs ok az etnikai származás (56%), ezt követi a
fogyatékosság (46%), a szexuális irányultság (46%) és a nemi identitás (45%). Az európaiak 68%-a szerint az árukhoz és szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférés
formájában is diszkrimináció éri a fogyatékossággal élő személyeket és az idősebb
embereket.
Az Európai Unió „Diszkrimináció az Európai Unióban 2009” (Special Eurobarometer
317) felmérés számos megfontolandó megállapítást tett a magyar társadalom hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos tudására, nézeteire és attitűdjére vonatkozóan.
Magyarországon személyes diszkriminációs tapasztalatról a válaszadók 24%-a számolt
be: közülük 8% a kora, 8% a neme, 3% az etnikai hovatartozása, 2% a fogyatékossága,
1% a vallása, hite és 1% a szexuális orientációja miatt szenvedett megkülönböztetést.
A személyesen elszenvedett megkülönböztetés arányainál jellemzően nagyobb mértékben tapasztalták a megkérdezettek, hogy környezetükben mások társadalmi megkülönböztetés áldozataivá váltak. Magyarországon a legtöbben (11%) etnikai alapú
diszkrimináció tanúi voltak, ezt követte a kor (7%), a nem (7%), a fogyatékosság (3%),
a szexuális orientáció (2%), valamint a vallás és hit szerinti (1%) megkülönböztetés.45
A 2012-es Eurobarometer felmérés eredménye szerint magyar válaszadók percepciója
szerint a legelterjedtebb diszkriminációs formák az életkoron (75%, míg a 27 tagállam
átlagában 45%) EU-s és az etnikai származáson alapuló megkülönböztetés (70%, míg
a 27 tagállam átlagában 56%).

01-04-2009-2009-false/default_en.htm
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Green Paper p. 10 – E.g. Case C-245/01 – RTL Television GmbH v. Niedersachsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk ECR (2003) 0000; Cases T-116/01 & T-118/01 – P&O European
Ferries (Vizcaya) & SA v and Diputación Foral de Vizcaya v. Commission of the European Communities ECR (2003)
44
Special Eurobarometer 393- Discrimination in the European Union 2012 Report. (Publication:
November 2012.) – http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf
45
http://www.socio.mta.hu/az_egyenlo_banasmoddal_kapcsolatos_ jogtudatossag_novekedesenek_merteke__fokuszban_a_nok_a_romak_a_fogyatekos_es_az_lmbt_emberek/
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Sérülékeny csoportok – Európa és Magyarország
A gyermekek veszélyeztetettsége életkorukból adódó kiszolgáltatottságukból ered. A
fent ismertetett szegénységi mutatók fényében nem meglepő, mégis sokkoló adat, hogy
Európában ma több mint 20 millió gyermeket fenyeget a szegénység. A nagycsaládokban nevelkedő gyermekek esetében a veszélyeztetettségi arány 25%, az egyszülős családokban
nevelkedő gyermekeknél pedig 30% felett van. Ezek az adatok az elmúlt években annak ellenére sem javultak, hogy a politika jobban tudatában van a problémának. A szegénység mindig egyet jelent a korlátozott lehetőségekkel és az elpazarolt potenciállal. A
szegénység gátolja a személyes fejlődést, negatív hatással van a gyermekek egészségére,
iskolai végzettségére és általános jóllétére. A szegénységben és kirekesztettségben felnövő gyermekeknél nagyobb a kockázata annak, hogy a társadalom peremére szorult
felnőttekké váljanak, és egy olyan ördögi körbe kerüljenek, amely aztán nemzedékről
nemzedékre öröklődik. Többoldalú megközelítésre van szükség, amely az alábbiakat
foglalja magában: foglalkoztatáspolitika (hogy a szülők munkát találjanak); adókedvezmény-rendszerek; olyan alapvető fontosságú szolgáltatások biztosítása, mint például a
gyermekgondozás; oktatás és a gyermekek jogainak védelme – mindezek a Lisszaboni
Szerződésben is megfogalmazott kifejezett célkitűzései.
Az UNICEF 2012 májusában közzétett, deprivációs felmérése46 szerint minden harmadik gyerek nélkülözőnek számít ma Magyarországon, a 18 éven aluli magyarok 31,9%-a
ugyanis nem fér hozzá a fejlett országokban használatos erőforrásokhoz, vagy nem tudja kielégíteni az ilyen országokhoz mért szükségleteit. A fejlett gazdaságok gyermekjogi
helyzetét vizsgáló UNICEF Innocenti kutatóközpont a gyerekszegénység mérésére egy
14 pontból álló listát47 állított össze, amely tartalmazza a fejlett országokban elvárható
szükségletkielégítéseket, és azokat az erőforrásokat, amelyekhez a gyerekeknek hozzá
kellene férniük. Nélkülözőnek az a gyerek számít, aki a 14-ből kettőhöz, vagy többhöz
nem fér hozzá (pl. naponta legalább egyszer hús vagy hal; háromszori étkezés; néhány
új ruha, két pár megfelelő méretű cipő, stb.).
Hazánk ebben a vizsgálatban 31,9%-os értékével a fejlett országok közül a lista végén kullog. Ennél rosszabb mutatója csak Bulgáriának és Romániának van, igaz, előbbinél a gyerekek 56,6%-a nélkülözik, míg a sereghajtó Románia esetében egészen kirívó
arányban, 72,6%-ban szenvednek hiányt a gyerekek a felsorolt pontok szerint legalább
kettőnél több esetben. A lista élén Izland áll, ahol mindössze a gyerekek 0,9%-ára igaz a
nélkülözés ilyen definíciója, ezt szorosan a skandináv országok követik, így Svédország,
Norvégia, Finnország és Dánia, de még az ezután következő Hollandia aránya is 3%
alatt van. Figyelemreméltó az olyan hagyományosan gazdagnak és sikeresnek tekintett
országok viszonylag magas értéke, mint Németország (8,8%), Belgium (9,1%), Franciaország (10,1%). Magyarországhoz képest (sőt, még egyes nyugat-európai országokhoz képest is) viszont meglepően jól szerepelt néhány közép-kelet-európai állam, így például
Szlovénia (8,3%), Csehország (8,8%), Észtország (12,4%), de hazánkkal összehasonlítva
még Szlovákia 19,2%-a és Lengyelország 20,9%-a is jónak mondható.
A jelentés felhívta a figyelmet: egyes Magyarországhoz mérhető gazdagságú orszáhttp://unicef.hu/-/elhallgatott-gyerekek
A deprivációs indexről és az UNICEF felméréséről bővebben lásd Lux Ágnes: Környezet-egészségegyenlőtlenség és gyermeki jogok című tanulmányát.
46
47
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gok jóval jobb helyezést értek el a listán, amely azt jelzi, hogy egy nemzetgazdaság teljesítménye nem feltétlenül határozza meg azt, hogy a gyerekek milyen arányban kénytelenek nélkülözni az életkorukhoz mérten alapvetőnek tekintett javakat. Az UNICEF
Magyar Bizottsága szerint az elkövetkezendő évek feladata lenne egy olyan társadalmi
párbeszédet kezdeményezni, amelynek révén Magyarország is megtalálhatja azokat a
pontokat, ahol – egyéb források bevonása nélkül is – javíthat a helyzeten.
Az EU-ban a fiatalok egyötöde van kitéve a szegénység kockázatának. Egyre nő azon
fiatalok száma, akik nem találnak helyet a szakképzésben, képzésben vagy felsőfokú
oktatásban, és ezáltal korlátozott kilátásaik vannak a munkaerőpiacon. A 25 éves kor
alatti fiatalok egyötöde munkanélküli, ami a szegénység fokozottabb veszélyét jelenti.
Ugyanakkor tény, hogy 10 munkahellyel rendelkező fiatal közül egy még mindig szegénységben él, ami rámutat arra, hogy a fiatalok munkaerőpiacba való beilleszkedésének minőségén is javítani kell.
A munkaképes korú népesség körében a szegénység legfőbb oka a munkanélküliség. A
munkanélküliek elszegényedésének kockázata több mint ötször magasabb a munkahellyel rendelkezőkénél (44% szemben a 8%-kal). A szegénység együtt jár a munkaerőpiacról való kirekesztettséggel. Ez különösen a nők és a fiatalok körében figyelhető
meg. Ugyanakkor az alacsony jövedelmek, alacsony képesítések és az alulfoglalkoztatottság az aktív keresők elszegényedéséhez vezethetnek. A szegénységben élő aktív
keresők száma 2000 óta emelkedett az ideiglenes vagy részmunkaidős munkahelyek
gyarapodása következtében (beleértve azokat a munkahelyeket is, amelyeken a foglalkoztatottak nem önszántukból dolgoztak részmunkaidőben). A bérek ugyanakkor azonos szinten maradtak. Az aktív munkakeresők elszegényedése azzal is összefügg, hogy
teljes családok egyetlen, munkából származó jövedelemből kénytelenek megélni. Az
elszegényedés kockázata a gyermeküket egyedül nevelő szülők és az egy jövedelemből
élő családok esetében a legnagyobb. A megfizethető gyermekgondozási szolgáltatások
hiánya gátolja őket a munkaerőpiacon való teljes részvételben.
Az átlagnépességhez viszonyítva az időseknél szintén nagyobb a szegénység veszélye
(19%), és számos országban különösen az idősek vannak kitéve anyagi deprivációnak.
Az EU előtt álló demográfiai kihívások nagyságrendje csak fokozni fogja a jelen problémát. A nyugdíjasok száma az EU-ban 2030-ig több mint 25 millió fővel nő, ami még sürgetőbbé teszi nyugdíjrendszereink, egészségügyi ellátó rendszereinek és időskori gondozórendszereink megfelelőségének és hosszú távú fenntarthatóságának biztosítását.
Hosszú távon növekedni fog az idősek elszegényedésének kockázata is a megszakított
szakmai pályafutások következtében.
Az Eurobarometer 2012 kutatás szerint a kor szerinti diszkrimináció nagy arányban
érinti az 55 év felettieket (a válaszadók 45%-a szerint). Az életkor szerinti diszkriminációt európai uniós szinten a 78/2000/EK tanácsi irányelv, az úgynevezett foglalkoztatási
keretirányelv tiltja. Az irányelv értelmében „Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés
tilalma lényegi része a foglalkoztatási irányvonalakban meghatározott célok teljesítésének, és ösztönzi
a munkaerő sokféleségét. Az életkorral kapcsolatos eltérő bánásmód azonban bizonyos körülmények
között igazolható, és ezért külön rendelkezéseket igényelhet, amelyek a tagállamok helyzetének megfelelően különbözhetnek. Ezért elengedhetetlen a különbségtétel a főleg jogszerű foglalkoztatáspolitikai,
munkaerő-piaci és szakképzési célkitűzések által igazolt eltérő bánásmód és a tiltandó, hátrányos megkülönböztetés között.” A foglalkoztatás területén kívül eső életviszonyokra az életkoron alapuló megkülönböztetés tilalma mindazonáltal nem terjed ki. Annak ellenére így van ez,
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hogy az Eurobarometer 2012 kutatás tapasztalatai szerint az idős embereket az árukhoz
és szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférés formájában is diszkrimináció éri.
A Lisszaboni Szerződés mindazonáltal már azt hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak harcolnia kell a társadalmi kirekesztés és diszkrimináció ellen, és elő kell segítenie
a szociális igazságosságot és védelmet, a férfiak és nők közti egyenlőséget, a generációk
közötti szolidaritást és a gyermekek jogainak védelmét. 4. cikke visszautal az Emberi Jogok
Nemzetközi Egyezményére, az Emberi Jogok Európai Egyezményére is.
Ezek a nemzetközi egyezmények, a tagállamok alkotmányos hagyományai és rendelkezései, valamint az Európai Bíróság gyakorlata az életkoron alapuló diszkrimináció
elleni fellépés forrásai.
Az Európai Bíróság több esetben is48 tárgyalt olyan ügyet, amely a 2000/78/EK irányelv életkor
alapján való hátrányos megkülönböztetést sérelmezett. Annak ellenére, hogy az irányelv hatálya
valamennyi foglalkoztatottra és munkavállalóra kiterjed, alig néhány eset vonatkozik fiatal munkavállalókra. Ez a tény összhangban van az Eurobarometer 2012 felmérés megállapításaival, amely szerint a kor szerinti diszkrimináció nagy arányban az 55 év felettieket
sújtja. A Mangold-ügyben49 a panaszos azért fordult a Bírósághoz, mert a német jogszabályok
lehetővé tették a határozott időre szóló munkaszerződések megkötését az 52 évet betöltött
munkavállalókkal. A Bíróság ítéletében megállapította: az ilyen szabályozás, mivel nem bizonyított, hogy a korhatár megállapítása – függetlenül bármely, a kérdéses munkaerőpiac
szerkezetéhez és az érintettek személyes helyzetéhez kötődő megfontolásoktól – objektív
módon szükséges az idősebb munkanélküli munkavállalók szakmai beilleszkedésének
elősegítéséhez, nem tekinthető igazoltnak a Foglalkoztatási keretirányelv alapján, és így
meghaladja azt a szintet, amely megfelelő és szükséges a kitűzött cél eléréshez.
A hajléktalanság és a lakhatásból való kirekesztettség a szegénység és a depriváció legszélsőségesebb formái, és az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak. A tüzelőanyag-szegénység a háztartások számára nem csupán a fűtéstől vagy hűtéstől való megfosztottság veszélyét hordozza magában, hanem a meleg víztől, fénytől és más létfontosságú,
a mindennapi szükségleteket kielégítő háztartási javaktól való megfosztottságét is. Az
alapvető banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiányából eredő pénzügyi kirekesztettség és a nagymértékű eladósodás, amelyeket a közelmúltbeli válság csak súlyosbított, szintén akadályozhatják a munkahelykeresést, és ezért tartós marginalizálódáshoz
és szegénységhez vezethetnek.
A hivatalos nyilvántartások szerint Magyarországon egy időben közel tizenegyezer ott48
Lásd például Ausztria: 1 (Case C-88/08 David Hütter v Technische Universität Graz), Bulgária: 1
(Case C-250/09 Vasil Ivanov Georgiev v Technicheski Universitet), Dánia: 1 (Case C-449/08 Ingeniorforeningen i Danmark for Ole A nderson v Region Syddanmark), Németország: 8 (Case C-246/09 Susanne
Bulicke v Deutsche Büro Service GmbH; Case C-109/09 Deutsche Lufthansa AG v Gertraud Kumpman;
Case C-45/09 Gisela Rosenbladt v Oellerking Gebäudereinigungsgesellschaft mbH; Case C-341/08
D r Dominica P etersen v Berufungsausschuss für Zahnärtzte für den Bezirk Westfalen-Lippe; Case
C-229/08 Colin Wolf v Stadt Frankfurt am Main; Case C-555/07 Seda Kücükdeveci v Swedex GmbH &
Co. KG; Case C-427/06 Birgit Bartsch v Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH;
Case C-144/04 Werner M angold v Rüdiger Helm); Spanyolország: 1 (Case C-411/05 Félix Palacios de la
Villa v Cortefiel Servicios SA), Egyesült Királyság:1 (Case C-388/07 The Incorporated Trustees of the
National Council on Ageing (Age Concern England) v Secretary of State for Business, Enterprise and
Regulatory Reform).
49
C-144/04 Werner Mangold v Rüdiger Helm – http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CELEX:62004CJ0144:HU:HTML
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hontalan embernek nyújtanak szállást az ellátó intézmények: Budapesten a hivatalosan
engedélyezett férőhelyek száma 2012 decemberében 5500, míg vidéken 5200 volt. Országos összesítésben a szállókon alvók 70%-a (6706 fő) vett részt a 2013. évi felmérésben.
A „Február 3” Munkacsoport kérdőíves felmérésében idén minden eddiginél több település, szervezet, illetőleg válaszadó hajléktalan ember (9793 fő) vett részt.
Az adatokból látható, hogy Budapesten a válaszadók 75%-a szálláson lakott, míg
vidéken ez az arány csak 64%. A kutatás eredményei azt mutatták, a válaszadó fedél
nélküliek kétharmada vidéken él. Miközben Budapesten hullámzóan stagnált, addig vidéken folyamatosan növekedett az elmúlt öt év adatfelvételeiben a közterületen élő fedél nélküli
emberek száma.
Számuk az adatrögzítések napján 2008-ban 2565, 2009-ben 2862, 2010-ben 3068, 2011ben 2870, 2012-ben 2339, 2013-ban 3087 fő volt. Az elmúlt öt év alatt legalább 48 ezer ember
volt kénytelen hosszabb-rövidebb ideig közterületen éjszakázni, vagy hajléktalanok szállását igénybe
venni. Ez az adat egyben azt is jelenti, hogy hátrahagyott gyerekeikkel, közvetlen családtagjaikkal együtt öt év alatt a hajléktalanság legalább 100 ezer embert érint Magyarországon. 50
2011. szeptember 14-én az Európai Parlament állásfoglalást adott ki, 51 amely egy európai uniós szintű hajléktalanügyi stratégia kidolgozására szólít fel. Az állásfoglalásban többek
között hangsúlyozta, szükséges, hogy a hajléktalanság kérdése beépüljön a vonatkozó
szakpolitikákba a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem egyik aspektusaként; jelezte továbbá, hogy fontos, hogy az EU hajléktalansággal kapcsolatos stratégiája
szorosan kötődjön az EU finanszírozási forrásaihoz. Hangsúlyozta: fontos, hogy hogy az
EU hajléktalansággal kapcsolatos stratégiája ne csupán a nyomon követésre és a jelentéstételre összpontosuljon, hanem biztosítson egy olyan tevékenységi csomagot, melynek
célja hatékony nemzeti és regionális hajléktalansággal kapcsolatos stratégiák kialakításának és fenntartásának támogatása. A Parlament kéri, hogy a szegénység és társadalmi
Definíciós kísérletek:
„fedél nélkülieknek” (roofless) tekintjük azokat, akik
• éjszakáikat közterületen, a szabad ég alatt, vagy valamely nem lakhatást szolgáló zugban töltik,
„effektív hajléktalanoknak” tekintjük azokat, akik
• vagy „fedél nélküliek”,
• vagy semmilyen stabil, tartós lakhatási lehetőséggel nem rendelkeznek, nap mint nap „meg kell
dolgozniuk” azért, hogy éjszaka valahol megaludjanak – legyen az akár lakás, melybe szívességből
befogadják, vagy nem-lakás, de lakhatást szolgáló helyiség (például hajléktalanellátó intézmény),
„lakástalanoknak” (people without flat) tekintjük azokat, akik
• vagy „fedél nélküliek”,
• vagy „effektív hajléktalanok”,
• vagy stabilan nem lakásban, de lakhatást szolgáló helyiségben laknak (munkásszálló, börtön,
bentlakásos intézmények stb.),
• vagy ugyan tartósan lakásban töltik éjszakájukat, de a lakás folyamatos használata fölött nem
rendelkeznek (nem tulajdonosok vagy főbérlők, hanem al-, ágybérlők, szívességi lakáshasználók,
befogadottak, felnőtt családtagok),
„otthontalanoknak” („a hajléktalanság veszélyében élőknek”, vagy a nemzetközi terminológia szerint:
homeless) tekintjük együttesen azokat, akik – vagy „fedél nélküliek”, vagy „effektív hajléktalanok”, vagy
„lakástalanok”, vagy lakásban laknak ugyan, de az alkalmatlan arra, hogy benne családot és otthont
rendezzenek be (a lakás túlzsúfoltsága, fizikai színvonala miatt).
Bővebben lásd Bényei Zoltán – Gurály Zoltán – Győri Péter – Mezei György: Tíz év után. Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról – 1999. Esély, 2000/1. 67.
51
European Parliament resolution on an EU Homelessness Strategy – http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2011-0475&language=EN
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kirekesztés elleni küzdelem európai platformja tevékenységi körében kapjanak kiemelt
szerepet a lakhatás kérdését középpontba állító megközelítések annak érdekében, hogy
megerősítsék az egykori hajléktalanoknak nyújtott lakhatási és fennmaradási támogatás
hatékony kombinációival kapcsolatos ismereteket, valamint hogy információkat nyújtsanak a gyakorlatok és a szakpolitikák ismeretek birtokában történő kialakításához. Jelezte
továbbá annak fontosságát, hogy az EU hajléktalansággal kapcsolatos stratégiája összpontosítson a hajléktalanok számára nyújtott minőségi szolgáltatások ösztönzésére. Az állásfoglalás hangsúlyozta továbbá, hogy az EU hajléktalansággal kapcsolatos stratégiájának
maradéktalanul meg kell felelnie a társadalmi integráció előmozdítása és a társadalmi
szegregáció elleni küzdelem elveinek. A Parlament kéri továbbá, hogy az EU Alapjogi
Ügynöksége (FRA) foglalkozzon többet a rendkívüli szegénységnek és a társadalmi kirekesztésnek az alapjogokhoz való hozzáférés és az azok gyakorlása tekintetében kifejtett
hatásaival, tekintettel arra, hogy a lakhatási jog érvényesülése kulcsfontosságú egy sor
egyéb jog, például a politikai és szociális jogok gyakorlása szempontjából is.
Amint azt a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere52 (köznapi nevén: Európai Romastratégia) is leszögezi: az Európában élő körülbelül 10–12 millió roma közül
sokan naponta szembesülnek az előítéletekkel, a tolerancia hiányával, a hátrányos megkülönböztetéssel és a társadalmi kirekesztettséggel. Peremre szorulva, halmozott társadalmi-gazdasági hátrányok közepette élnek. A roma népesség fiatal, átlagéletkoruk 25
év, míg az EU népességének átlagéletkora 40 év. 53 Ez nyilvánvalóan összefüggésben áll
azzal a ténnyel, hogy az Alapjogi Ügynökség 2012-ben publikált jelentése szerint a 35–
54 év közötti roma válaszadók egyharmada számolt be a mindennapi tevékenységüket
akadályozó egészségügyi problémákról. 20%-nak nincs egészségbiztosítása, és 90%-uk
a szegénységi küszöb alatt él. A romák körülbelül 45%-a olyan háztartásokban él, ahol
legalább egy hiányzik a lakás alapvető komfortjához szükséges elemek – lakáson belüli
konyha és mellékhelyiség, lakáson belüli zuhanyzó vagy fürdőkád, elektromos áram
– közül. A megkérdezett roma emberek körülbelül 40%-a olyan háztartásban él, ahol a
felmérést megelőző hónapban legalább egyszer előfordult, hogy valakinek éhesen kellett lefeküdnie, mert nem telt élelmiszerre. 54
A dolgozó korú romák jelentős többsége nem rendelkezik megfelelő képzettséggel
ahhoz, hogy jó munkahelyet találjon, a munkanélküliség igen magas körükben: az Alapjogi Ügynökség 2012-ben publikált jelentése szerint a megkérdezett romák egyharmada
munkanélküli, a vizsgált roma gyermekek közül átlagban véve csak minden második gyermek járt iskola előtti intézménybe vagy óvodába. Az oktatásban való részvételük az iskolaköteles kor után meredeken visszaesik: a vizsgált fiatal roma felnőttek közül csak 15%
végez általános vagy szakmai felső középfokú tanulmányokat. 55 Kiemelkedően fontos
52
 �����������������������������������������������������������������������������������������
A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig. COM(2011) 173 végleges – http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2011:0173:FIN:HU:PDF (Letöltés időpontja: 2013. június 11.)
53
Fundación Secretariado Gitano, Health and the Roma community, analysis of the situation in Europe.
2009. – http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_health_en.pdf (Letöltés időpontja:
2013. június 11.)
54
The situation of Roma in 11 EU Member States – Survey results at a glance. May 2012. European
Union Agency for Fundamental Rights 2012, UNDP 2012
55
The situation of Roma in 11 EU Member States – Survey results at a glance. May 2012. European
Union Agency for Fundamental Rights 2012, UNDP 2012
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tehát befektetni a roma gyermekek oktatásába annak érdekében, hogy később sikeresen
el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon.
Az Európai Unióban élő romák jelentős része jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár. Rossz életkörülményeik megegyeznek sok uniós állampolgársággal rendelkező
romáéval, miközben kénytelenek az unión kívülről érkezett bevándorlók elé háruló nehézségekkel is megküzdeni.
A fenti gazdasági-szociális kirekesztettséget fokozza, megsokszorozza a roma lakossággal szemben érezhető előítéletesség és diszkrimináció.
A fentiek motiválták az EU intézményeit az Európai Romastratégia elfogadására,
amelynek – az Európa 2020 stratégiával összhangban – legfőbb célkitűzése a következő:
„Először is a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a romákat ne érje hátrányos megkülönböztetés,
a többi uniós polgárral egyenlő elbánásban részesüljenek, és az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglaltaknak megfelelően valamennyi alapvető jog egyenlő módon legyen számukra biztosítva.
Ezenfelül lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a szegénység generációk közötti átadásának
ördögi köre megszűnjön.” A Stratégia hangsúlyozza: a roma emberek integrációja nemcsak
társadalmi előnyökkel jár, a gazdasági előnyöket nemcsak ők, hanem azon közösségek
is élvezni fogják, amelyeknek tagjai. Hivatkozik a Világbank által 2010-ben végzett felmérésre, amely szerint például a romák teljes körű munkaerő-piaci integrációja egyes
országok esetében mintegy évi 0,5 milliárd euróra becsülhető gazdasági előnyökkel
járhatna. 56 A Stratégia értelmében a tagállamoknak ki kellett dolgozniuk saját nemzeti
romaintegrációs stratégiáikat a 2011–2020 közötti időszakra nézve.
A „Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – Mélyszegénység, Gyermekszegénység, Romák
(2011–2020)” című dokumentumot57 2011 novemberében dolgozta ki a kormányzat. A
dokumentum – bár elismeri a roma emberek helyzetének összetett voltát – döntően inkább szociális problémaként foglalkozik a roma lakosság helyzetével. Nem kizárólagos,
specifikus romastratégiáról van szó, még akkor sem, ha a tervezet megközelítésmódja
összhangban áll az Európai Unió Roma Keretstratégiájában megfogalmazottakkal és az
Európai Roma Platformon elfogadott tíz integrációs alapelvvel is, amelyek a főáram felé való
törekvést és a „kifejezett, de nem kizárólagos célbavétel” elvét tekintik irányadónak.58
Hazánkban a fogyatékossággal élő személyek száma a 2001-es népszámlálási adatok szerint 577 ezer fő, amely a népesség 5,7%-át teszi ki. Szakértői becslések és a nemzetközi
tapasztalatok ezzel szemben azt mutatják, hogy a lakosság átlagosan 10%-a él valamilyen
fogyatékossággal – a valós szám tehát hazánkban is inkább az 1 milliót közelítheti.
A fogyatékossággal élők jogainak katalógusa – a hazánk által az elsők között ratifikált – Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény (CRPD), amely paradigmaváltást jelentett mind a hazai, mind a nemzetközi fogyatékosságügy területén:
a korábbi évtizedekre jellemző paternalista, medikális szemléletmód helyett az emberi
56
Világbank, Roma Inclusion: An Economic Opportunity for Bulgaria, the Czech Republic, Romania
and
Serbia, 2010. szeptember. – http://siteresources.worldbank.org/INTROMA/Resources/Policy_Note_
Fact_Sheet.pdf
57
http://romagov.kormany.hu/download/8/e3/20000/Strat%C3%A9gia.pdf (Letöltés időpontja: 2013.
június 11.)
58
A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának állásfoglalása a Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégia című tervezetről. – http://www.kisebbsegiombudsman.
hu/hir-702-nemzeti-es-etnikai-kisebbsegi-jogok.html
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jogi megközelítést állította középpontba. Ennek lényege, hogy a fogyatékossággal élő
emberek nem „jótékonykodás alanyai”, hanem jogok birtokosai, akiket elsősorban nem
segélyekkel és kedvezményekkel, hanem az önrendelkezés, az önálló életvitel, valamint
a munkához és a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtésével
kell támogatni. Hazánk az Egyezmény mellett az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyvet is ratifikálta, lehetővé téve, hogy az érintettek hazánkban is igénybe vehessék az
ún. egyéni panaszmechanizmust. Ennek lényege, hogy magánszemélyek vagy csoportok – a hazai jogorvoslati eszközök kimerítése után – ún. közlést intézhetnek az ENSZ
Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottságához, ha úgy érzik, hogy a magyar
állam megsértette az Egyezményt.
A szexuális orientáció szabadsága a hátrányos megkülönböztetés tilalmának speciális
esetei között tárgyalandó kérdés a modern alapjogi diskurzusban. Különösképpen az
utóbbi évtizedekben került előtérbe, feltehetően a civil szervezetek és jogvédő mozgalmak számának gyarapodása és új tényállások, kérdéskörök, mint például a melegházasság/élettársi kapcsolat legalizálása, meleg párok gyermekvállalása kérdésének politikai
napirendre kerülése okán.
Az európai joggyakorlat áttekintése azért is tarthat érdeklődésre számot, mert az Európa Tanács tagságának egyik feltétele, hogy a tagállamok az 1950-ben született Emberi
Jogok Európai Egyezményét (EJEE) betartsák. 59
A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának (továbbiakban: strasbourgi bíróság) bírói joggyakorlatát tekintve jelentős változások mentek végbe. Az Emberi Jogok Európai
Egyezménye nem rendelkezik kifejezetten a szexuális orientáción alapuló hátrányos
megkülönböztetés tilalmáról. Az Egyezmény 14. cikke a diszkriminációs okok példálózó felsorolásáról szól, de e cikk sérelmét a strasbourgi bíróság valamely, az Egyezménybe foglalt más jog vonatkozásában állapítja meg, amely a bírói gyakorlat szerint
elsősorban a 8. cikkben rögzített magánélet szabadságáról szóló garancia.60 A strasbourgi bíróság elé került, a szexuális irányultsággal kapcsolatos ügyek egy csoportjában a
homoszexuális magatartások kapcsán alkalmazott büntetőjogi szankcionálást, megkülönböztetést kifogásolják a panaszosok, míg az ügyek egy másik jelentős csoportjában
a gyermekek örökbefogadásának megakadályozását, a család alapításával kapcsolatos
jogosultságok korlátozott voltát sérelmezik.
A Bíróság gyakorlata folyamatosan változik, tendenciáját tekintve azonban progres�sziót mutat. Az LMBT emberek családalapítási jogaival összefüggésben a legfrissebb,
2010-ben, illetve 2013-ban született döntések jól jelzik ezt. Bár a Bíróság értelmezése
szerint az Egyezményből nem következik az azonos nemű párok házassághoz való jogának biztosítása, 8. cikkben foglalt család fogalmát az EJEB nem korlátozza a házasságon alapuló életközösségekre. 2010-ben a Schalk and Kopf v. Austria (Application no.
30141/04) ügyben kiterjesztette a házasságot kötni nem tudó, azonos nemű élettársak
kapcsolatára a családi élet tiszteletben tartásához való jogot, kimondva, hogy a „stabil
de facto kapcsolatban együtt élő azonos nemű pár életközössége a családi élet fogalma
alá tartozik, ugyanúgy, mint ahogy egy azonos helyzetben lévő különnemű pár eseté59
Magyarország 1990 novemberét követő csatlakozási szerződését követően 1991-ben kihirdetett
törvénnyel tagja az Európa Tanácsnak.
60
H almai Gábor – Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok. Osiris Tankönyvek. Budapest: Osiris,
2003. 408.
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ben történne”.61 2013-ban pedig egy azonos nemű pár örökbefogadási ügyében a Bíróság egyrészt megerősítette a Schalk-ügyben kimondott álláspontját, amely szerint az
azonos nemű párok stabil de facto kapcsolata a családi élet körébe tartozik, másrészt
pedig kimondta, hogy az azonos nemű párok egymás vérszerinti gyerekének örökbefogadását tiltó szabályozás a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközik.62 Az EJEB
irányadó döntéseiben a család fogalmát kiterjesztően értelmezte: „amikor arról döntünk, hogy egy kapcsolat »családi életnek« minősül-e, számos tényező releváns lehet,
beleértve annak vizsgálatát, hogy a pár együtt él-e, kapcsolatuk hosszát, és hogy demonstrálták-e egymás felé való elkötelezettségüket gyermekvállalással vagy bármilyen
egyéb módon.”63
A 2000/78/EK irányelv a foglalkoztatás területén tiltja a szexuális irányultságon alapuló
hátrányos megkülönböztetést, e tilalom kiterjesztése azonban – figyelemmel az Alapjogi
Ügynökség 2013-ban nyilvánosságra hozott jelentésére64 szükségesnek mutatkozik.
2012-ben a megkérdezettek közel fele tapasztalt megkülönböztetést a felmérést megelőző egy év folyamán. A kutatás szerint a megkérdezettek egynegyedét (a transznemű
válaszadók 35%-át) pedig fizikális atrocitás vagy azzal való fenyegetés is érte szexuális
irányultságával összefüggésben. Az ekként diszkriminált, illetve bántalmazott személyek azonban csak ritkán fordultak a rendőrséghez vagy más állami szervekhez, mert
nem bíztak jogaik hatékony érvényesítésében.
Bár nem kötelező erővel bíró nemzetközi dokumentum, mégis jelentősége van az ún.
Yogyakarta alapelveknek, amelyeket 2006 novemberében huszonkilenc emberi jogi szervezet és az ENSZ szakértőinek részvételével az Indonéziai Yogyakartában fogadtak el. A
Yogyakarta-alapelvek a nemzetközi emberi jogi szabályok alkalmazásáról a szexuális irányultsággal
és nemi identitással kapcsolatban című dokumentum 29 alapelv alapján áttekinti, hogy a
nemzetközi emberi jogi normák alapján az államoknak milyen kötelezettségei vannak
a szexuális irányultsággal és nemi identitással kapcsolatban.65
Magyarországon az elmúlt két évtizedben történtek ugyan lépések az LMBT emberek jogegyenlőségének megteremtése terén, de az érintettek számára továbbra is mindennapos tapasztalat az élet számtalan területén megjelenő diszkrimináció, a többségi
társadalom előítéleteivel való szembesülés, a melegek elleni erőszakra buzdító gyűlöletbeszéd és ennek következtében az erőszakos támadások.
Az MTA SZKI 2007-ben végzett, „A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT)
emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon” című kutatása eredményei azt mutatták, hogy a megkérdezett magyar LMBT emberek több mint háromnegyede tapasztalt
már életében valamilyen megkülönböztetést LMBT mivolta miatt. Az LMBT válaszadók leggyakrabban a társadalmi elfogadás hiányától és a szocializáció legfontosabb
intézményeiben (a családon, az iskolán, az iskolai kortárscsoporton, a munkahelyen, az
egészségügyi intézményeken és a vallási közösségeken belül) tapasztalt elutasítástól és
kirekesztéstől szenvednek.
A jogalkotásban is előfordulnak olyan tendenciák, amelyek nem segítik elő az LMBT
Lásd Schalk and Kopf v. Austria 30141/04 (24/06/2010), par. 94
X and Others v. Austria (Application no. 19010/07) – http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage
63
Lásd X., Y. and Z. v. the United Kingdom 21830/93 (22/04/1997), par. 36
64
EU LGBT Survey. European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. Results at a
glance. European Union Agency for Fundamental Rights, 2013.
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http://www.hatter.hu/kiadvanyaink/yogyakarta-alapelvek
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emberek jogegyenlőségének kiteljesedését. Példa erre a család fogalmának szűkítő meghatározása, amellyel összefüggésben az alapvető jogok biztosa 2012-ben az Alkotmánybírósághoz fordult.66 Az Alkotmánybíróság ugyan nem adott helyt teljes mértékben a biztos
érvelésének, mindazonáltal a bejegyzett élettársi közösség intézményének jövője szempontjából garanciális jelentőségű a határozatban rögzített azon alkotmányos követelmény, amely szerint „a más jogági normákban kifejeződő jogvédelmi (intézményvédelmi) szintet
a jogalkotó nem szállíthatja le (burkoltan sem) olyan módon, hogy megadja az Alaptörvényben is
szereplő család általános […] fogalmát”.67
A European Social Survey (ESS) 2006-os és 2009-es adatai szerint Magyarország a vizsgált európai országok közül a leginkább homofób társadalmak közé tartozik, mely tényező fontos szerepet játszik az LMBT emberek által érzékelt társadalmi kirekesztő mechanizmusok működésében. A budapesti Political Capital Institute által az ESS 2003–2009
közötti adatai alapján kidolgozott Jobboldali Extremizmus Index (DEREX – Demand for
Right-Wing Extremism) – melynek értékei azt jelzik, hogy egy adott társadalomban a
választók hány százaléka lehet fogékony a kirekesztő, nacionalista politikai megoldásokra – szoros kapcsolatot mutatott Magyarországon a szélsőségesen homofób beállítottsággal.68 A meleg emberek kirekesztettségét jelzi az is, hogy évente megtartott ún.
Budapest Pride felvonulásaikat és a kapcsolódó rendezvényeket jelentős rendőri készültség és kordonok közepette szervezik meg.

66
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Alkotmánybírósági indítvánnyal a rászorulókért
A leginkább rászoruló csoportok érdekében benyújtott ombudsmani indítványok
Az Alaptörvény hatálybalépését megelőzően bárki, jogi érdekeltségére hivatkozás nélkül kérhette, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja felül az általa alkotmányellenesnek
vélt jogszabályi rendelkezést. Ennek lehetősége 2012. január 1-jével megszűnt és az
Alkotmánybíróság jellegadó hatáskörévé a konkrét normakontroll vált, ami korábban
kivételes volt.
E változás miatt felértékelődött az ombudsmannak az a jogköre, hogy kérheti jogszabályok utólagos alkotmányossági felülvizsgálatát; az első másfél év (2012 januárjától
2013 júniusáig terjedő időszak) tapasztalatai azt mutatják, hogy az Alkotmánybíróság
a normakontroll hatáskörét tipikusan az alapvető jogok biztosának kezdeményezésére gyakorolja. Ennek megfelelően számos magánszemély, civil és politikai szervezet
és társadalmi csoport kéri az ombudsmant, hogy forduljon az Alkotmánybírósághoz
és indítvánnyal támadja az általuk sérelmesnek tartott jogszabályt. E hatáskörében az
ombudsman valamennyi beadványra tartalmi választ ad, és vagy saját nevében él az
indítványozás lehetőségével, vagy kifejti álláspontját, hogy az Alkotmánybírósághoz
fordulás feltételei miért nem állnak fenn.

Konkrét és absztrakt normakontroll
2012. január 1-jét megelőzően az Alkotmánybíróság jellegadó hatásköre az (absztrakt)
utólagos normakontroll volt, bárki, jogi érdekeltségre hivatkozás nélkül kérhette bármely jogszabály alkotmányossági vizsgálatát, illetve megsemmisítését (actio popularis).
A korábbi Alkotmány hatálya alatt az utólagos normakontroll főszabálya mellett kivételes lehetőség volt a konkrét normakontrollra. Az 1989-es alkotmánybírósági törvény a
konkrét normakontroll két formáját ismerte: a bírói kezdeményezést és az alkotmányjogi panaszt. Az előbbi esetben az egyedi ügyben eljáró bíróság – amennyiben arra a következtetésre jutott, hogy az alkalmazandó jogszabály alkotmányellenes – az előtte lévő
ügy felfüggesztése mellett indítványozhatta az alkotmányellenesnek vélt jogszabály felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságon. Alkotmányjogi panasszal pedig az fordulhatott,
akinek a jogsérelme az alkotmányellenes jogszabály alkalmazása folytán következett
be, és egyéb jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, illetőleg más jogorvoslati lehetőség nem volt számára biztosítva. Az alkotmányjogi panasz kettős természetű hatáskör
volt tehát, annak tárgya egyszerre volt a panaszos egyedi ügye, és az alkotmányellenesnek vélt jogszabály.
Az Alaptörvény hatálybalépésével paradigmaváltás következett be, a főszabály és a
kivétel viszonya megfordult, az alkotmánybíráskodás a konkrét normakontroll irányá-
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ba tolódott. Az Alkotmánybíróság jellegadó hatásköre az alkotmányjogi panasz lett,
ennek lehetőségei pedig kiszélesedtek. Ezzel egyidejűleg azonban az absztrakt normakontroll visszaszorult. Megszűnt a bárki általi indítványozás lehetősége, az Alaptörvény
24. cikk (2) bekezdés e) pontja értelmében az Alkotmánybíróság csak a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezésére
vizsgálja felül a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját.
E változást megelőzően az ombudsman ritkán élt indítványozási jogkörével, ha valamely vizsgálata során azt tapasztalta, hogy a visszásság alkotmányellenes szabályozásra
vezethető vissza, jellemzően a jogalkotótól kérte annak orvoslását, nem számított tipikus eszköznek az Alkotmánybírósághoz való fordulás. E megfontolás mögött meghúzódott egyébként az az érv is, hogy az actio popularis révén bárki kezdeményezhette – az
ombudsmantól függetlenül is – az Alkotmánybíróság vizsgálatát.
Az indítványozói kör Alaptörvény általi leszűkítésével az ombudsman e jogköre kiemelt jelentőségűvé vált. Alkalmazásának első évében, 2012-ben 25 utólagos normakontroll iránti indítvány érkezett az Alkotmánybírósághoz, ebből 24 alkalommal az
ombudsman kérte a jogszabály alkotmányossági vizsgálatát, egyszer a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede pedig egyszer sem. A 2012. év gyakorlata alapján
az jelenthető ki tehát, hogy az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés e) pontja gyakorlatilag
az ombudsman indítványozási jogát jelenti. Ez a körülmény azonban összefügg a jelenlegi parlament (2010–2014) politikai erőviszonyaival. Az országgyűlési képviselők
indítványozási jogköre tipikusan ellenzéki jog; e szabály rendeltetése (lenne), hogy a
parlamenti ellenzék az Alkotmánybíróság előtt vitassa a jogszabályi formában megjelenő kormányzati intézkedéseket. Ha azonban a parlament majd átalakul, és az együttműködésre hajlandó ellenzéki képviselők létszáma eléri az Országgyűlés egynegyedét,
akkor valószínűsíthetően megnő az ellenzéki képviselői indítványozás jelentősége.

Az ombudsmani indítványozás jogszabályi háttere
Számítani lehetett arra, hogy az actio popularis megszűnésével és az ombudsman indítványozói jogkörének hangsúlyossá válásával együtt fog járni az, hogy jelentős men�nyiségű alkotmányossági beadvány fog érkezni, különösen azért, mert az alapvető jogok biztosa nem mulasztotta el széles körben, gyakorlatilag minden sajtómegjelenése
alkalmával felhívni a figyelmet régi-új jogkörére. Kérdésként merült fel a kezdetekkor
ugyanakkor az, hogy az Alkotmánybírósághoz való fordulásban milyen pozíciót, milyen szerepet kell betöltenie a biztosnak. Plasztikusan megfogalmazva „postásként”
kell-e viselkednie, vagy önálló véleményt kell formálnia önálló alapjogi érveléssel. E
kérdésre a választ két sarkalatos törvény, az Ajbt. és az Abtv. adta meg. Az Ajbt. 2. § (3)
bekezdése értelmében „az alapvető jogok biztosa kezdeményezheti a jogszabályok Alaptörvén�nyel való összhangjának felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságnál”. Ezt az Abtv. 24. § (2) bekezdése kiegészíti az alábbival: „Az Alkotmánybíróság a jogszabály Alaptörvénnyel való összhangját az alapvető jogok biztosának határozott kérelmet tartalmazó indítványa alapján akkor vizsgálja,
ha az alapvető jogok biztosának álláspontja szerint a jogszabály alaptörvény-ellenessége fennáll”.
Azzal tehát, hogy az alapvető jogok biztosának határozott kérelmet kell benyújtania,
amelyben a saját álláspontját kell megfogalmaznia, a kérdés megválaszolást nyert: az
ombudsmannak a hozzá beérkező, jogszabály alkotmányellenességét állító panaszok
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alapján saját alkotmányjogi álláspontot kell kialakítania, és ha álláspontja szerint a
hivatkozott jogszabály alkotmányellenes, akkor kéri annak felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságtól.
E szabályozásból egy másik fontos tény is következik: az ombudsmanhoz érkezett
beadványok esetében gyakorlatilag nincs formai érvényességi kellék és nem szükséges
a jogi képviselet sem. A hivatal működésének tapasztalata is azt mutatja, hogy az Alkotmánybírósághoz fordulást kérők többsége laikus, és panaszukban nem csupán alkotmányjogi érveket sorakoztatnak fel.
Az ombudsman saját indítványozási jogkörével kapcsolatban az indítványok előkészítéséről, illetve az erre irányuló panaszok kezeléséről normatív utasításban állapított
meg részletszabályokat. Az alapvető jogok biztosa vizsgálatának szakmai szabályairól
és módszereiről szóló 2/2012. (I. 20.) AJB utasítás – a belső ügykezelés egyes kérdésein
túlmenően – az ombudsmani indítványozás prioritásait határozza meg. Eszerint az indítványozás különösen is indokolt, ha
• az Alaptörvényben meghatározott alapvető jogok, alkotmányos elvek és követelmények érvényesülésével kapcsolatos alkotmányossági aggály merül fel;
• a különösen védendő helyzetben lévő csoportba tartozó személyek (gyermekek, Magyarországon élő nemzetiségek tagjai, fogyatékossággal élő személyek, leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok tagjai) alapvető jogainak, illetve az egészséges környezethez való jog
sérelme áll fenn;
• az alapjogsérelem kirívó súlyú;
• a sérelmet szenvedett személyek száma indokolja.

Az ombudsmani indítványozás főbb jellegzetességei
Az indítványozás mint önálló hatáskör
Az Ajbt. szövegéből megállapítható, hogy az alapvető jogok biztosa akár hivatalból,
akár hozzá érkezett, kifejezetten erre irányuló panasz alapján is fordulhat az Alkotmánybírósághoz.
A jogszabályi háttérből következik az is, hogy az Alkotmánybírósághoz fordulás joga
nem intézkedés, hanem önálló hatáskör. Mindez azt jelenti, hogy az indítványozást
megelőzően nem szükséges vizsgálatot lefolytatni, megkeresni az érintett szerveket stb.
Az absztrakt normakontroll sajátosságaiból kifolyólag az ombudsmannak csupán a jogszabályt kell figyelembe vennie, azt kell összevetnie az Alaptörvény vonatkozó rendelkezéseivel. Nem kell tehát tényeket feltárnia, a panaszost ért alapjogsérelmet elemezni
– így vizsgálat lefolytatására sincs szükség.
A hatásköri jellegből következik az is, hogy az ombudsmanhoz érkező beadvány irányulhat közvetlenül az alkotmánybírósági indítvány benyújtására is, a panaszosnak –
más ombudsman által vizsgálható panaszoktól eltérően – nem kell egyéni jogsérelemre
hivatkoznia. Továbbá, szintén a hatásköri jelleg a magyarázata annak, hogy az ombudsman érdemi választ ad azokra a panaszokra is, amelyeket nem tart megalapozottnak.
Az alapvető jogok biztosa tehát minden, jogszabály alkotmányellenességét állító panasz
esetében érdemben foglal állást a beadvány megalapozottságáról, és erről tájékoztatja
a panaszost.
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Az indítványozás mint szubszidiárius hatáskör
Az alapvető jogok biztosa által kialakított gyakorlat figyelemmel van arra, hogy az
ombudsman „pótlólagos garancia” az államszervezetben. Az Abtv. az alkotmányjogi
panasz különböző formáin keresztül lehetőséget biztosít arra, hogy egyedi ügyben,
érintettség esetén, alapjogsérelemre hivatkozással bármely személy vagy szervezet
alapjogvédelmet kérjen az Alkotmánybíróságtól. Az alapvető jogok biztosának államszervezetben betöltött funkciója azt indokolja, hogy az utólagos normakontroll indítványozásának hatáskörével elsősorban akkor éljen, ha az egyéni alapjog-érvényesítés
feltételei hiányoznak. Ha a panaszos közvetlenül is fordult az Alkotmánybírósághoz
az egyéni jogvédelem érdekében, így ugyanabban a tárgykörben, azonos elvi alapon
az alapvető jogok biztosának indítványa funkció nélküli lenne. Ilyen esetekben az ombudsman nem vizsgálja, hogy fennállnak-e azok a körülmények, amelyek azt indokolnák, hogy alkotmányossági felülvizsgálatot kezdeményezzen (pl. AJB 5012/2012).
Az indítvány tárgya
Mind az Alaptörvényből, mind az Ajbt.-ből az következik, hogy az alkotmánybírósági indítvány tárgya csak jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz lehet. Az
Abtv. 37. § (2) bekezdéséből az következik viszont, hogy az Alkotmánybíróság jogegységi határozatok Alaptörvénnyel, illetve nemzetközi szerződéssel való összhangját is
felülvizsgálhatja. Ebből kifolyólag nincs elvi akadálya annak sem, hogy az ombudsman
jogegységi határozat megsemmisítését indítványozza – bár erre gyakorlati példa még
nem volt.
Nyitott kérdés, hogy az ombudsman indítványozhatja-e az Alaptörvény vagy valamely módosításának megsemmisítését. Egy konkrét ügy kapcsán az alapvető jogok
biztosa úgy foglalt állást, hogy „az Alkotmánybíróság nem absztrakt szinten alkotmányos
elveket, hanem »alaptörvényszerűséget« vizsgál, azt, hogy az egyes jogszabályok megfelelnek-e az
Alaptörvényből következő formai és tartalmi követelményeknek. Ettől független kérdés, hogy minden
alkotmánynak (így az Alaptörvénynek is), valamint az alkotmányon alapuló hatalomgyakorlásnak
összhangban kell állnia a tartalmi alkotmányosság kritériumaival. Hatáskörén belül azonban ezt
az összhangot az alapvető jogok biztosa nem vizsgálhatja, és ilyen komplex vizsgálatra irányuló
indítványt sem tehet az Alkotmánybíróságnál” (AJB-4807/2012).
Ugyanakkor az alapvető jogok biztosának legelső indítványa az Alaptörvény átmeneti
rendelkezéseinek megsemmisítését célozta, amely szintén az alkotmányozó hatalom
aktusa, és amely jogforrásként szintén nem szerepel a T) cikk (2) bekezdésében szereplő
jogszabályok között. Az Alkotmánybíróság ennek ellenére az indítványt befogadta,
sőt – döntően az ombudsman érveire támaszkodva – meg is semmisítette az átmeneti
rendelkezéseket [45/2012. (II. 29.) AB határozat].
Megjegyzendő továbbá, hogy az Alaptörvény negyedik módosítása szövegszerűen
is lehetővé teszi, hogy az ombudsman az Alaptörvény, illetve módosításának megsemmisítését indítványozza. A 12. cikk értelmében erre „a megalkotására és kihirdetésére
vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények tekintetében” kerülhet sor. Ennek
keretében az ombudsman indítványozta is az Alaptörvény negyedik módosítása egyes
rendelkezéseinek megsemmisítését az elfogadás során felmerülő alkotmányellenesség,
valamint az egymásnak ellentmondó rendelkezések miatt előálló koherenciazavar miatt
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(AJB 2054/2013). Az Alkotmánybíróság azonban azt állapította meg, hogy a formai alkotmányellenesség nem értelmezhető kiterjesztően, és az indítványt elutasította [12/2013.
(V. 24.) AB határozat].
Csak meghatározott eseteken kezdeményezheti az ombudsman önkormányzati
rendeletek alkotmányossági felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságon. Az Alaptörvény
25. cikk (2) bekezdés c) pontjából az következik, hogy önkormányzati rendeletek más
jogszabályba ütközése esetén nem az Alkotmánybíróság, hanem a Kúria jogosult a rendelet megsemmisítésére. Az önkormányzati rendetek felülvizsgálata két részre oszlik
tehát: normahierarchiába ütközés esetén a Kúria, tételes alaptörvény-ellenesség esetén
(ha az önkormányzati rendelet közvetlenül az Alaptörvényt sérti) az Alkotmánybíróság
jogosult eljárni. Megjegyzendő, hogy a gyakorlatban nincs éles határvonal; az Alaptörvény valamelyik rendelkezésébe ütköző rendelet a legtöbb esetben valamely magasabb
szintű jogszabályt is sért.
2013. január 1-je óta, az Ajbt. módosítása következtében az alapvető jogok biztosa is
jogosult a Kúrián indítványozni önkormányzati rendelet megsemmisítését. Szemben
az alkotmánybírósági indítvánnyal, a Kúria eljárásának kezdeményezése nem önálló
hatáskör, hanem intézkedés, ami előzetes vizsgálatot feltételez.
Az indítványozható hatáskör
Az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés e) pontjából, továbbá az Abtv. 32. § (2) bekezdéséből az következik, hogy az alapvető jogok biztosa absztrakt utólagos normakontrollt,
illetve jogszabály nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálatát kezdeményezheti az
Alkotmánybíróságon.
Mivel nem önálló alkotmánybírósági hatáskör, az ombudsman nem kezdeményezheti
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatát, valamint nem kezdeményezheti jogszabály hatálybalépésének felfüggesztését sem – ezeket az intézkedéseket az
Alkotmánybíróság csak hivatalból gyakorolhatja. Mindez nem jelenti akadályát annak,
hogy az ombudsman felhívja a figyelmet arra, hogy álláspontja szerint mulasztás megállapítása, vagy a jogszabály hatálybalépésének felfüggesztése indokolt. Mivel ez nem
önálló indítvány, ilyen esetekben az Alkotmánybíróság érdemben nem köteles válaszolni
az ombudsman felvetésére. Ezt rögzítette az Alkotmánybíróság 31/2012. (VI. 29.) AB határozata is: „Az Alkotmánybíróság elsőként azt vizsgálta, hogy a jogszabály hatálybalépésének felfüggesztését lehet-e önálló indítványban kezdeményezni, vagyis erről az Alkotmánybíróságnak minden
esetben külön, formális döntést kell-e hoznia, vagy az erre irányuló javaslat csak figyelemfelhívás.
A felfüggesztésnek akkor van helye, ha az Alkotmánybíróság a »vizsgálata során« valószínűsíti
alaptörvény-ellenesség fennállását. Vagyis nem az indítványozásra egyébként jogosultnak, hanem
az Alkotmánybíróságnak van joga észlelni, hogy az alaptörvény-ellenesség valószínű.
Az Alkotmánybíróság ezt a »vizsgálata során« észleli. Ez feltételezi azt, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálódása az alaptörvény-ellenesség megállapítását illetően már folyamatban van, az érdemi
döntés előkészítése megkezdődött, vagyis az indítvány érdemi eljárás lefolytatására alkalmas.
Utólagos absztrakt normakontroll eljárásban (Abtv. 24. §) minderre figyelemmel nem lehet önálló,
és külön elbírálásra váró indítványnak tekinteni az indítványozásra jogosultnak azt a javaslatát,
hogy az Alkotmánybíróság a jogszabály hatálybalépését függessze fel. Az indítvány e része javaslat,
amely megkönnyítheti az Alkotmánybíróság észlelését, de formális döntést erről – ha az Alkotmánybíróság nem ért vele egyet – az Abtv. értelmében nem kell hozni.
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Másrészt az Alkotmánybíróság erre irányuló indítványozói javaslat nélkül is, hivatalból észlelheti,
ha felfüggesztésnek helye van.”
Az Alkotmánybíróság határozata nem tért ki ugyanakkor arra, hogy a hatálybalépés
felfüggesztése mint ideiglenes intézkedés csak a jogszabály hatálybalépésére vonatkozhat-e, vagy alkalmazhatóságára is.
Az Alaptörvény 28. cikkéből következően a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban kell értelmezni. Az
Alaptörvény eme rendelkezése tehát a teleologikus értelmezést a nyelvtani értelmezés
elé helyezi. Az Abtv. 61. §-ának objektív, jogszabályban megnyilvánuló célja, hogy ne
lehessen alkalmazni valószínűsítetten alaptörvény-ellenes jogszabályokat. Ilyen esetben
az Alkotmánybíróság a végleges döntése előtt, ideiglenes intézkedésként felfüggesztheti
a jogszabály hatálybalépését.
A kellő felkészülési idő kapcsán az Alkotmánybíróság megállapította, hogy „nem annak
van elsődleges jelentősége, hogy az adott jogszabály mikor lépett hatályba, hanem annak, hogy a
jogalanyok számára biztosítva volt-e a megfelelő felkészülési idő annak alkalmazására” [62/2009.
(VI. 16.) AB határozat]. Hasonlóan a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 13. §-át sem
a jogszabály hatályvesztésére, hanem alkalmazhatóságának megszűnésére vonatkoztatta
[1239/B/1990. AB végzés, 298/B/1994. AB határozat, 880/B/1992. AB végzés, 385/B/2001.
AB végzés, 35/2004. (X. 6.) AB határozat]. Jelen esetben is, a jogalkotó jogszabályban testet
öltött célját figyelembe véve, nem annak van jelentősége, hogy hatályba lépett-e már a
jogszabály, hanem hogy alkalmazható-e. Erre tekintettel álláspontunk szerint, az Alaptörvény 28. cikkét figyelembe véve, az Abtv. 61. § (2) bekezdésében rögzített ideiglenes
intézkedés mindaddig foganatosítható, amíg a jogszabály nem alkalmazható.
Az Alaptörvény 37. cikke mint az indítványozás korlátja
Az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdése korlátozza az Alkotmánybíróság hatáskörét pénzügyi tárgyú kérdésekben. E rendelkezés értelmében: „Mindaddig, amíg az államadósság a
teljes hazai össztermék felét meghaladja, az Alkotmánybíróság a 24. cikk (2) bekezdés b)–e) pontjában foglalt hatáskörében a központi költségvetésről, a központi költségvetés végrehajtásáról, a
központi adónemekről, az illetékekről és járulékokról, a vámokról, valamint a helyi adók központi
feltételeiről szóló törvények Alaptörvénnyel való összhangját kizárólag az élethez és az emberi méltósághoz való joggal, a személyes adatok védelméhez való joggal, a gondolat, a lelkiismeret és a
vallás szabadságához való joggal vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó jogokkal összefüggésben vizsgálhatja felül, és ezek sérelme miatt semmisítheti meg. Az Alkotmánybíróság az e tárgykörbe tartozó törvényeket is korlátozás nélkül jogosult megsemmisíteni, ha a törvény megalkotására
és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények nem teljesültek.”
Ezt a korlátozást terjesztette ki először az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek 27.
cikke, majd annak megsemmisítését követően az Alaptörvény negyedik módosítása, amely
révén az Alaptörvény 37. cikk (5) bekezdése kimondja: A (4) bekezdést azon törvényi rendelkezések esetében, amelyek abban az időszakban léptek hatályba, amíg az államadósság
a teljes hazai össztermék felét meghaladta, ezen időszak tekintetében akkor is alkalmazni
kell, ha az államadósság a teljes hazai össztermék felét már nem haladja meg.
Mindez értelemszerűen kihat az ombudsman indítványozási jogkörére is; nem kezdeményezheti az Alkotmánybíróság eljárását olyan tárgykörben, amelyben az Alkotmánybíróság nem jogosult eljárni.
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Az ombudsmani gyakorlat erre tekintettel értelmezte az Alaptörvény 37. cikk (4)
bekezdésében szereplő korlátot. Egy konkrét ügyben az ombudsman rámutatott, hogy
a hatáskört korlátozó szabály a korábbi Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés a) pontjában
rögzített, népszavazásra nem bocsátható tárgykörrel állítható párhuzamba, így – a
22/2012. (V. 11.) AB határozat alapján – a népszavazási tiltott tárgykörben kifejtettek
az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdésének értelmezése során is irányadók. Azokkal
összefüggésben pedig az Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy az alkotmányi
szabályozás kiemelkedő jelentőségével a tiltott tárgykörök zárt, szoros értelmezése
áll összhangban. A költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló törvény az
adott alkotmányi rendelkezés közvetlen végrehajtásaként megjelenő törvényhozási
tárgykört jelenti. A költségvetésről szóló törvény fogalmába semmiképpen sem tartozhat bele az összes olyan jogszabály, amelynek pénzügyi-költségvetési vonzata van.
Valamely kérdés akkor nem bocsátható népszavazásra, ha a kérdés a költségvetési törvény módosítását tartalmazza, vagy abból okszerűen következik a tiltott tárgykörként
megjelölt törvények megváltoztatása.
Nincs akadálya tehát az alkotmányossági felülvizsgálatnak és a megsemmisítésnek,
ha abból nem következik kényszerítően a költségvetési törvény módosításának szükségessége, és az nem járna egyértelműen a költségvetési gazdálkodás jelentős módosulásával. Az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdése azt hivatott kizárni, hogy az Alkotmánybíróság döntése a költségvetési gazdálkodást veszélyeztesse. Amennyiben ez nem
kerül veszélybe, nincs akadálya az alkotmánybírósági eljárásnak. Ez az értelmezés áll
összhangban az Alaptörvény N) cikk (3) bekezdésével is [AJB-2683/2012].
Megjegyzendő, hogy az Alaptörvény szövege szerint a hatáskörkorlát nem vonatkozik
a nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálatára. A hatáskörkorlát ugyanis az Alaptörvény
24. cikk (2) bekezdés b)–e) pontjaira vonatkozik, a jogszabály nemzetközi szerződésbe
ütközésének vizsgálatát viszont a bekezdés f) pontja rögzíti.

A 2012 előtt benyújtott alkotmánybírósági indítványok
Az ombudsmannak már jóval az Alaptörvény hatálybalépése előtt is volt indítványozási
jogosultsága, ez azonban – az actio popularis miatt – kevésbé került előtérbe. Érdemes
azonban áttekinteni az ez idő alatt benyújtott, leginkább rászoruló csoportok védelmét
szolgáló alkotmánybírósági indítványokat.
A hajléktalanok védelme
„Hajlékhoz való jog”
Az állampolgári jogok, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési biztosai
még 1997-ben, közösen fordultak az Alkotmánybírósághoz annak értelmezését kérve,
hogy a szociális biztonsághoz való jog részét képezi-e a hajlékhoz való jog. Kifogásolták,
hogy az állam nem tesz eleget alkotmányos kötelezettségeinek, ugyanis sem a szociális
ellátásokról, sem a társadalombiztosításról szóló törvényi rendelkezések nem biztosítják
a hajlékhoz való jogot, amely azonban a szociális biztonsághoz való alapjognak nélkülözhetetlen részét képezi. A biztosok álláspontja szerint egyetlen szociális intézkedés
sem érheti el a célját, ha nincs biztosítva a hajlék az érintettek számára.
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Kifogásolták továbbá a helyi önkormányzatokról szóló törvény, valamint a lakások
és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
törvény rendelkezéseit is, amelyek nem határozták meg a szociális lakásgazdálkodással
kapcsolatos állami feladatokat, valamint azok állami és önkormányzati szervek közötti
megosztását. Egyrészről ugyanis a hatályos jogszabályok kizárólag a helyi önkormányzatok kötelezettségévé teszik a szociális lakásgazdálkodással kapcsolatos állami felelősség érvényesítését, másrészről pedig az önkormányzatok jelentős része ennek a feladatnak az ellátására nem alkalmas. Ez pedig az állampolgári jogok régiónként eltérő
biztosítására, s ennek következtében diszkrimináció kialakulására ad lehetőséget.
A probléma megoldásához a biztosok szerint elengedhetetlenül szükséges a szociális
biztonsághoz való alapjog alkotmányos tartalmának a lakhatással összefüggésben való
értelmezése, valamint a szociális biztonsághoz való alapjoggal és a lakásgazdálkodással
kapcsolatos állami felelősség alkotmányos alapjainak és terjedelmének meghatározása.
Mindezekre tekintettel alapvetően azt a kérdést tették fel, hogy
• a szociális biztonsághoz való alkotmányos alapjog részét képezi-e a lakhatáshoz való
jog, és e jog milyen terjedelmű;
megállapítható-e
az állam felelőssége a lakhatáshoz való jog érvényesülésének bizto•
sításában.
Mindezeken túl mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítását is
kérték arra való hivatkozással, hogy az állam elmulasztotta a szociális biztonsághoz
való alapjogból származó lakhatáshoz való jog biztosítására vonatkozó szabályozó és
intézményrendszer megalkotását.
Az Alkotmánybíróság a 42/2000. (XI. 8.) AB határozatában leszögezte, hogy a szociális
biztonsághoz való jogból nem vezethető le az állampolgárok hajlékhoz való joga, de a
jogrendbe új elemként beemelte a szálláshoz való jog fogalmát. Határozatában hivatkozott arra a gyakorlatára, mely szerint a szociális biztonság nem jelent sem biztosított jövedelmet, sem pedig azt, hogy az állampolgárok egyszer elért életszínvonala a
gazdasági viszonyok kedvezőtlen alakulása következtében ne csökkenhetne, e jogból
csupán annyi következik, hogy az állam társadalombiztosítási és szociális intézményi
rendszert köteles létrehozni, fenntartani és működtetni, e rendszernek pedig pusztán a
megélhetéshez szükséges – minimális – ellátásra vonatkozó jogosultságot kell megvalósítania [pl. 26/1993. (IV. 29.) AB határozat, 32/1998. (VI. 25.) AB határozat]. Hivatkozott
arra is, hogy a jogalkotó viszonylag nagy szabadságot élvez az alkotmányi feladatok és a
szociális jogok megvalósításának eszközei és mértéke tekintetében [28/1994. (V. 20.) AB
határozat]. Szintén egy korábbi határozatában azt is kimondta az Alkotmánybíróság,
hogy a szociális biztonsághoz való jogból nem következik, hogy a lakáshoz jutás állami
támogatására az állampolgároknak alanyi joga lenne, de az sem, hogy az állam a lakáscélú támogatásoknak meghatározott formáját és rendszerét köteles volna biztosítani
(731/B/1995. AB határozat).
Az említett minimális ellátás nyújtásának kötelezettsége az Alkotmánybíróság szerint az emberi méltósághoz való jog megvalósulását kell biztosítania, amit a szociális
jogok esetében az ellátórendszer részjogosítványainak összessége garantál. A megélhetési minimum garantálásából ugyanakkor konkrétan meghatározott részjogok mint
alkotmányos alapjogok nem vezethetők le. Az emberi életet és méltóságot biztosító, valamint a nemzetgazdaság teljesítőképességének megfelelő általános ellátási kötelezettség kimondásán túlmenően az Alkotmánybíróság tartózkodik egyes konkrét részjogok
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alkotmányos alapjogként történő elismerésétől, ebből következően pedig a lakhatáshoz
való jog kimondásától is. Azt ugyanakkor rögzítette az Alkotmánybíróság, hogy az állam ellátási kötelezettsége a hajléktalanság esetén az emberi életet közvetlenül fenyegető veszélyhelyzetben kiterjed a szállás biztosítására is, ez következik ugyanis a megélhetési minimum alkotmányos alapkövetelményeként meghatározott emberi élethez és
méltósághoz való jog védelméből [42/2000. (XI. 8.) AB határozat].
A szállás biztosítására irányuló állami kötelezettség, noha nem azonos a biztosok által
hangsúlyozott lakhatáshoz való jog megteremtésével, mégis a jogvédelem sikereként
lehet elkönyvelni az Alkotmánybíróság döntésében foglaltakat.
A guberálás mint szabálysértés – Kaposvár és a Józsefváros esete
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 2011 januárjában fordult indítvánnyal az
Alkotmánybírósághoz azt kérve, hogy semmisítse meg a kaposvári önkormányzat szabálysértésekről szóló rendeletének a guberálást szabálysértéssé nyilvánító rendelkezéseit. A rendelet 14. § (2) bekezdése alapján szabálysértést követ el, aki a közterületre
kihelyezett gyűjtőedényzetből szemetet önt ki, vesz ki vagy abban guberál.
Az indítvány szerint a guberálás szabálysértéssé nyilvánítása és az ahhoz kapcsolódó jogkövetkezmények rendeleti szintű szabályozása formai és tartalmi szempontból is
alkotmánysértő. Az alapvető jogokra vonatkozó szabályokat törvénynek kell megállapítania, alapvető jog lényeges tartalmát azonban törvény sem korlátozhatja, a guberálás önkormányzati rendeletben való szabályozása így alkotmányellenes. A guberálásra
vonatkozó szabályok egyszersmind érdemi alkotmányos indok nélkül korlátozzák az
eljárás alá vont személyek emberi méltóságból fakadó általános cselekvési szabadságát,
és sértik az egyenlő bánásmód követelményét is.
Az ombudsman vizsgálatot folytatott az ügyben, a vizsgálat során az önkormányzat
jegyzője azt a tájékoztatást adta, hogy környezetvédelmi és köztisztasági, tulajdonvédelmi okból, illetve a köznyugalom, közrend, illetve a magán- és a levéltitok védelme
miatt döntött a közgyűlés a szankcionálás mellett. Az ombudsman először jelentésben
felkérte Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlését, hogy helyezze hatályon kívül a kifogásolt rendeleti szabályt, a Közgyűlés azonban a kérdéses előírás hatályban maradásáról döntött, így a biztos az Alkotmánybírósághoz fordult. Az ombudsman vizsgálati tapasztalatai alapján arra hivatkozott, hogy a guberálás célzott szankcionálása hatásában,
közvetett módon kifejezetten egy adott, kiszolgáltatott helyzetben lévő, körülhatárolható társadalmi csoport, a hajléktalan, a létminimum határán élő emberek ellen irányult,
e személyek kirekesztését, stigmatizálását, egyfajta kriminális térbe szorítását szolgálta.
A guberálás szankcionálása tehát, hiába tűnik úgy, hogy minden személyre vonatkozik, valójában – szándékoltan – egy meghatározott társadalmi csoporthoz tartozók ellen
irányul. A szabályozás mindezeken túl érdemi alkotmányos indok nélkül korlátozza a
szabálysértési eljárás alá vont személyek jogait. Az önkormányzati szabályozás így az
emberi méltósághoz való joggal, valamint az abból fakadó általános cselekvési szabadsággal összefüggő visszásságot okoz.
A kifogásolt rendelet háromfajta tevékenységet minősít szabálysértésnek: a szemét
kiöntését, a szemét gyűjtőedényzetből való kivételét és a guberálást.
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a szemét kiöntésének szankcionálását általában közegészségügyi és környezetvédelmi okok indokolják, azonban a szabálysértésekről szóló rendelet már tartalmazott ebben az időben a közterületen, közforgalmú
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épületben és közlekedési eszközön való szemetelésre és azok beszennyezésére vonatkozó elkövetési magatartásokat. Ebből fakadóan ugyanazt a szabálysértési cselekményt
két jogszabály is meghatározta, ráadásul részben eltérő elkövetési magatartással, és
különbözőképpen szankcionálva. A szemét kiöntése egyszerre valósította meg az önkormányzati rendeletben, illetve a rendeletben meghatározott szabálysértéseket, így
az önkormányzati rendelet nem volt összhangban a magasabb szintű jogszabállyal, és
ellentétes is volt a szabálysértési rendelettel. Ez pedig sértette a jogállamiság követelményét, amely azt várja el a jogalkotótól, hogy a jog szabályai világosak, egyértelműek,
hatásukat tekintve kiszámíthatóak és a norma címzettjei számára előre láthatóak legyenek. Az eltérő normatartalom és jogkövetkezmény az Alkotmánybíróság szerint arra
vezethet, hogy a jogalkalmazó diszkrecionális döntésén múlik, az adott cselekményt
melyik jogszabályi rendelkezés alapján ítéli meg, és nem zárható ki az ugyanazon cselekmény miatti kétszeres büntetés sem. A szabályozás mindezeken túl a magasabb szintű jogszabállyal való összhang hiánya miatt sértette az Alkotmány azon rendelkezését
is, amely kimondta, hogy a helyi önkormányzat rendelete nem lehet ellentétes magasabb szintű jogszabállyal.
A másik két elkövetési magatartással (közterületre kihelyezett gyűjtőedényzetből
szemét kivétele, illetve a guberálás) kapcsolatban hangsúlyozta az Alkotmánybíróság,
hogy alapvetően a jogalkotó felelősségi körébe tartozik annak megítélése, mely cselekményeket vonja közrendvédelmi szabályozás körébe, azonban az állam intézményei az
egyének szabadságába önkényes módon nem avatkozhatnak be, a szabálysértési szankcionálás csak ultima ratio lehet, csak legvégső esetben alkalmazható.
Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a kukába dobott szemét felett bárki tulajdonjogot szerezhet, ha az adott dolog eredeti tulajdonosa azzal a szándékkal dobta ki
azt, hogy nincs szüksége többé arra (vagyis lemondott a dolog feletti tulajdonjogáról).
Az önkormányzat az ilyen esetekben azért nem szankcionálhatja a szemét kivételét,
mert az jogszerű cselekménynek minősül, a Polgári Törvénykönyv ugyanis kifejezetten
rendelkezik a gazdátlan dolgon való tulajdonszerzésről.1 Amennyiben pedig a szeméttároló edény magántulajdonban van, és a konkrét esetben a jogalkalmazó megállapítja,
hogy az abba bedobott tárgy osztja a hulladéktároló tulajdonjogi sorsát, akkor az, aki
a szemétből az ott talált tárgyakat elviszi, az elkövetési tárgy értékétől függően lopás
szabálysértését vagy bűncselekményét valósítja meg, vagyis magatartása miatt a Szabs.
tv., vagy a Büntető Törvénykönyv alapján egyébként is felelősségre vonható.
Az Alkotmánybíróság azt is vizsgálta, hogy az önkormányzat által hivatkozott levéltitok és magántitok védelme kellően megalapozza-e a szemét kivételére vonatkozó
szabálysértési tényállás megállapítását. Megállapította, hogy önmagában a levéltitok
védelme nem szolgáltat kellő indokot a szemét kivételének szankcionálására, hiszen a
levéltitok oltalmát a Btk. biztosítja. Emellett az ombudsman jelentései, továbbá más empirikus ismeretek sem támasztják alá, hogy a szemét kukából való kivétele és a levéltitok
megsértése között alkotmányjogilag bármiféle értékelhető kapcsolat lenne. Mindezeket alapul véve a szemét kivétele kapcsán is megállapította az Alkotmánybíróság, hogy
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a cselekmény szabálysértéssé nyilvánításával
1
Ezzel ellentmondóan a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 43. § (1) bekezdéséből az
következik, hogy a gyűjtőedényben elhelyezett hulladék nem válik „uratlan dologgá”, hanem az a
közszolgáltató tulajdonába kerül. E törvény és a Ptk. összhangját kétségesnek véljük; a kollíziót a bírói
gyakorlat még nem oldotta fel.
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túllépett jogalkotó hatáskörének az Alkotmányban, az önkormányzati törvényben és a
szabálysértési törvényben biztosított keretein.
Végezetül megvizsgálták a gyűjtőedényzetben való guberálás szankcionálásának alkotmányosságát is.
A guberálás kifejezés a köznapi szóhasználatban a még használható, esetleg értékkel
bíró dolgok szemétben való keresésére, kiválogatására utal. Ez a cselekmény – például,
ha a guberáló a talált holmikat összeszedi és elviszi – nem jár szükségképpen együtt
a környezet szennyezésével, ezért általában és önmagában a környezetvédelem, köztisztaság szempontja nem indokolja a guberálás szankcionálását. Ha a guberálás mégis
szemetelést eredményez, akkor az elkövető a szabálysértésekről szóló rendelet alapján
felelősségre vonható. A szemétbe kidobott tárgyakkal kapcsolatban a már kifejtettek az
irányadóak, hasonlóképpen a levéltitok védelméhez. Ennek megfelelően a közgyűlés
indokai közül a köznyugalom és közrend védelmére, továbbá a Kaposváron élők közérzetére való hivatkozást vizsgálta az Alkotmánybíróság. Megállapította, hogy önmagukban a közrendre és köznyugalomra vonatkozó elvont alkotmányos értékek nem indokolhatják guberálás szabálysértéssé nyilvánítását. Ellenkező esetben ugyanis a közterületen zajló tevékenységek túlnyomó többsége szankcionálhatóvá válna, hiszen azok sok
esetben zavaróan hatnak a városképre, a lakók közérzetére és többnyire zajjal járnak.
Az Alkotmánybíróság figyelemmel volt arra is, hogy az önkormányzat által szankcionált guberálás többnyire egzisztenciális kényszerűségből következő emberi cselekvés.
A szemétben és hulladékban hasznosítható holmit keresők ugyanis az esetek túlnyomó többségében nem szabad választásuk eredményeképpen guberálnak, hanem azért,
mert nincs más választásuk vagy nem látnak más választást.
A guberálás ugyan nem alapvető jog, de nem lehet eltekinteni attól, hogy a guberálásra kényszerülő, jellemzően a megélhetési minimumhoz szükséges javakat nélkülöző,
nyomorúságos helyzetben lévő ember az összes többi, emberi minőségéhez kapcsolódó
jogával sem tud élni. A rászorultakról való gondoskodás az Alkotmány alapján az állam
kötelessége. Ennek során a közösséghez tartozók számára az emberhez méltó léthez
szükséges minimális feltételeket biztosítani kell, elsősorban persze a szociális ellátórendszer működtetésével és szociális támogatás nyújtásával, amelyhez civil szociális
intézmények is társulhatnak.
Az Alkotmánybíróság rámutatott, hogy mindig vannak – rendszerint testileg és szellemileg végsőkig leépült – rászorulók –, akik különféle okokból nem veszik igénybe a
szociális ellátórendszer szolgáltatásait. Ők arra kényszerülhetnek, hogy megélhetésükről maguk gondoskodjanak, adott esetben az elhagyott, eldobott tárgyak kiválogatásával, felhasználásával. A guberálási tevékenység többnyire az életben maradáshoz szükséges javak megszerzésére irányuló, mások jogait és a közrendet nem sértő kényszerű
cselekvés, amelynek a társadalomra való veszélyessége nem állapítható meg. Ezért az a
rendeleti szabály, amely pénzbírsággal fenyegeti a guberálókat, súlyosan veszélyezteti
az érintett magánszemély és a vele együtt élő közeli hozzátartozók létfenntartását.
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy Kaposvár Megyei Jogú
Város Közgyűlése a guberálás szabálysértéssé nyilvánításával túllépett jogalkotó hatáskörének az Alkotmány, az önkormányzati törvény és a szabálysértési törvény által
biztosított keretein.
Végezetül megállapította az Alkotmánybíróság azt is, hogy a rendelet sérti az egyenlő bánásmód követelményét is, ugyanis egy bizonyos élethelyzetben lévő társadalmi
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csoport ellen irányul. A szemét összegyűjtésére és a guberálásra kényszerülők ugyanis tipikusan a kilátástalan anyagi helyzetben lévő, a társadalom legszegényebb és legkiszolgáltatottabb rétegéhez tartozó személyek, akiknek megélhetését végső soron a
szeméttárolókból kiszedett dolgok hasznosítása és a kidobott élelem biztosítja. Ha a
szemetelést meg nem valósító cselekményeket, a dolgok szemétből való kivételét és a
guberálást az önkormányzat szabálysértéssé nyilvánítja, azzal a hajléktalan vagy az egzisztenciálisan más módon kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket stigmatizálja. Ez
pedig az Alkotmány által tiltott egyéb helyzet szerinti hátrányos megkülönböztetést
okoz [176/2011. (XII. 29.) AB határozat].
Hasonlóképpen járt el a biztos a józsefvárosi önkormányzat a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló rendeletével kapcsolatban, amely szintén a
guberálást kívánta szankcionálni. A rendelet szerint tilos a közterületre kihelyezett,
valamint az ingatlanok közös használatú területeire elhelyezett hulladékgyűjtőket –
ide tartoznak az utcai szemétgyűjtő edények, szelektív hulladékgyűjtő szigetek, társasházak kukái – kiborítani, azokból kommunális és egyéb hulladékot kivenni. Aki ezt
a magatartást megvalósítja, szabálysértést követ el és a rendelet értelmében ötvenezer
forintig terjedő pénzbírsággal lehet sújtani.
Az indítvány elbírálása már 2012-ben történt meg, hatályba lépett az Alaptörvény,
illetve 2012. április 15-én az új szabálysértési törvény is, amely úgy rendelkezett, hogy
szabálysértést csak törvény állapíthat meg, megszűnt továbbá a jegyző szabálysértési
hatósági jogköre is. Az önkormányzatok 2012. május 31-ig voltak kötelesek hatályon
kívül helyezni az önkormányzati rendeleteikben megállapított szabálysértési rendelkezéseket. Így tett a józsefvárosi képviselő-testület többek között az ombudsman által
kifogásolt rendelkezéseket illetően is, így az Alkotmánybíróság az indítványt visszautasította.
A nem rendeltetésszerű közterület-használat
A hajléktalanok érdekében ezt követően – szintén 2011-ben, néhány nappal az Alaptörvény hatálybalépése előtt – az ún. nem rendeltetésszerű közterület-használat szankcionálásával összefüggésben fordult az Alkotmánybírósághoz a biztos.
Indítványában az építési és a szabálysértési törvény, valamint a fővárosi önkormányzat közterületek rendjéről szóló rendeletének egyes rendelkezései vonatkozásában kérte az alkotmánybírósági vizsgálatot.
Az építési törvény 2011. január 1-jétől hatályos módosítása felsorolta a közterület rendeltetési köreit és lehetőséget biztosított arra, hogy önkormányzatok az adott település
közterületének „rendeltetésétől eltérő” használatát szabálysértéssé nyilváníthassák. A
Fővárosi Önkormányzat közgyűlése erre a felhatalmazásra hivatkozva rendeletet hozott arról, hogy szabálysértés miatt pénzbírsággal lehet sújtani azt, aki a közterületet
életvitelszerű lakhatás céljára használja, illetve erre a célra használt ingóságait a közterületen tárolja. Mindezeket követően a szabálysértési törvény 2011. december 1-jétől
hatályos módosítása után pedig az ún. életvitelszerű közterületen való lakhatás tilalmának „ismételt megszegése” már szabadság-elvonással (elzárással) vagy százötvenezer
forintos pénzbírsággal volt sújtható.
Az építési törvény rendelkezései az indítványban foglaltak szerint ellentétesek a jogállamiság elvével és a jogbiztonság követelményével, ugyanis indokolatlanul tág teret
adnak az önkormányzati jogalkotásra, és önkényes jogalkalmazásra adnak lehetőséget.
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A fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló rendelet rendelkezései ellentétesek a jogállamiság elvéből következő jogbiztonság követelményével,
valamint sértik az emberi méltósághoz való jogot. A rendelet szabálysértéssé nyilvánította a közterület életvitelszerű lakhatás céljára való használatát. Az ombudsman szerint a hajléktalanok esetében az életvitelszerű közterületen tartózkodás nem szabad választás eredménye. A hajléktalan személyek eleve nem tudnak hova menni, így kénytelenek életvitelszerűen a közterületen tartózkodni, ezért ezen helyzetük szankcionálása
emberi méltóságukkal ellentétes. A hajléktalanság mások jogát nem sérti, ezért azt nem
lehet ilyen mértékű hátránnyal fenyegetni. Az indítvány a pénzbüntetést alkalmatlan
szankciónak tartja, mert az általában nem behajtható, így nincs visszatartó ereje. Hasonlóképpen, ellentétes a jogállamiság elvéből következő jogbiztonság követelményével, valamint sérti az emberi méltósághoz való jogot és a személyes szabadsághoz való
jogot a szabálysértési törvény 2011. december 1-jétől hatályos rendelkezése is, amely
szerint: aki az önkormányzat rendeletében meghatározott, a közterület életvitelszerű
lakhatás céljaira történő használatára vonatkozó szabályokat ismételten megszegi, elzárással vagy pénzbírsággal sújtható. Ugyan a törvény biztosít mentesülési lehetőséget,
annak feltételei nincsenek pontosan és egyértelműen meghatározva.
Az Alaptörvény hatálybalépését követően az immár alapvető jogok biztosának nevezett ombudsman az új szabálysértési törvény közeledő hatálybalépésére való tekintettel
indítványát kiegészítette azzal, hogy az új törvényben a támadottal tartalmilag megegyező új rendelkezés lép hatályba, sőt az már nem követeli meg a magatartás ismétlődését sem, ezért kérte a rendelkezés hatálybalépésének felfüggesztését.
Az Alkotmánybíróság 2012 novemberében hozott végül döntést, addigra az új szabálysértési törvény hatálybalépésével a régi törvény és az építési törvény kifogásolt rendelkezése hatályát vesztette, Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése pedig
a támadott rendeleti szabályt helyezte hatályon kívül. Ennek megfelelően az új szabálysértési törvény, az új önkormányzati törvény, illetve a Ket. vonatkozó rendelkezései
alaptörvény-ellenességét vizsgálta.
Az új szabálysértési törvény „közterületen életvitelszerű lakhatás tilalmának megszegése” címet viselő szabálysértési tényállásának vizsgálatakor az Alkotmánybíróság
az alkotmányos büntetőjog követelményeit alkalmazta, ugyanis az új szabálysértési
törvény révén a szabálysértési jog jogrendszerben elfoglalt helye megváltozott, a szabálysértés elvesztette a közigazgatás-ellenes magatartások szankcionálásában betöltött
szerepét, és a „bagatell büntetőjogi” jellege vált dominánssá. Figyelembe vette továbbá
azt is, hogy a szabálysértések elkövetői személyes szabadságot korlátozó szankcióval is
sújthatók.
Kialakult gyakorlatában az Alkotmánybíróság kettős alkotmányossági követelményt
állított a büntetendővé nyilvánítással szemben: valamely magatartás büntetendővé
nyilvánítása nem lehet önkényes, annak valamely alkotmányos indoka kell hogy legyen, továbbá a szankciót kilátásba helyező norma feleljen meg a jogállamiság elvéből
következő normavilágosság követelményeinek. Ennek megfelelően azt kellett vizsgálni, hogy a szabálysértéssé nyilvánításnak megállapítható-e valamely legitim indoka,
a szabálysértési tényállás megfelel-e a büntetendő magatartást megállapító normával
szemben támasztott alkotmányossági követelményeknek és elég határozott-e.
Az Alkotmánybíróság kiemelte, hogy a jogalkotó egy élethelyzetet, az utcán élést,
azaz magát a hajléktalanságot minősítette büntetendőnek. A hajléktalan személyek szá-
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mára az, hogy a közterületen élnek, egy rendkívül súlyos krízishelyzetet jelent, ami különböző kényszerek hatására jött létre, a legritkább esetben tudatos, átgondolt, szabad
választásuk következménye. A hajléktalanok elvesztették otthonukat és nincs lehetőségük arra, hogy lakhatásukat megoldják, ezért valódi alternatíva hiányában kénytelenek
– miután az az egyetlen nyilvános, mindenki használatára nyitva álló terület – a közterületen élni. Ugyanakkor sem a törvény szabályozása, sem annak indokolása alapján
nem állapítható meg az az ok, az a védeni kívánt érdek, ami indokul szolgált arra, hogy
az Alaptörvény XIX. cikkében szabályozott állami feladatvállalás alapján a szociális törvényben a szociális ellátás körébe vont élethelyzetet, a törvényhozó társadalomra veszélyes, kriminális magatartássá nyilvánítson.
A közrend védelme lehet olyan alkotmányos érdek az Alkotmánybíróság szerint,
amelynek érdekében a jogalkotó szabálysértési szankció alkalmazását írja elő. Önmagában az azonban, hogy valaki a közterületen éli az életét, mások jogát nem sérti, kárt
nem okoz, a közterület rendeltetésszerű használatát, a közrendet nem veszélyezteti.
Azoknak a magatartásoknak a szankcionálására, amelyek a közterület használata során
mások jogait sértik, a közrendet veszélyeztetik, a szabálysértési törvény számos önálló
tényállást állapít meg, ezek alapján büntethető az a hajléktalan is, aki a közterületet a
közrendet veszélyeztető módon használja. Az azonban, hogy a közterületnek az életvitelszerű lakhatásra való használata magában hordozza mások jogai sérelmének, a
közrend megsértésének lehetőségét, nem tekinthető a büntetendővé nyilvánítás legitim
indokának.
A támadott szabálysértési tényálláshoz kapcsolódó felelősséget kizáró okot (nem
állapítható meg a szabálysértés, ha a feladat ellátására kötelezett önkormányzat a
hajléktalanellátás feltételeit nem biztosítja) is figyelembe véve megállapította az Alkotmánybíróság, hogy valójában nem a közrend védelméhez fűződő érdekek motiválták
a jogalkotót e tényállás megállapítása során. A települések belterületeinek közterületein élés büntetendővé nyilvánítása azt jelenti, hogy a törvény a büntetés, a személyes
szabadság korlátozásával is járó állami kényszer kilátásba helyezésével további kényszerhelyzetet teremt az amúgy is krízishelyzetben levő hajléktalanok számára, választhatnak, vagy a település külterületén keresnek maguknak lakhatási lehetőséget, vagy
igénybe veszik az önkormányzatok által nyújtott hajléktalanellátást. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint sem a hajléktalanoknak a közterületekről való eltávolítása, sem
a szociális ellátások igénybevételére való ösztönzése nem tekinthető olyan legitim, alkotmányos indoknak, amely a hajléktalanok közterületen élésének szabálysértéssé nyilvánítását megalapozná. A hajléktalanság szociális probléma, amit az államnak a szociális igazgatás, a szociális ellátás eszközeivel és nem büntetéssel kell kezelnie, az emberi
méltóság védelmével összeegyeztethetetlen önmagában azért társadalomra veszélyesnek minősíteni és büntetni azokat, akik lakhatásukat valamely okból elvesztették és
ezért kényszerűségből a közterületen élnek, de ezzel mások jogait nem sértik, kárt nem
okoznak, más jogellenes cselekményt nem követnek el. Sérti az egyén emberi méltóságából folyó cselekvési szabadságát az is, ha az állam a büntetés eszközeivel kényszerít a
szociális szolgáltatások igénybevételére.
Az Alkotmánybíróság azt is megjegyezte, hogy a hajléktalanság mint társadalmi
probléma megoldásának a szabálysértési szankció alkalmazása alkalmatlan eszköze,
mivel az érintettek azért kerültek ebbe a helyzetbe, mert jövedelem hiányában lakhatásukat nem tudják megoldani, így a bírság megfizetésére sem képesek.
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Mindezeken túl rámutatott arra is, hogy a vitatott tényállás nem egy magatartást (cselekedetet, vagy mulasztást), hanem egy objektív tényként fennálló élethelyzetet rendelt
büntetni, amellyel összefüggésben a bűnösség nem értelmezhető, a tényállás pedig lényegét tekintve az alanyi oldaltól független, gyakorlatilag objektív felelősséget teremt.
Ráadásul a tényállás alapján nem állapítható meg egyértelműen az elkövetési magatartás sem, meghatározhatatlan fogalom a közterület belterülete, illetve az életvitelszerű
lakhatás tartalma is bizonytalan. Nem állapítható meg az sem, hogy a közterületen élő
hajléktalan mikor mentesül a szabálysértési felelősség alól: nem állapítható meg, hogy
mikor hivatkozhat eredményesen a hajléktalan a hajléktalanellátás feltételeinek hiányára, csak akkor-e, ha az önkormányzat a hajléktalanok ellátására semmilyen ellátást nem
biztosít, vagy akkor is, ha a törvényben előírt ellátások valamelyikét nem biztosítja, illetőleg akkor is, ha férőhely hiányában, vagy az ellátás megfelelő (pl. közegészségügyi,
biztonsági stb.) feltételeinek hiánya miatt, nem tudja az ellátást igénybe venni.
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a vizsgált szabálysértési tényállásnak a hiányosságai, ellentmondásai olyan súlyos, a normavilágossággal
összefüggő problémákat jelentenek, amelyek jogalkalmazói jogértelmezéssel nem oldhatók fel, így az nem felel meg a jogállamiság követelményeinek.
A fentiekkel párhuzamosan a helyi önkormányzatokról szóló új törvény arra hatalmazza fel a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy önkormányzati rendeletében közösségellenes magatartásokat megtiltson, és e magatartások elkövetőjével szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírság kiszabását rendelje el. A törvény arra is felhatalmazást adott a helyi
önkormányzat képviselő-testületének, hogy rendeletben határozza meg a kirívóan közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait. Az önkormányzatok által statuált szankciók alkalmazásához pedig a Ket. bírságolásra vonatkozó szabályai teremtettek eljárásjogi garanciákat,
amelyek azonban az Alkotmánybíróság megállapítása szerint a felhatalmazás hiányosságait nem pótolták, a jogalkotással szemben pedig nem biztosítottak garanciákat a
polgárok számára. A Ket. szabályai nemhogy nem korlátozták, hanem – az elkobzás
önkormányzati rendeleti szabályozásának lehetőségével – éppen hogy kiszélesítették a
helyi önkormányzatok szabad belátáson alapuló szabályozási jogkörét.
Az Alkotmánybíróság megállapította azt is, hogy a helyi önkormányzatok anélkül
kaptak felhatalmazást, hogy a jogalkotó hatáskör terjedelmét, annak kereteit a törvény
szabályozta volna. A „közösségellenes magatartás”, a „kirívóan közösségellenes magatartás” olyan határozatlan jogfogalom, amely rendkívül széles, diszkrecionális jogkört
biztosít a helyi önkormányzatok számára, annak eldöntésére, hogy mely magatartásokat ítél a helyi közösség együttélési szabályait figyelembe véve tiltottnak, s bírsággal sújthatónak. A jogalkotó hatáskörrel való visszaélés veszélyét növelte az is, hogy a
törvény gazdasági érdekeltséget is teremtett az önkormányzatok számára azzal, hogy
a felhatalmazás alapján megalkotott rendeletekre alapozva beszedett bírságok teljes
mértékben az önkormányzatok bevételét képezhették. Törvényi garanciák nélkül ez a
gazdasági érdekeltség arra sarkallhatja az önkormányzatokat, hogy bevételi forrásaik
növelése érdekében minél szélesebb körben írjanak elő tilalmakat, és minél magasabb
összegű bírságot szabjanak ki, illetőleg ilyen módon biztosítsanak közmunkásokat feladataik ellátásához – állapította meg az Alkotmánybíróság.
Kifogásolta továbbá azt is, hogy a törvényi szabályozás nem tartalmazza azokat a
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keretrendelkezéseket sem, amelyek anyagi jogi garanciákat nyújthatnának az önkormányzati rendeletben foglalt tilalmak megszegői számára. Nem állapítható meg, hogy
az önkormányzatok felhatalmazása mely jogalanyok (csak természetes személyek, vagy
szervezetek) magatartásának szabályozására, objektív vagy szubjektív felelősségen alapuló szankciók statuálására terjed ki.
Az Alkotmánybíróság megállapította végül azt is, hogy nincs összhang az új önkormányzati törvényben adott rendeletalkotási felhatalmazás és a Ket. között. Ugyanis
az új önkormányzati törvény csak helyszíni bírság és pénzbírság kilátásba helyezésére
ad jogalkotási felhatalmazást az önkormányzatnak, a Ket. azonban ezt a felhatalmazást kiterjeszti a tulajdon elvonására lehetőséget adó elkobzásra is. Ez a felhatalmazás
a jogbiztonság sérelmén túl magában hordozza a tulajdonhoz való jog sérelmének a
veszélyét is. Az Alkotmánybíróság ezért – bár az ombudsman a Ket. e szabályait nem
támadta – a vitatott szabályokkal való szoros összefüggése alapján kiterjesztette vizsgálatát a Ket. 94/B. § (1)–(3) bekezdésének alkotmányosságára, és megállapította, hogy
e rendelkezéseknek a „vagy önkormányzati rendelet” szövegrésze alaptörvény-ellenes,
az elkobzás önkormányzati rendeletben való előírása – a törvényi keretek szabályozásának hiányában – sérti a jogbiztonságot és a tulajdonhoz való jogot is [38 /2012. (XI. 14.)
AB határozat].
A monoki szociális kártya
A 2012 előtti időszakból kiemelendő még az ombudsman Monok Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális kártya bevezetéséről szóló rendeletét támadó
indítványa.
A biztos hivatalból indított vizsgálatot, jelentésében pedig felkérte a képviselő-testületet a rendelet visszavonására. Álláspontja szerint a szociális segély felhasználásának
korlátozása a szociális törvény érdemi kiegészítését jelenti, ami túlmegy a felhatalmazásban előírtakon. A rendelet szövegében megfigyelhető hiányosságok és ellentmondások kapcsán felmerülhet továbbá a kiszámíthatatlan, önkényes jogalkalmazás veszélye
is. Törvényi háttér hiányában a rendelet arra nézve sem tartalmaz pontos meghatározást, hogy melyek azok a meghatározott termékek és szolgáltatások, amelynek megvásárlására, igénybevételére a szociális kártya jogosítana, illetve mi alapján jelölnék ki a
kártyaelfogadó helyeket.
Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület nem tett eleget a jelentésben foglaltaknak,
a biztos az Alkotmánybírósághoz fordult a rendelet megsemmisítését kérve. Az Alkotmánybíróság végül megszüntette az eljárását, mert a képviselő-testület a rendeletet hatályon kívül helyezte [1218/B/2009. AB végzés].

Indítványok az Alaptörvény hatálybalépése után
Mint arra a korábbiakban utaltunk, az indítványozói jogkör jelentős átalakulását követően 2012-ben összesen 25 utólagos normakontroll iránti indítvány érkezett az Alkotmánybírósághoz, amiből 24-et az alapvető jogok biztosa nyújtott be. A fentiekben
ismertetett változások azt eredményezték, hogy több száz magánszemély, civil szervezet, sőt időnként politikus is kérte az ombudsmant, hogy az Alkotmánybíróságtól kérje
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az alkotmányellenesnek vélt jogszabály megsemmisítését. Az ombudsman valamennyi
esetben érdemben válaszolt a kezdeményezésre és, amennyiben szükségét látta, indítványozta az alkotmányellenesség megállapítását. Mindez az ombudsman feladatainál
is részleges „profilváltást” eredményezett; míg korábban a biztos egyedi jogsérelmeken
keresztül vizsgálta a jogszabályokat és a jogalkalmazást, az indítványozás hatásköre
jogszabályok absztrakt (egyedi ügytől elvonatkoztatott) alkotmányossági vizsgálatát is
az ombudsman feladatává teszi.
Az ombudsmani gyakorlat e hatáskörénél is kiemelt figyelmet fordított a rászorulók
védelmére, fellépett a gyermekek, a nyugdíjasok, a rokkantak, a betegek, illetve a várandós nők érdekében is.
A gyermekek jogainak védelme
Fiatalkorúak elzárása
Az Alkotmánybíróságtól kérte az ombudsman a régi és az új szabálysértési törvény azon
rendelkezéseinek megsemmisítését, amelyek a fiatalkorúak esetében lehetővé tették az
elzárás, illetve a szabálysértési őrizet elrendelését.
Az ombudsman egy konkrét ügy kapcsán állapította meg, hogy a gyermekek gondoskodáshoz és védelemhez, valamint személyes szabadsághoz való jogával ellentétes a
szabálysértési törvénynek az a rendelkezése, amely nem tekinti gyermeknek a fiatalkorút, megszünteti az elzárásuk tilalmát, meghatározza elzárásuk lehetséges időtartamát,
sőt azt is megengedi, hogy a fiatalkorúra kiszabott pénzbírságot elzárásra változtassák.
A visszásságok orvoslása és jövőbeni megelőzése érdekében felkérte a belügyminisztert, hogy fontolja meg a szabálysértési törvény olyan módosításának, kiegészítésének
a kezdeményezését, amely megszünteti a fiatalkorúak szabálysértési őrizetbe vételének
és elzárása elrendelésének lehetőségét, illetve amely korrigálja a fiatalkorú fogalmát.
A belügyminiszter azt válaszolta, hogy a szabálysértési törvény módosításával meg
kívánta szüntetni a jogkövetkezmények különbözőségét a tulajdon elleni szabálysértést
elkövető fiatalkorúak és felnőttek között a jogalkotó, ugyanis eszköztelen volt a fiatalkorú elkövetővel szemben, az elzárás pedig – a jogalkotó álláspontja szerint – a fiatalok
személyiségének formálásához járul hozzá.
A 2012. április 15-én hatályba lépő új szabálysértési törvény szabályozása továbbra
is fenntartja a fiatalkorúak esetében mind az elzárás, mind a pénzbüntetés elzárásra
változtatásának lehetőségét.
Az ombudsman kiemelte, hogy az Alaptörvény értelmében mindenkinek joga van a
szabadsághoz és a személyi biztonsághoz. A személyes szabadsághoz való jog érdemben felhívható valamennyi, a mozgást és a helyváltoztatást is korlátozó jogszabály alkotmányossági megítéléséhez: e jogok korlátozásának alkotmányossága, az alapjogok
korlátozására irányadó követelmények figyelembevételével dönthető el.
Az Alaptörvény szerint továbbá minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. E rendelkezés
a gyermekek védelmének alkotmányos alapja, amely szerint minden gyermeknek joga
van elsősorban a családja, másodsorban az állam és – kivételesen – a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi
fejlődéséhez szükséges. A gyermeknek elsődlegesen a családtól kell a szükséges védelmet és gondoskodást megkapnia, ezt azonban kiegészíti, meghatározott esetben pedig
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pótolja, helyettesíti az állami intézményvédelmi kötelezettség. Az ombudsman hivatkozott továbbá arra is, hogy az állam szerepe a gyermekek védelmében és a róluk való
gondoskodásban az, hogy meghatározza a gyermekek alapvető jogai érvényesítésének
garanciáit, továbbá létrehozza és működtesse a gyermekek speciális védelmét biztosító
intézményrendszert.
A speciális védelem biztosításának kötelezettségéből kiindulva a büntetőjogi és szabálysértési szankciórendszer kialakítása során a gyermekek személyi szabadságának
korlátozásakor a mindenkori törvényalkotónak különleges figyelemmel, a 18 éven aluli
gyermekek jogainak és mindenek felett álló érdekének figyelembevételével kell eljárnia: a szabadságelvonás alapos alkotmányossági indokolásra szorul, csak végső eszközként alkalmazható. A 18 éven aluli gyermekek esetében önmagában a bűnmegelőzéshez fűződő, elvont társadalmi érdek érvényesítése nem indokolhatja a szabadságelvonás alkalmazását.
Az eljárás alá vont fiatalkorú személyek esetében a rövid időtartamú szabadságelvonás, az elzárás, illetve a szabálysértési őrizet alkalmazásának lehetősége szükségtelenül
és aránytalanul korlátozza a gyermekek személyes szabadsághoz, valamint védelemhez
és gondoskodáshoz való jogait, nem szolgálja a gyermek mindenek felett álló érdekét.
Egyrészt nem igazolható, hogy a rövid időtartalmú szabadságelvonás helyett a törvényalkotó számára nem áll rendelkezésre olyan enyhébb jogkorlátozással járó lehetőség
(szankció, intézkedés), amellyel hatékonyan felléphet a fiatalkorúak által elkövetett
jogsértésekkel, például a miniszteri válaszban is említett vagyon elleni szabálysértések
elkövetőivel szemben. Ide sorolhatóak példaként a közérdekű munka, a kompenzáció, a
kár helyreállítása, illetve a gyermekvédelmi eszközök használata.
Másrészt a 18 éven aluli gyermekek esetében a szabadságelvonással okozott közvetlen és közvetett hátrány és sérelem nem áll arányban az elérhető eredményekkel sem.
Az arányosság követelménye kapcsán irányadó nemzetközi emberi jogi, gyermekjogi
egyezményekben lefektetett alapkövetelmények értelmezése szerint a kisebb súlyú jogsértések elkövetése esetén kifejezetten hátrányos, komoly negatív behatással jár a szabadságelvonás alkalmazása. A fiatalkorúakkal szembeni büntetőjogi felelősségre vonás
elsődleges célja a nevelés és a megelőzés, amelyet a rövid időtartamú szabadságelvonás
nem képes biztosítani. A gyermekeket érintő szabálysértési szankciók alkalmazása során az alkotmányosan szükséges „más elbánást” nem garantálja az, hogy az elzárás
maximális időtartama fiatalkorúak esetében rövidebb (60 nap helyett 30, illetve 45 nap).
A néhány napos elzárás az ombudsman álláspontja szerint nemhogy javító, visszatartó erővel rendelkezik, hanem éppen ellenkezőleg, káros hatású. Az elzárás alkalmazása
pszichés megterheléssel is párosul, ami egy 18 év alatti számára sokkal nagyobb kárt
okozhat, mint maga a személyi szabadság korlátozása.
Kiemelte továbbá azt is, hogy az Alkotmánybíróságnak vizsgálnia kellene, nem áll-e
fenn mulasztás a mentesülés biztosításával kapcsolatban.
Az ombudsman indítványában hivatkozott mindezeken túl a Gyermekek jogairól szóló,
New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény sérelmére is, így a támadott rendelkezéseket azok nemzetközi szerződésbe ütközése miatt is kérte megsemmisíteni.
Az iskolakerülés rendészeti szankcionálása
Szintén a gyermekek jogainak védelme érdekében fordult az Alkotmánybírósághoz a
biztos azzal a jogszabályi rendelkezéssel kapcsolatban, amely 2013. január 1-jétől lehe-
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tővé teszi, hogy rendőr intézkedjen a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által
szervezett foglalkozástól engedély nélkül távolmaradó, vagy onnan engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szemben.
Eszerint „a rendőr azt a 14. életévét be nem töltött tanulót, aki nagykorú kísérete nélkül, valamint aki nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola
által szervezett kötelező foglalkozástól engedéllyel maradt távol, vagy arról engedéllyel távozott el
– a nevelési-oktatási intézménnyel történt előzetes egyeztetést követően a nevelési-oktatási intézmény vezetőjéhez kísérheti”. Hitelt érdemlő igazoláson „a nevelési-oktatási intézmény, az orvos,
valamint a 14. életévét be nem töltött tanuló szülője, törvényes képviselője által kiállított írásbeli
igazolást kell érteni”.
Az ombudsman szerint e rendelkezések ellentétesek a jogbiztonság és a normavilágosság követelményével, ugyanis a normaszöveg értelmezését megnehezíti, hogy nem
világos, az intézkedés feltételei alapvetően konjunktív vagy diszjunktív viszonyban állnak-e egymással. Azaz a 14. életévét be nem töltött tanulót akkor is a nevelési-oktatási
intézmény vezetőjéhez kísérheti a rendőr, ha egyébként nagykorú személy kíséretében
van, de nincsen nála külön igazolás vagy ellenkezőleg, önmagában a nagykorú kísérete
elegendő ahhoz, hogy az intézkedésre ne kerüljön sor.
A jogalkotó nem határozta meg továbbá, hogy milyen időszakban van intézkedési
lehetősége a rendőrnek a 14. éven aluli gyermekkel szemben, csupán annyit tartalmaz,
hogy tanítási napnak kell lennie. A tanítási napokon a tanítás vége ugyanakkor az egyes
nevelési-oktatási intézményekben, az egyes évfolyamokon, sőt az egyes osztályokban
is változó kora délutáni időpont lehet. Problémát jelent, hogy az sem derül ki a szabályozásból, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel való előzetes egyeztetés mennyi időt
vehet igénybe.
Nem egyértelmű az sem, hogy formai szempontból milyen igazolás fogadható el hitelt érdemlőnek. Nem elhanyagolható, hogy a mulasztással kapcsolatos orvosi, illetve
szülői igazolást az oktatási intézményekben értelemszerűen utólagosan kell bemutatni.
Számos olyan élethelyzet adódhat továbbá, amikor a gyermek önhibáján kívül nincs
lehetőség hitelt érdemlő igazolás beszerzésére vagy azt a gyermek elveszíti.
Az ombudsman álláspontja szerint a támadott rendelkezés egy egységesen vizsgálandó kettős korlátozást valósít meg: a gyermekek alapjogai mellett a szülők neveléshez való jogát is korlátozhatja. A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést. Ennek megfelelően elsősorban a szülők (gondviselők) jogosultak
arra, hogy döntsenek a gyermekeik testi és szellemi fejlődésével kapcsolatos kérdésekben. Az állam azonban kifejezetten rendészeti eszközök alkalmazásával korlátozná a
14 éven aluli gyermekek emberi méltósághoz és önrendelkezéshez való jogát, és ezzel
együttesen a gyermekek szüleinek neveléshez való jogát. A szabályozás a gyermeket
indokolatlan külső kontrollnak teszi ki azáltal, hogy a rendőr potenciálisan bármilyen
időpontban különösebb indok nélkül is „elszámoltathatja” azzal, hogy merre igyekszik
és milyen indokkal. Az önrendelkezési jog szempontjából aggályosnak minősül az általános kontroll-fenyegetettség mellett a gyermek feltartóztathatósága, valamint az úti
céljától való eltérítés lehetősége. Ha pedig a nevelési-oktatási intézménnyel való előzetes egyeztetés elhúzódik, hosszú ideig nem vezet eredményre, akkor felmerülhet a
gyermek személyes szabadságának (bizonytalan időtartamú) korlátozása. A gyermekek
emberi méltóságát is korlátozza a szabályozás. Válaszai, szavahihetősége kétségbe vonható, igazolással kell azt bizonyítania, hogy nem „lóg” vagy „cselleng” és nem hazudik.
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A rendőrök nincsenek – nem is lehetnek – tisztában a gyermekek teljes körű iskolai elfoglaltságával, így nem tudják megítélni, hogy az adott gyermek mikor van jogszerűen
távol az iskolától, azaz mely esetben nincsen szüksége külön igazolásra a gyermeknek.
Ha állítását a gyermek – akár a szülő mulasztása folytán, akár bármilyen más okból –
nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani, akkor a rendőr az iskolájába kísérheti, amivel
meg is szégyeníthetik őt a társai előtt.
Az ombudsman indítványában hivatkozott arra, hogy a kiskorú gyerekekkel szemben előírt rendőri intézkedés lehetősége nem minősül feltétlenül szükséges eszköznek
a tankötelezettség teljesítése szempontjából. A gyermekek iskolából történő kimaradásának visszaszorítása érdekében egyrészt a nevelési-oktatási intézmények vonzerejét,
másrészt a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékonyságát lenne célszerű növelni. A szabályozás egyúttal aránytalannak is minősül, mivel a gyermekek és a szülők preventív
és általános jogkorlátozásából adódó tényleges (effektív) hátrányai lényegesen nagyobbnak látszanak, mint a tiltással és szankcionálással elérhető esetleges „kollektív” előnyök.
A nemzetiségek jogai
A nemzetiségek jogait érintően egy biztosi indítvány volt, amely a nemzetiségek jogairól szóló törvény több – a nemzetiségi önkormányzati választásokat és a nemzetiségi
önkormányzatok működését érintő – rendelkezésének megsemmisítését kérte.
A nemzetiségi önkormányzati választásokon a nemzetiségi szervezetek állíthatnak
jelöltet. A nemzetiségi törvény egyik értelmező rendelkezése azonban – kizárólag a
választójogi szabályok alkalmazása során – leszűkíti a nemzetiségi szervezet fogalmát
azokra a közhasznú egyesületekre, amelyek alapszabályban rögzített célja egy konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete. A nemzetiségi önkormányzatok egyik legfontosabb jellemzője, hogy választások útján jönnek létre, ezért létrehozásuk során biztosítani kell a képviselni kívánt közösségtől származó demokratikus legitimációt. Ez
megköveteli, hogy a nemzetiségi önkormányzatokat a nemzetiségi választópolgárok
alakítsák meg választott képviselőik útján. Alkotmányossági szempontból ezért nem
kifogásolható az a feltétel, hogy a nemzetiségi önkormányzati választásokon az adott
nemzetiséget képviselő szervezetek állíthatnak jelöltet. Ugyanakkor a korábbi kisebbségi önkormányzati választásokon jelöltet állító és mandátumot szerzett kisebbségi
szervezetek túlnyomó többsége nem rendelkezett közhasznú jogállással. Ahhoz, hogy
a nemzetiségi egyesületek a hatályos szabályozás alapján kérelmezhessék felvételüket
a közhasznúsági nyilvántartásba, két egymást követő lezárt üzleti évben meg kell felelniük a törvényi többletfeltételeknek. Ez azzal a következménnyel jár, hogy azok a
nemzetiségi szervezetek, amelyek a 2012. évi üzleti évben nem tudnak átállni a közhasznú jogálláshoz szükséges működésre, a soron következő nemzetiségi önkormányzati választásokon nem állíthatnak jelölteket. A közhasznú szervezetek gazdálkodására, annak átláthatóságára szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint más civil szervezetek
működésére. Ez azonban nem adja ésszerű indokát annak, hogy a jogalkotó kizárja a
jelöltállításból azokat a szervezeteket, amelyek ugyan nem felelnek meg a közhasznúsági nyilvántartásba vétel feltételeinek, azonban ténylegesen nemzetiségi képviseletet
látnak el. Egy nemzetiség helyi egyesülete ugyanakkor a közhasznú jogálláshoz szükséges önálló bevétel nélkül is érdemben el tud látni képviseleti feladatokat. A nemzetiségi szervezetek esetében megkövetelt közhasznúsági kritérium ésszerűtlenségére utal
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az is, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán bármely
bejegyzett egyesület állíthat jelöltet. A feltétel továbbá alkalmatlan arra, hogy a választási visszaélések kizárását biztosítsa, ugyanis az „álnemzetiségi” szervezetek közhasznú egyesületként is működtethetők.
Magyarországon nincs hiteles nyilvántartás a nemzetiséghez tartozókról, ezért a
nemzetiségi törvény azokon a településeken ad lehetőséget a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kitűzésére, ahol a legutolsó népszámlálás nemzetiségenként összesített adatai szerint az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma eléri a
harminc főt. A népszámlálási adatok azonban nem tekinthetők a nemzetiségi lakosság
pontos leképezésének, hiszen szenzitív adatokról szóló önkéntes nyilatkozatokon alapulnak. Ráadásul a 2011. évi népszámlálás adatainak gyűjtésekor még nem volt ismert,
hogy milyen választójogi következménye lesz a nemzetiséghez tartozásra vonatkozó
adatok önkéntes megvallásának, illetve az attól való tartózkodásnak. A felvett adatok
felhasználása ugyanakkor nem jelent garanciát a választási visszaélések ellen sem, hiszen a nemzetiségi választói jegyzékbe visszaélésszerű joggyakorlásuk révén felvett
választópolgárok akkor is részt vehetnek az országos és a területi nemzetiségi önkormányzati választásokon, ha lakóhelyükön – a nemzetiségi statisztikákra hivatkozva –
nem tűzik ki a települési szintű választást. A nemzetiséghez nem tartozókat ezért nem
a népszámlálási adatok figyelembevételével, hanem a nemzetiségi választói jegyzékbe
vétel megfelelő szabályozásával lehet kizárni a választás folyamatából.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségi szabályait is kifogásolta az ombudsman. A nemzetiségi önkormányzati képviselők esetében méltatlansági ok a felszámolási (kényszertörlési) eljárás során ki nem elégített követelésekért való
helytállási kötelezettség elmulasztása. A ki nem elégített követelésekért való polgári jogi
felelősség azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy a gazdasági társaság vezetőjének
magatartása a képviselői méltatlanságot megalapozó etikai aggályokat is felvet – mutatott rá az ombudsman. A helytállási kötelezettség teljesítése ugyanis nemcsak attól
függ, hogy a vezetőt terheli-e vétkes kötelezettségszegés, hanem számos külső, objektív
körülmény is befolyásolhatja. Éppen ezért e rendelkezés szükségtelenül és aránytalanul
korlátozza a közhivatal viseléséhez való jogot, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának méltatlanság miatti megszüntetésére alapot adhat a felszámolási
(kényszertörlési) eljárás során ki nem elégített követelésekért való helytállási kötelezettség elmulasztása is. A szabályozás nem alkalmaz továbbá azonos mércét a méltatlansági
okok meghatározása során, nem azonos elvek és szempontok alapján ítéli meg a nemzetiségi önkormányzati képviselőhöz méltatlan helyzeteket, ezzel pedig sérti az egyenlő
bánásmód követelményét.
Sérti továbbá az ártatlanság vélelmét a nemzetiségi törvény azon rendelkezése, amely
szerint a nemzetiségi önkormányzati vagyon jogellenes felhasználása esetén – amen�nyiben a volt tisztségviselő vagy volt képviselő személyes felelőssége nem állapítható
meg – a volt elnököt, elnökhelyettest és képviselő-testületi, közgyűlési tagokat egyetemleges felelősség terheli, kivéve, ha egyértelműen igazolható, hogy a jogtalan felhasználást eredményező döntés ellen szavaztak. E rendelkezés az egyetemleges felelősséget kiterjeszti azokra a nemzetiségi önkormányzati tagokra is, akik nem vettek részt a határozathozatalban, mert tartózkodtak, nem szavaztak vagy akár jelen sem voltak az ülésen.
A nemzetiségi törvény átmeneti rendelkezésként arról rendelkezik, hogy a megszűnt
és a soron következő általános választás eredményeképpen meg nem alakult települési
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nemzetiségi önkormányzat vagyona a települési önkormányzat tulajdonába kerül azzal, hogy azt nemzetiségi célra kell felhasználni, ez pedig a 2014. évi választások kitűzése előtt megszűnt nemzetiségi önkormányzatok vagyonának alkotmányellenes elvonását eredményezi az adott nemzetiségi közösségtől. A vagyon tulajdonjogát ugyanis
egy olyan testület szerzi meg, amely e jogot nem a nemzetiségi önigazgatás szerveként,
hanem az adott településen élő választópolgárok közösségének felhatalmazásából gyakorolja. A vagyon felhasználásának nemzetiségi célhoz kötése nem ellensúlyozza azt,
hogy a rendelkezési jog végérvényesen kikerül az adott nemzetiség választott önkormányzatainak döntési kompetenciájából.
Kifogásolta továbbá az ombudsman azt is, hogy noha a nemzetiségi önkormányzat
testülete dönthet úgy, hogy nem magyar nyelven tartja üléseit, az ülésről készült jegyzőkönyvet azonban nemcsak a tanácskozás nyelvén, hanem magyar nyelven is el kell
készíteni. Ez gyakorlatilag közvetlen veszélyét idézi elő annak, hogy a nemzetiségi önkormányzatok akkor is magyar nyelven fognak tanácskozni, ha a tagok anyanyelvükön is meg tudnák tartani az ülést. Magyar nyelvűségre késztet az a törvényi előírás
is, amely értelmében a nemzetiségi önkormányzatok jegyzőkönyvének elkészítéséről a
helyi önkormányzatok kötelesek gondoskodni. A helyi önkormányzatok ugyanis többnyire ellenérdekeltek abban, hogy a jegyzőkönyv nemzetiségi nyelven is elkészüljön,
hiszen ez számukra többletkiadással jár. Nem teszi elkerülhetetlenül szükségessé a magyar nyelvű jegyzőkönyvezést sem az, hogy a nemzetiségi önkormányzatok nyílt testületi üléseiről készült jegyzőkönyvek megtekintésének lehetőségét mindenki számára
biztosítani kell, sem pedig az, hogy a jegyzőkönyveket meg kell küldeni a fővárosi vagy
megyei kormányhivatalnak, valamint a helyi önkormányzattal kötött megállapodásban
megjelölt jegyzőnek vagy megbízottjának – mutatott rá a biztos.
Végezetül alaptörvény-ellenesnek ítélte az ombudsman azt a rendelkezést is, amely
szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő a testületi üléseken jelnyelvet, továbbá
az általa választott speciális kommunikációs rendszert használhatja, amelynek költségeit a nemzetiségi önkormányzat fedezi. E rendelkezés ugyanis nincs összhangban azzal a szabályozással, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat működésének, a testületi,
tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásának személyi és tárgyi feltételeit a helyi önkormányzatok kötelesek biztosítani. Miközben a nemzetiségi önkormányzat tagjai a helyi önkormányzattól igényelhetik képviselői feladataik ellátásához szükséges személyi
és tárgyi feltételeket, addig ez a jog nem illeti meg a fogyatékossággal élő képviselőket a
jeltolmácsot és speciális kommunikációs rendszert illetően. E megkülönböztetés alapja
a képviselő védett tulajdonsága, ami ellentétes az egyenlő bánásmód követelményével. A szabályozás az ombudsman szerint közvetlen veszélyét idézi elő annak, hogy a
nemzetiségi szervezetek hátrányos megkülönböztetést fognak alkalmazni a kommunikációban korlátozott (látásában, hallásában vagy beszédében akadályozott) fogyatékos
személyekkel szemben a jelöltállítás során, mert mandátumszerzésük esetén a képviselői feladataik ellátásával összefüggő kiadásokat nem tudják finanszírozni a nemzetiségi
önkormányzatok.
Az indítvány benyújtását követően az Országgyűlés módosította a nemzetiségek jogairól szóló törvény egyes rendelkezéseit.
Az új törvényi szabályozás alapján a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati választásokon már nem kizárólag közhasznú egyesületet állíthat jelöltet, hanem a párt és a
szakszervezet kivételével a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő min-
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den olyan egyesület, amelynek alapszabályában rögzített célja az e törvény szerinti,
konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete, ezzel megszüntette az érintett rendelkezés
alaptörvény-ellenességét.
Szintén új rendelkezés, hogy a nemzetiségi önkormányzati vagyon jogellenes felhasználása esetén – ha a nemzetiségi önkormányzat volt tisztségviselőjének vagy volt
képviselőjének személyes felelőssége nem állapítható meg – a volt elnököt, elnökhelyettest (elnökhelyetteseket) és a volt képviselő-testületi, közgyűlési tagokat nem akkor
terheli az egyetemleges felelősség, ha nem szavaztak a jogtalan felhasználást eredményező döntés ellen, hanem akkor, ha igazolható, hogy a jogellenes felhasználást eredményező előterjesztést a döntéshozatal során támogatták, így immár ebben az esetben
is megszűnt az alaptörvény-ellenesség.
Az új törvényi szabályozás alapján a megszűnt és az általános nemzetiségi önkormányzati választásokon újra meg nem alakult helyi nemzetiségi önkormányzat vagyona nem helyi önkormányzati tulajdonba, hanem az adott nemzetiség országos önkormányzatának tulajdonába kerül, így ez a probléma is rendeződött.
Az új törvényi szabályozás alapján a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésének
jegyzőkönyvét az ülésen használt tárgyalási nyelven vagy – testületi döntés alapján –
magyar nyelven kell elkészíteni. Nemzetiségi nyelvű tanácskozás esetén nem kötelező
tehát magyar nyelvű jegyzőkönyvet is elkészíteni. A jegyzőkönyvet elegendő az elnöknek és egy képviselőnek hitelesítenie. A nemzetiségi önkormányzat testületi ülésén a
jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, valamint az
ehhez kapcsolódó költségek viselése – az önkormányzati működés egyéb tárgyi feltételeivel azonos módon – pedig immár nem a nemzetiségi önkormányzat, hanem a helyi
önkormányzat kötelezettsége. Ennek megfelelően e körben is megszüntette a jogalkotó
az alaptörvény-ellenességet.
Mindezek alapján az indítvány nagy része okafogyottá vált. Továbbra is kérte ugyanakkor az ombudsman az Alkotmánybíróságot, hogy semmisítse meg a nemzetiségek
jogairól szól törvény népszámlálási adatokkal, illetve a méltatlansággal kapcsolatos rendelkezéseit. Ez utóbbi esetben azért, mert a törvény módosítását követően sem alkalmaz
az alkotmányos céljából következő azonos mércét a méltatlansági okok meghatározása
során.
A nyugdíjak védelme
Az Alaptörvény számos ponton átalakította a nyugellátások alkotmányos védelmét. A
korábbi Alkotmány alapján az öregségi nyugdíj (mind a saját jogú, mind a hozzátartozói) ún. „közjogi várományként” az alkotmányos tulajdonvédelem tárgya volt, és alkotmányosságát a tulajdonhoz való jog szabályai szerint lehetett megítélni. Ezzel szemben
a korhatár előtti (előrehozott) és a rokkantsági nyugdíj ex gratia juttatás volt, amelyek
esetében a jogalkotó mérlegelési jogköre jóval szabadabb volt.
Ezt a gyakorlatot a 37/2007. (VI. 12.) AB határozat foglalta össze a legteljesebben. A
határozat rögzítette, hogy a társadalombiztosítási jogalkotást megítélő alkotmánybírósági gyakorlat visszatérő megállapítása, hogy a szerzett jogok megvonása sérti a jogállamisághoz szervesen kapcsolódó jogbiztonság elvét [elsőként: 11/1991. (III. 29.) AB
határozat]. Az Alkotmány szerint a társadalombiztosítás az ellátáshoz való jog megvalósításának egyik eszköze, azaz a társadalombiztosításnak a szerzett jogok garantálását az
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ellátáshoz való alkotmányos jog megvalósítására figyelemmel kell biztosítania [26/1993.
(II. 29.) AB határozat].
A vásárolt jog az Alkotmánybíróság gyakorlatában eleinte a szerzett jog szinonimájaként szerepelt [pl. 26/1993. (II. 29.) AB határozat], ami szó szerinti jelentésében is arra
utal, hogy a járulékfizetéssel ellentételezett szolgáltatások állnak alkotmányos védelem
alatt. Ugyanekkor e határozataiban az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy a vegyes
rendszerű társadalombiztosításban nem választható élesen ketté a biztosítási és a szolidaritási elem. A „vásárolt jogra” azonban csak a biztosítással fedezett szolgáltatások
esetében lehet sikerrel hivatkozni, viszont az elemek keveredése miatt nem dönthető
el teljes pontossággal, hogy melyik mögött áll ellenszolgáltatás, és melyik mögött nem.
A szerzett jog mint általános kategória és a vásárolt jog szinonim fogalmakként való
használata akkor változott meg, amikor az Alkotmánybíróság bevezette a tulajdonvédelem szempontjainak alkalmazhatóságát a társadalombiztosítás terén [43/1995. (VI. 30.)
AB határozat]. E határozat rendelkező részében az Alkotmánybíróság elvi éllel állapítja
meg, hogy a jogbiztonság mint a jogállamiság leglényegesebb fogalmi eleme és a szerzett jogok védelmének elvi alapja a szociális rendszerek stabilitása szempontjából különös jelentőségű. E megállapítás alátámasztására a határozat indokolása kifejtette, hogy
„a szolgáltatásokat és a hozzájuk fűződő várományokat nem lehet sem alkotmányosan megfelelő indok nélkül, sem pedig egyik napról a másikra megváltoztatni. Az átmenet nélküli változáshoz különös indok szükséges. A kötelező biztosítási rendszer esetében a járulékok kötelező befizetése, vagyis
e vagyonelvonás fejében a biztosított a rendszer fokozottabb stabilitását várhatja el [...] Mindazon
társadalombiztosítási szolgáltatások esetében, ahol a biztosítási elem szerepet játszik, a szolgáltatások csökkentésének vagy megszüntetésének alkotmányossága a tulajdonvédelem ismérvei szerint
bírálandó el”. A határozat hozzátette, hogy a szolgáltatás megvonása vagy jogalapjának
kedvezőtlen megváltoztatása az alapjogi sérelem ismérvei szerint bírálható el. Azokban
az esetekben tehát, amelyekben a biztosítási elemnek van szerepe, a tulajdonvédelem
alapján, azokban pedig, ahol a biztosítási elemnek nincs szerepe, a jogbiztonság alapján
kell megítélni a szociális ellátásokba való beavatkozás alkotmányosságát.
Az Alkotmánybíróság ezeket az alkotmányossági követelményeket következetesen
érvényesítette minden olyan jogszabályi rendelkezés alkotmányosságának elbírálása
során, amikor az a kötelező társadalombiztosítás alapján járó valamely ellátásra való
jogosultságot rövid határidővel megvont vagy korlátozott [pl. 52/1995. (IX. 15.) AB határozat, 56/1995. (IX. 15.) AB határozat, 5/1998. (III. 1.) AB határozat].
Az Alkotmánybíróság gyakorlatában a tulajdonvédelem szempontjából nincs különbség a saját jogú és a hozzátartozói nyugdíjak között. Az 5/1998. (III. 1.) AB határozat
megállapította, hogy „az özvegyi nyugdíj, a szülői nyugdíj – tehát a társadalombiztosítási igény
– tekintetében a tulajdonvédelem szempontjából a jogszerző biztosítottal azonos jogállású a biztosított hozzátartozója. A továbbiakban, amikor a biztosítottat megillető tulajdonvédelemről beszélünk,
ezen az özvegyet és a szülőt megillető tulajdonvédelmet is értjük”.
Az Alkotmánybíróság az özvegyi nyugdíj feléledésének egyes szabályait eddig is
várományra vonatkozó rendelkezésnek tekintette: az özvegyi nyugdíj feléledésének lehetősége a szolgáltatásra irányuló jog megnyíltához közel álló váromány beteljesedését
szolgálja: „a szolgáltatásra irányuló jog ugyanis feltételhez kötött, s a jogalkotó azáltal, hogy a
házastárs (élettárs) elhunytát, illetve az özvegyi nyugdíj megszűnését követő tíz éven belül elismeri
a jog feléledését, egyfajta haladékot ad az özvegynek, ezzel biztosítva a váromány védelmét”.
A nyugellátásokkal kapcsolatos jogszabályok alkotmányossági mércéjén az Alaptör-
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vény szövegszerűen változtatott. Az Alaptörvény vonatkozó rendelkezéseit azonban az
Alkotmánybíróság ez idáig nem értelmezte átfogóan. Az alábbiakban részletezésre kerülő ombudsmani indítványok az egyes jogszabályokkal kapcsolatos alkotmányossági
kérdésekre mutatnak rá.
Korhatár előtti ellátások
A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és
a szolgálati járandóságról szóló törvény átalakította a korábban már megállapított ellátásokat, így azokat más jogcímen – úgynevezett korhatár előtti ellátásként, például
átmeneti bányászjáradékként, vagy a fegyveres testületek esetében szolgálati járandóságként – folyósítják tovább. Mindezeken túl, ha a jogosult szolgálati viszonyának időtartama alatt szándékos bűncselekményt követ el, járandóságának folyósítását szüneteltetni kell, illetve a törvény szankcióként megvonja a korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság lehetőségét a „feketén” munkát vállalótól, és később sem teszi lehetővé az
igénybevételt az esetlegesen törvényesen szerzett nyugdíjra, ellátásra, járadékra.
Az ombudsman kiindulópontja az volt, hogy a korhatár előtti ellátásról, valamint a
szolgálati járandóságról is megállapítható, hogy az elnevezésükben történt jogalkotói
változtatás ellenére is – tartalmukat, funkciójukat, hatásukat tekintve – ténylegesen
nyugellátásnak minősülnek. Önmagában az, hogy a törvényhozó a korábban korhatár
előtti öregségi nyugdíjra jogosultak személyeket milyen összegű és tartalmú ellátással
kívánja segíteni, szociálpolitikai kérdés, és a jogalkotó szabad mérlegelésének tárgya.
Nem hagyható figyelmen kívül azonban a szerzett jogok védelme. Az ombudsman
hangsúlyozta, hogy a jogbiztonság követelménye korlátozza az államot, mivel megköveteli a megszerzett jogok védelmét, a múltban keletkezett, tartós jogviszonyok megváltoztathatóságának alkotmányos szabályokkal való korlátozását. A jogbiztonság elve
a jog viszonylagos állandóságába vetett bizakodást védi, arra tekintettel, hogy a jogalanyok a helyzetükre vonatkozó jogszabályok alapján döntéseket hoztak vagy hozhattak.
Ebből fakadóan a korhatár előtti öregségi nyugdíjak alapvető szabályait megváltoztató
törvényi rendelkezéseknek eleget kell tenniük a bizalomvédelemből következő követelményeknek. A megváltozott munkaképességűek egzisztenciális döntéseire hatással
van az a feltételezés, hogy az ellátásra való jogosultság megállapításakor hatályban lévő
szabályok szerint számíthatnak az ellátásra. Ilyen esetben az ellátás összegének és tartalmának alapvető változtatására csak hosszú átmeneti idő elteltével kerülhet sor. Jelen
esetben azonban a jogalkotó semmilyen, az érintett ellátottak védelmére vonatkozó szabályt nem alkotott, az átmenet nélküli változtatásnak pedig nincs különös indoka.
A szolgálati járandóság folyósításának a szolgálati jogviszony tartama alatt elkövetett
bűncselekmény miatt való szüneteltetése kapcsán az ombudsman megállapította, hogy
az tartalmát tekintve valójában büntetőjogi szankció. Olyan „mellékbüntetés”, amelyet
minden esetben alkalmazni kell, ha a jogosult meghatározott bűncselekményeket követett el. A törvényhozónak széles mérlegelési joga van abban a kérdésben, hogy milyen
büntetéseket és más joghátrányokat kapcsol bűncselekmények elkövetéséhez, azonban
a büntetőjogi eszközrendszer állam általi felhasználása nem lehet önkényes. A szolgálati
járandóság nem ex gratia juttatás, az biztosítási alapon jár, funkcióját tekintve nyugellátás, amelyre a jogosultnak törvényen alapuló, alanyi joga van. Ráadásul a törvény nem
teszi a szünetelés feltételévé, hogy az elkövető cselekménye összefüggjön akár szolgálati jogviszonyával, akár a szolgálati járandósággal, így a szabályozás önkényes. Ennek
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megfelelően tehát a korábbi biztosítási jogviszonyt is feltételező szolgálati járandóság
akkor is folyósítandó, ha a jogosult a törvényben felsorolt bűncselekmények valamelyikét
követi el, a nyugdíjjogosultság pedig fennáll szabadságvesztés (előzetes letartóztatás)
idejére is. Mindezekre való tekintettel az ombudsman e rendelkezések megsemmisítését
indítványozta, ezáltal megszűnt azon rendelkezések legitimitása is, amelyek révén az
érintettek személyes adatát, különösen bűnügyi személyes adatát kezelni, továbbítani,
illetve azokkal kapcsolatban bármilyen adatkezelési művelet végezni lehetett.
Végezetül indokolatlan jogkorlátozásnak ítélte az ombudsman azt a rendelkezést, amely
révén ha a jogosultat foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges nyilatkozat hiányában foglalkoztatják, vagyis hétköznapi kifejezéssel élve „feketén dolgozik”, a
törvény nyugellátása folyósításának megszüntetését helyezi kilátásba. A törvény ugyanis
egy olyan jogkövetkezményt állapít meg, mely két össze nem függő kérdéskört köt össze:
a jogosult nyugellátásszerű ellátásának vagy járandóságának folyósítását, illetve adózási
kötelezettség elmulasztását. Vitatható, hogy ez a jogkorlátozás valóban az egyetlen módja
és egyben legalkalmasabb eszköze a „feketemunka”, az adófizetés elkerülésének szankcionálására, vagy esetleg adójogi szabályok megfelelő kidolgozása alkalmasabb eszköz
lenne, a korhatár előtti juttatás és az adóelkerülés között a legtávolabbi összefüggés sem
mutatható ki. Az ombudsman szerint a szabályozás negatív értékítéletet tartalmaz, melynek a puszta léte, megfogalmazása nem hatalmazza fel a jogalkotót arra, hogy a szerzett
jog oltalma alatt álló nyugellátást szankcióként elvonja a jogosulttól.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai
2011-ben a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait is átalakították. Az új
szabályozás következtében 2012. január 1-től rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági
nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász
dolgozók egészségkárosodási járadéka nem állapítható meg. 2012. január 1-jétől új egészségbiztosítási ellátásként – tehát nem nyugellátásként – állapítható meg és folyósítható a
rehabilitációs ellátás és a rokkantsági ellátás. Mindezeken túl minden addigi ellátottnál
felülvizsgálatot végeztek. További újítás, hogy a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását
szüneteltetni kell arra az időtartamra tekintettel, amikor az ellátott keresőtevékenységet
végez, közfoglalkoztatásban vesz részt vagy keresőképtelen. A rokkantsági ellátást pedig
akkor kell megszüntetni, ha az ellátott keresőtevékenységet folytat, és jövedelme három
egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150%-át.
Az ombudsman indítványában kiemelte, hogy a 2011. december 31-éig hatályos Alkotmány 70/E. § (3) bekezdése úgy fogalmazott, hogy az ellátáshoz való jog a nyugellátás tekintetében az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, a nyugellátás törvényi feltételeinek megfelelő személyre terjed ki. Törvény az e korhatárt be nem töltött személynek is
nyugellátást állapíthat meg. Az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően
folyósított nyugellátás törvényben meghatározottak szerint csökkenthető és szociális ellátássá alakítható, munkavégzésre való képesség esetén megszüntethető. Ezt az utóbbi
mondatot pedig az Alaptörvény Átmeneti Rendelkezései szerint a 2011. december 31-én
hatályos szabályok szerint nyugellátásnak minősülő ellátásokra azok feltételeinek, jellegének és összegének megváltoztatása, más ellátássá alakításuk vagy megszüntetésük tekintetében továbbra is, 2012. december 31-éig alkalmazni kell. Ebből az következik, hogy
a törvényalkotó ugyan külön felhatalmazással bírt a nyugellátási rendszer átalakításra,
továbbá az egyes ellátások átalakítására vagy csökkentésére, mindez azonban nem jelenti
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azt, hogy a nyugellátási rendszer átalakítása során hozott törvényi szabályoknak ne kellett volna megfelelniük az Alaptörvény szabályainak, így különösen a jogállamiság elvéből, valamint az egyenlő méltósághoz való jogból eredő követelményeknek.
A törvény rendelkezéseit a korábbi szabályozással egybevetve látható volt, hogy jelentősen, rövid időn belül, az új jogszabályi környezetre való felkészülést lehetővé tévő
átmeneti szabályok hiányában változtak a rokkantak ellátásának jogszabályi keretei.
Az Alaptörvény XIX. cikk (1) bekezdése értelmében Magyarország arra törekszik,
hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén
minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult. Ahogyan
arra az ombudsman rámutatott, az Alaptörvény eme rendelkezése kettős tartalmú. Az
első mondata absztrakt államcélt rögzít, amelyből nem vezethető le a szociális biztonság
szintje, mint ahogy az sem, hogy az államnak milyen feltételek fennállta esetén milyen tartalmú és mértékű juttatásokat kell biztosítania. A hivatkozott bekezdés második
mondatából viszont egyenesen következik, hogy meghatározott körülmények bekövetkezte esetén (amelyek között szerepel a rokkantság) az állampolgároknak alanyi joguk
van a törvényben meghatározott támogatásra.
A rokkantsági ellátás nem minősül ex gratia juttatásnak, az ellátás vásárolt jognak tekinthető, azt az veheti igénybe, aki az egészségkárosodást megelőzően biztosított volt,
tehát aki társadalombiztosítási körbe tartozott. A rokkantsági ellátás alapvető szabályait
megváltoztató törvényi rendelkezéseknek eleget kell tenniük a bizalomvédelemből következő követelményeknek. A megváltozott munkaképességűek egzisztenciális döntéseire
hatással van az a feltételezés, hogy az ellátásra való jogosultság megállapításakor hatályban lévő szabályok szerint számíthatnak az ellátásra. Ilyen esetben az ellátás összegének
és tartalmának alapvető változtatására csak hosszú átmeneti idő elteltével kerülhet sor.
Jelen esetben a jogalkotó semmilyen, az érintett ellátottak védelmére vonatkozó szabályt
nem alkotott, az átmenet nélküli változtatásnak pedig nincs különös indoka.
Az ombudsman kiemelte: a rehabilitációs pénzbeli ellátás és a rokkantsági ellátás funkcióját tekintve nem tekinthető a megélhetést biztosító „segélynek”, hanem az
esélyegyenlőség megteremtésének alapvető eszköze is. Ezen ellátások azt a tényleges
különbséget hivatottak csökkenteni, amely miatt a megváltozott munkaképességű személyek jelentős hátrányban vannak a munkavégzés során. Éppen ezért alaptörvényellenesek azok a rendelkezések, amelyek az esélyegyenlőséget célzó kedvezményt úgy
szüntetik meg, hogy a megszüntetést semmilyen más hasonló intézkedéssel nem pótolják, enyhítik. Mindez ugyanis nemcsak a bizalomvédelem szempontjából aggályos,
hanem a társadalmi esélyegyenlőség elmozdítását is fékezi, különösebb alkotmányos
indok nélkül a már elért védelmi szintet is csökkenti, és fokozza az érintett személyek
esélyegyenlőtlenségét. A törvény ráadásul rendkívül alacsony összegű támogatás mellett, a kereset összegétől függetlenül zárja ki a munkavállalás lehetőségét (abszolút jellegű kizárást alkalmaz).
Cukorbetegek
Egy civil szervezet és több magánszemély kérte az alapvető jogok biztosát, hogy kezdeményezze a cukorbetegek támogatott gyógyszerhez jutását szabályozó miniszteri rendelet alkotmányossági felülvizsgálatát. A rendelet előírása szerint a korszerűbb, analóg
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inzulint egy év után csak akkor támogatja az egészségbiztosítás, ha a megfelelő vércukoranyagcsere-háztartás legalább két mérés alapján fenntartható.
A felnőtt cukorbetegek számára biztosított gyógyszeres kezelés folytatásának szabályait a rendelet 2012. július 1-jével rendelte alkalmazni azzal a megkötéssel, hogy
amennyiben a szakorvosi javaslat kiállítását megelőző fél évben nem áll rendelkezésre
két mérés, úgy a két utolsó mérés eredményét kell figyelembe venni. Az ombudsman
ezzel kapcsolatban kifogásolta, hogy a jogszabály az alkalmazására való felkészüléshez
nem biztosított kellő felkészülési időt. A cukorbetegség olyan betegség, amely esetében
a terápia az étrendi és életmódbeli előírások betartását és a gyógyszeres kezelést együttesen igényli, így a beteg egészséges életmódra való átállása még abban az esetben is
rövidebb-hosszabb tanulási, átállási időszakot feltételez, ha egyébként biztosítani tudja a maga számára az orvosi előírások betartásához szükséges feltételeket. A betegnek
gyakran nemcsak egy új étrendet kell bevezetnie, hanem egész életvitelét át kell alakítani, így különösen az egymást rendszeresen követő étkezések periodikájához kell
igazítania.
A rendelet 2012. január 3-án hatályba lépett módosítása lehetőséget adott arra, hogy
a már folyamatban lévő gyógyszeres kezeléseket a jogszabály-módosítás hatálybalépése
előtt végzett mérések eredményére hivatkozva szüntessék meg. E tekintetben a rendelet
2012. április 22-i módosítása sem hozott kedvező változást, sőt előírta azt, hogy a szakvélemény kiállítását megelőző fél évben végzett mérés hiányában a két legutóbbi mérés
eredményét kell figyelembe venni.
Az ombudsman rámutatott arra is, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény nem adott felhatalmazást arra, hogy a miniszter a cukorbetegek kezelését ahhoz kösse, hogy a vizsgálati eredmények milyen értéket mutatnak. Ez a feltétel már nem
„szempontrendszer”, aminek megalkotására a miniszter felhatalmazást kapott, hanem
az orvosszakmai protokoll körébe tartozó kérdés.
A rendelet alkotmányosságának megítélésekor az alapvető jogok biztosa figyelemmel volt a jogalkotó jogszabályban megnyilvánuló céljára is: az, hogy az „egészségtelen” életmódot folytató, nem együttműködő betegektől az adott gyógyszer alkalmazását megvonja. Az Alkotmánybíróság korábban rámutatott arra, hogy adott esetben
önmagában a jogalkotó szabályozásban testet öltő célja is alkotmányellenessé tehet
egy rendelkezést. Az Alaptörvény kimondja, hogy mindenki felelős önmagáért. Az
egyéni felelősségnek az egészségügyben is szerepe van: az egészségtelen életmód
betegségek kialakulásához vezethet, illetve meggátolhatja a már kialakult betegség
gyógyulását, tüneteinek enyhítését. Az egyéni felelősség azonban nem jelenti azt,
hogy a beteg egészségtelen életmódja megszünteti az állam kötelezettségeit – mutatott rá a biztos. Az egészséghez való jog intézményvédelmi oldala, hogy az állam
(preventív módon) védi az egészséget, biztosítja az egészséges életkörülményeket, és
(reaktív módon) megteremti a betegségek kezelésének, gyógyításának intézményi és
anyagi feltételeit.
Az egészséghez való jog intézményvédelmi oldalából az következik, hogy nem lehet önkényesen kizárni egyes jogalanyokat az egységes ellátórendszerből. A jogalkotó
nagy szabadságot élvez annak meghatározása során, hogy milyen típusú ellátásokat
és milyen mértékben finanszíroz az állami költségvetés. Ezen a területen azonban – a
nemzeti kockázatközösségre tekintettel – minden biztosítottét egységesen kell rendeznie. Az a kérdés, hogy az egészségbiztosítás terhére mely gyógyszerek és milyen esetek-

A lkotmánybíróság i indítvánnyal a rászorulókért

61

ben vehetőek igénybe, egészségpolitikai kérdés. Az viszont már alkotmányossági kérdés, hogy a szabályozás mindenki számára biztosítja-e legalább az elvi lehetőséget arra,
hogy megfeleljen azoknak a feltételeknek, amellyel a támogatott gyógyszer igénybe vehető. Ezt az elvi lehetőséget azonban a kifogásolt rendelet nem biztosítja. Kiindulópontja, hogy a magas vizsgálati érték kizárólagos oka a beteg életmódja, azonban a vizsgálati
értéket több körülmény befolyásolhatja, amelyek közül a beteg nem tudja mindegyiket
maga alakítani. Ellentétes az egészséghez való joggal az a rendelkezés, ami a vizsgálati
határértékből automatikusan következtet a beteg egészségtelen életmódjára, ezáltal pedig megszünteti a gyógyszer alkalmazásának a folytatását.
Másfelől, a beteg életmódja nem minden esetben önkéntes, tudatos választás eredménye. Számos esetben a beteg élethelyzete nem is teszi lehetővé, hogy az egészségesebb
(és gyakran költségesebb) életmódot válassza, amely miatt eleve hátrányba kerül azokkal szemben, akiknek van tényleges lehetőségük az egészségesebb életmód folytatására. Ezt a hátrányt a rendelet nem egyenlíti ki, sőt e személyi kört ténylegesen hátrányosabb helyzetbe hozza azzal, hogy csökkenti a korszerűbb gyógyszerhez való hozzáférés
esélyét.
Az ombudsman végül megállapította azt is, hogy közvetett hátrányos megkülönböztetést valósít meg a rendelet, mivel az lényegesen nagyobb arányban érinti hátrányosan
azokat, akik szűkös anyagi körülményeik miatt nem tudják betartani a megfelelő étrendet, így a látszólag semleges feltétel (határérték) közvetve anyagi körülményeken és
szociális helyzeten alapuló diszkriminációt valósít meg.
A nők munkajogi védelme
Az alapvető jogok biztosa szerint alkotmányosan aggályos az új Munka Törvénykönyvének azon előírása, amely szerint a felmondással szembeni védelemre a várandós
munkavállaló csak akkor hivatkozhat, ha terhességéről a munkáltatót a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta.
Ugyan az Alaptörvény szövegszerűen nem tartalmaz az anyák, a gyermeket váró
és gyermeket szült nők védelmére vonatkozó felhatalmazást, ez azonban – ahogyan
arra az ombudsman indítványában rámutatott – nem jelenti azt, hogy az Alkotmánybíróság által vázolt komplex állami védelmi kötelezettséget ne lehetne kiolvasni,
levezetni az Alaptörvény más rendelkezéseiből. Az Alaptörvény kimondja, hogy
Magyarország támogatja a gyermekvállalást, a nők és férfiak egyenjogúak, Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, továbbá minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez.
Az uniós jogot áttekintve érdemes kiemelni, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájának 33. cikke arról rendelkezik, hogy a család jogi, gazdasági és szociális védelmet
élvez, előírja továbbá, hogy a család és a munka összeegyeztetése érdekében mindenkinek joga van a védelemre a gyermekvállalással összefüggő okból történő elbocsátás
ellen, valamint joga van a fizetett szülési és szülői szabadságra, ha gyermeke születik,
vagy gyermeket fogad örökbe. A Tanács 92/85/EGK Irányelve továbbá a várandós, gyermekágyas, szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének
javítását ösztönző intézkedések bevezetésére, az ilyen munkavállalók egészségére, a
terhességre, a szoptatásra káros hatással járó, kockázatot jelentő tényezők kiküszöbö-
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lésére kötelezi a tagállamokat, így Magyarországot is. Az Európai Közösségek Bírósága
is kimondta: arra a kockázatra tekintettel, hogy az esetleges elbocsátás veszélyeztetheti
a várandós, gyermekágyas vagy szoptató munkavállaló pszichikai és fizikai helyzetét,
ideértve annak különösen súlyos kockázatát, hogy a női munkavállaló önként szakítja
meg terhességét, biztosít a közösségi jogalkotó különös védelmet a nőknek azáltal, hogy
a terhesség kezdetétől a szülési szabadság végéig terjedő időszakban felmondási tilalmat rendel el.
Hasonlóképpen a családok védelméről szóló törvény alapján is külön törvény szerinti
felmondási védelem alatt áll a szülő, ha várandós, szülési szabadságon vagy a gyermek otthoni gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon van, illetve
emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésben vagy gyermek örökbefogadására
irányuló eljárásban vesz részt. A törvény emellett előírja, hogy a foglalkoztatási védelmekhez és kedvezményekhez képest más jogszabály, munkaviszonyra vonatkozó szabály, illetve egyedi foglalkoztatói intézkedés a gyermeket nevelő foglalkoztatottra nézve kedvezőbb szabályokat is megállapíthat, különösen, ha a foglalkoztatottra nemcsak
a gyermek neveléséből, hanem más, rászoruló családtag iránti kötelezettségből eredő
gondozási feladat is járul.
A munkajogi szabályozásban kialakított felmondásvédelmi rendelkezések a töretlen alkotmánybírósági gyakorlat alapján a férfiak és nők közötti egyenlőség megteremtésének, az állami intézményvédelmi kötelezettségek teljesítését segítik elő azzal,
hogy a várandós és kisgyermekes anyák számára a gyermek születése előtti és utáni
időre vonatkozóan többletvédelmet biztosítanak az anyák állapotára és a gyermek
megfelelő fejlődésére is kiható azon lehetséges hátrányok ellen, amelyek a munkaviszony felbontása miatti egzisztenciális bizonytalanságból fakadhatnak. Az Alaptörvény, illetve a nemzetközi jogi és uniós előírások alapján a várandós, gyermeket váró
munkavállaló nők speciális helyzetük okán jogvédelmi eszközök igénybevételére, a
negatív hatásokkal szemben megfelelő állami többletvédelemre jogosultak, ennek
egyik tipikus terepe pedig a munkajogi védelem, amely az egzisztenciális nehézségekkel szemben nyújt időben kötött védelmet. A munkáltatói felmondással szembeni
védelem az egyik legismertebb, leginkább alkalmazott és kiemelten fontos eszköze
ennek az intézményes állami védelemnek, abszolút jellegű és mindig az állapotra
(várandósság) figyelemmel illeti meg a munkavállalót. A munkajogi szabályok alapján emellett a várandós nő további segítségre, támogatásra, kedvezményekre is jogosulttá válik.
Az állam alapvetően szabadságot élvez abban, hogy milyen módon biztosítja a várandós nők számára a többletvédelmet a munka világában. A kedvezmények, többletjogosultságok igénybevétele ennek megfelelően feltételekhez köthető, ilyen értelemszerű
feltétel a legtöbb esetben a várandósság bejelentése a munkáltató felé. Mindez nemhogy
nem aggályos, hanem értelemszerű feltétel: a várandósság első időszakában nincsenek
olyan külső jelek, amelyek egyértelművé tennék a védelemre való jogosultságot, erről a
munkáltató csak akkor szerezhet tudomást, ha a munkavállaló jelzi neki. A másik oldalról ugyanakkor a munkavállaló szabad döntésén múlik, hogy igénybe szeretné-e venni
a neki már járó kedvezményeket, támogatásokat és ennek érdekében be kívánja-e jelenteni a munkáltatójának azt, hogy gyermeket vár vagy sem. Az ombudsman álláspontja
szerint ugyanakkor a felmondásvédelmi szabály más jellegű, más szerkezetű védelmet
jelent: ebben az esetben a nyilatkozattétel nem lehet automatikus, ennek előírását egyé-
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ni alapjogvédelmi szempontból vizsgálni szükséges. A munkáltatói felmondással szembeni védelem ugyanis nem igényel speciális munkáltatói intézkedést, ez egy potenciális
jellegű védelmi mechanizmus, amely eleve nem feltételezi a bejelentést, hiszen akkor
és csak akkor „aktiválódik”, ha a munkáltató el kívánná bocsátani a várandós munkavállalót. A nyilatkozattétel előírását az államnak megfelelően igazolnia kell, mivel a
munkavállaló legszemélyesebb belső szférájával, az egészségügyi és családi állapotával
kapcsolatos információról van szó.
Az ombudsman hangsúlyozta: a gyermekvállalás, a várandósság tipikusan egy olyan
kérdés és szenzitív információ, amely esetében az érintettek szabadon eldönthetik,
hogy kivel és mikor kívánják megosztani. A szociális vagy adókedvezmények, esetleg
a munkavégzéssel kapcsolatos kedvezmények igénybevétele esetében szükséges a bejelentés, azonban a felmondásvédelem esetében más a helyzet. A felmondási védelem
tipikusan és elsősorban a várandósság első időszakában okozhat problémákat, amikor
a várandósságnak nincsenek külső, mindenki számára észrevehető jelei, és amely időszakban a munkavállaló gyakran nem igényel olyan jellegű kedvezményeket, amelyekhez a várandósság bejelentése szükséges lenne. Köztudomású tény, hogy az első
trimeszterében, az első 3 hónapban gyakrabban előfordulhat, hogy a várandósság megszakad. Ilyen esetekben az előzetes bejelentés előírása indokolatlanul megalázó, az emberi méltóságot és ezzel együtt a belső magánszférát is sértő helyzetet eredményezhet a
magzatát elvesztő nő számára, hiszen munkáltatóját a várandósság megszakadásáról is
tájékoztatnia kell. Méltóságsértő, hogy a várandós nőt döntési kényszerhelyzet elé állítja
a szabályozás: vállalja-e akár az esetleges megalázó, utólagos tájékoztatást a terhesség
megszakadásáról már az első trimeszterben vagy azt kockáztatja, hogy a bejelentés nélkül az állását is elveszítheti.
Nem egyértelmű továbbá, hogy egyszerű tájékoztatásról van-e csupán szó, vagy a
nőnek igazolnia kell valamilyen módon (például orvosi igazolással) a munkavállaló felé,
hogy várandós, illetve azt, hogy reprodukciós eljárásban vesz részt. Ha a munkáltató
bizonyítékot kér, akkor a kiszolgáltatott helyzetben lévő női munkavállalót megillető
preventív védelem kiüresedhet, a garancia kijátszható, hiszen az igazolás beszerzéséig
és bemutatásáig sor kerülhet a felmondásra, amit az utólagos bírósági jogvédelem sem
képes feltétlenül megfelelően orvosolni.
A reprodukciós eljárással összefüggő kezelésben részt vevő nők esetében továbbá az
előzetes bejelentési kötelezettség előírása az emberi méltósághoz és a magánszférához
való jog súlyos sérelmét okozhatja, az ilyen eljárások sikere eleve kétséges, és ha bármely okból nem vezet eredményre, akkor erről a munkáltatót jellemzően nem is szerezne tudomást.
A tömegközlekedés akadálymentesítése
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke fordult az alapvető jogok biztosához, hogy kezdeményezze az Alkotmánybíróságnál a személyszállításról szóló törvény 51. § (4) bekezdésének megsemmisítését. A törvény 2012. december 31-én hatályba lépett módosítása
ugyanis kikényszeríthetetlenné tette a tömegközlekedés tekintetében a járművek, pályaudvarok, állomások és megállóhelyek akadálymentesítését, mivel annak fokozatosan
történő megvalósítását írja elő, konkrét határidő tűzése nélkül.
A biztos hivatkozott indítványában az ENSZ által 2006. december 13-án egyhangúlag
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elfogadott, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményre, amely úgy tekint a fogyatékossággal élő emberekre, mint önálló életvitelre képes személyekre, még
ha ehhez valamilyenfajta támogatásra is van szükségük. Az Egyezmény elismeri, hogy
a fogyatékosság a fogyatékossággal élő személyek és az attitűdbeli, illetve a környezeti
akadályok kölcsönhatásának következménye, amely gátolja őket a társadalomban való
teljes és hatékony, másokkal azonos alapon történő részvételben. A fogyatékosság oka
tehát nem az emberben keresendő, hanem a fogyatékossággal élő embert körülvevő
környezetben.
Az Egyezmény preambulumának h) pontja szerint a részes államok elismerik,
hogy bárkinek fogyatékosság alapján történő hátrányos megkülönböztetése az emberi személy veleszületett méltóságának és értékének megsértése. A részes államok
kötelezettséget vállaltak arra, hogy biztosítják és elősegítik valamennyi alapvető emberi jog és szabadság teljes megvalósulását valamennyi fogyatékossággal élő személy
számára, a fogyatékosság alapján történő bármiféle hátrányos megkülönböztetés
nélkül. Vállalták, hogy meghoznak minden megfelelő jogalkotási, közigazgatási és
egyéb intézkedést az Egyezményben foglalt jogok végrehajtása érdekében, és megtesznek minden megfelelő intézkedést, ideértve a jogalkotási lépéseket a fogyatékossággal élő személyek hátrányos megkülönböztetését tartalmazó törvények, rendelkezések, szokások és gyakorlat módosítása vagy eltörlése érdekében. A részes államoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük, hogy másokkal azonos alapon biztosítsák
a fogyatékossággal élő személyek számára a fizikai környezethez, a közlekedéshez,
valamint más, nyilvánosan hozzáférhető vagy rendelkezésre álló lehetőségekhez és
szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mind városi, mind vidéki területeken. Ezek az
intézkedések magukban foglalják a hozzáférési akadályok és korlátok beazonosítását
és felszámolását is.
Az ombudsman mindezek alapján megállapította, hogy személyszállítási törvény kifogásolt szövegrésze az Egyezményben vállalt kötelezettség teljesítésének elmaradását
eredményezheti, mivel a „fokozatosan” fordulat lehetővé teszi az akadálymentesítés
megvalósításának anyagi források hiányára való hivatkozással való elodázását.
Hivatkozott a biztos mindezeken túl a 2009. december 3-án hatályba lépő Utasjogi
rendelet2 V. fejezetére is, amely kifejezetten a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyekről szól. Eszerint a vasúttársaságok és a vasútállomások üzemeltetői a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek szervezetei
képviselőinek aktív részvételével a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek szállítása tekintetében megkülönböztetésmentes hozzáférési szabályokat
kell hogy megállapítsanak.
Kiemelte végül, hogy egyértelműen megállapítható, amennyiben nem valósulnak
meg a különböző közlekedési eszközökön, állomásokon és pályaudvarokon az akadálymentesítés követelményei, sérülni fog a mozgásszabadsághoz való jog alkotmányos
követelménye is. Az az eljárás, hogy a törvénymódosítással az állam az akadálymentesítés és más, a fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok határidejét folyamatosan, különösebb jogi indokolás nélkül,
pusztán az anyagi források elégtelenségére hivatkozva kitolja, mind a fogyatékossággal
2
A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelességeiről szóló 1371/2007/EK
rendelet.
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élő személyek esélyegyenlőségének előmozdítására vonatkozó kötelezettség, mind az
Egyezményben megtestesülő nemzetközi kötelezettségvállalás vonatkozásában súlyosan aggályos és tarthatatlan.

Összegzés
Az Alaptörvény 30. cikk (1) bekezdése értelmében az ombudsman alapjogvédő tevékenységet lát el. E feladatának ellátása során tekintettel kell lennie az ombudsman
államszervezetben elfoglalt helyére; az ombudsman nem hatóság, hanem az az intézmény, amely „kivizsgálja” az alapvető jogokkal kapcsolatos visszásságokat és „kezdeményezi” azok orvoslását. Hatásköreinek középpontjában tehát az egyén, illetve az egyéni
alapjogok érvényesülése áll. A jogszabályok utólagos alkotmányossági vizsgálatának
kezdeményezése sok szempontból eltér más ombudsmani hatásköröktől. E hatáskör
tárgya ugyanis nem, vagy legalábbis nem elsődlegesen az individuum, hanem a normatív aktus. Erre tekintettel a feladat ellátása is más szempontok szerint történik; ebben a
hatáskörben két normatív aktust kell összevetni (egy alacsonyabb szintű jogforrást az
Alaptörvénnyel), míg más hatáskörök esetében egyedi eseteket egy jogszabállyal. Továbbá, míg az ombudsman alapvető funkciója a közigazgatási visszásságok kivizsgálása, ebből fakadóan pedig hatáskörét korábban nagyrészt kimerítették a közigazgatási
jogszabályok, az utólagos normakontroll előterjesztésének lehetősége kitágította e teret,
különleges hangsúlyt és hatalmat adva az ombudsman alapjogvédő funkciójának. 2012.
január 1-jétől számtalan olyan jogszabályt kellett alkotmányossági vizsgálat alá vetni,
amelyek korábban hatáskör vagy egyszerűen csak erre irányuló panasz hiányában nem
került az ombudsman látókörébe. Született alkotmánybírósági indítvány többek között
a választottbíráskodásról, a Médiatanács összetételéről, a hallgatói szerződésekről, a
Magyar Művészeti Akadémiával vagy éppen a nyerőgépek betiltásával kapcsolatban is.
A visszhang is vegyes volt: voltak, akik szemére vetették az ombudsmannak, hogy 2012
előtt miért nem volt ilyen aktív, voltak, akik üdvözölték az indítványokat, és olyan véleményekkel is találkoztunk, hogy az ombudsman túl óvatos. Különösen 2012 elejét, az új
szabályozás hatálybalépésének idejét és az azt közvetlenül megelőző és követő heteket
jellemezték a sajtópolémiák, bizonytalanságok. Az azóta eltelt idő adta visszacsatolásokból azonban az derült ki, hogy folyamatosan növekszik az ombudsman e jogkörének
az elismertsége és az iránta tanúsított bizalom, ezt támasztja alá egyébként az is, hogy
nemcsak az újonnan elfogadott jogszabályokat kifogásolják a hivatalhoz fordulók, hanem egyre több olyan beadvány is ékezik, amely a jogrendszernek már régóta részét
képező jogszabályi rendelkezések ellen irányul.
A vizsgálati és a normakontroll közötti eltérések ellenére az ombudsmani intézmény
rendeltetésében nincs különbség. Közvetetten az absztrakt normakontroll is az egyének
védelmét szolgálja; az Alaptörvény alapjogi tárgyú rendelkezései akkor érvényesülnek
a gyakorlatban, ha az átültető jogszabályok megfelelnek az Alaptörvénynek.
E hatáskör gyakorlása pedig különösen is indokolt a leginkább rászoruló csoportok
védelme érdekében, akiknek sok esetben nincs érdemi lehetőségük alapjogaik érvényesítésére.
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2012. január 1-je óta benyújtott alkotmánybírósági indítványok
I. Hivatalból indított
Benyújtás
időpontja

Ügyszám

Ügy tárgya

AB döntése

Jogalkotó
reakciója

1. 2012. 04. 15.

AJB-3298/2012

A fiatalkorúak
elzárásával kapcsolatban

Eljárás
folyamatban

Nem volt

2. 2012. 05. 24.

AJB-1041/2012

Családi pótlék

Eljárás
folyamatban

Nem volt

3. 2012.10. 28.

AJB-6980/2012

Iskolakerülés esetén
alkalmazható rendészeti
eszközök

Elutasítás

Nem volt

4. 2012. 12. 05.

AJB-4492/2012

Építési törvény

Elutasítás

Nem volt

5. 2012. 06. 24.

AJB-1565/2012

Nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályai

Eljárás folyamatban (hatálybalépés
felfüggesztése)

Nem volt

II. Beadvány alapján indított
Benyújtás
időpontja

Ügyszám

1.

2012. 03. 13.

AJB-2302/2012

2.

2012. 03. 22.

AJB-1961/2012

3.

2012. 03. 30.

AJB-2834/2012

4.

2012. 04. 27.

AJB-2709/2012

5.

2012. 05. 04.

AJB-3299/2012

6.

2012. 05. 10.

AJB-2303/2012

7.

2012. 05. 24.

AJB-4159/2012

8.

2012. 06. 26.

AJB-2332/2012

9.

2012. 06. 28.

AJB-4436/2012

10.

2012. 07. 19.

AJB-2523/2012

Ügy tárgya
Az Alaptörvény
Átmeneti
Rendelkezései
Az alkotmányjogi panasz
benyújtásával kapcsolatos
ingyenes jogi
képviselet

Jogalkotó
reakciója
Országgyűlés –
Megsemmisítés az Alaptörvény
módosítása
AB döntése

Megsemmisítés Nem volt

AB döntés:
a felsőoktatási
megsemmisítés
törvény módo(formai szemsítása
pontok)
a nemzetiségi
Nemzetiségi törvény egyes
törvény módosírendelkezéseinek kifogáElutasítás
tása (kifogásolt
solása
részek megváltoztatása)
a MédiatanácsEljárás
Médiatanács megválasztása
ról szóló törvény
folyamatban
módosítása
Párt- és kampányfinanszí- Eljárás folyaNem volt
rozás
matban
Családvédelmi törvény
Megsemmisítés Nem volt
Adózás rendjéről szóló
Országgyűlés a
törvény rendelkezésének
Visszautasítás
törvényt módokifogásolása
sította
Elutasítás,
rendelet
Cukorbetegek ellátása
visszautasítás
módosítása
Köznevelési törvény
Elutasítás
Nem volt
Hallgatói szerződésekről
szóló kormányrendeleti
szabályok
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Törvénymódosítás, és a hiányzó
végrehajtási
rendeletek kiadása

11.

2012. 07. 24.

AJB-2883/2012

Szakképzési törvény

Elutasítás,
visszautasítás

12.

2012. 07. 27.

AJB-2638/2012

Rokkantsági
ellátórendszer átalakításának kifogásolása

Részleges
Nem volt
megsemmisítés

13.

2012. 08. 10.

AJB-2784/2012

Egyházügyi törvény

14.

2012. 08. 30.

AJB-2834/2012

Felsőoktatási törvény (hallgatói szerződések)

15.

2012. 10. 04.

AJB-6347/2012

16.

2012. 10. 04.

AJB-4744/2012

17.

2012. 12. 02.

AJB-5695/2012

18.

2012. 12. 14.

AJB-6468/2012

19.

2012. 12. 14.

AJB-7505/2012

20.

2012. 12. 21.

AJB 7342/2012

21.

2013. 01. 31.

AJB-44/2013

22.

2013. 02. 21.

AJB-8476/2012

23.

2013. 02. 21.

AJB-702/2013

24.

2013. 04. 23.

AJB-2054/2013

25.

2013. 05. 03.

AJB-5757/2012

26.

2013. 05. 11.

AJB-7272/2012

27.

2013. 05. 16.

AJB-726/2013

28.

2013. 06. 27.

AJB-1812/2013

29.

2013. 07. 14.

AJB-2580/2013

30.

2013. 07. 28.

AJB-2249/2013

31.

2013. 08. 04.

AJB-5350/2013

32.

2013. 08. 04

AJB-3384/2013

Eljárás
folyamatban
Eljárás
KEHI perindítási joga
folyamatban
Eljárás
Korhatár előtti nyugdíj
folyamatban
Eljárás f
Levéltári anyagok
olyamatban
Várandós nők munkajogi Eljárás
védelme
folyamatban
Elutasítás,
alkotmányos
Választottbíróság
követelmény
megállapítása
Eljárás
Pénznyerő automaták
folyamatban
Magyar Művészeti
Eljárás
Akadémia
folyamatban
Jogerősen elítéltek
Eljárás
szerzői jogai
folyamatban
Tömegközlekedés
Eljárás
akadálymentesítése
folyamatban
Részben elutaAlaptörvény negyedik
sítás, részben
módosítása
visszautasítás
Adótartozás végrehajtása
Elutasítás
Médiatörvény (eljárási
Eljárás
bírság)
folyamatban
Társadalombiztosítási
Eljárás
nyugellátás, kettős juttatás
folyamatban
tilalma
Új Polgári Törvénykönyv:
Eljárás
bejegyzett élettársak hozzáfolyamatban
tartozói státuszának hiánya
Új Polgári Törvénykönyv: teljesen
Eljárás
korlátozógondnokság infolyamatban
tézménye
Új Polgári Törvénykönyv:
Eljárás
közszereplők bírálhatósága folyamatban
Közösségi együttélés szaEljárás
bályai
folyamatban
Kizárás közfoglalkoztaEljárás
tásból
folyamatban

Alaptörvénymódosítás
Alaptörvénymódosítás
Nem volt
Nem volt
Alaptörvénymódosítás
Nem volt
Nem volt
Nem volt
Nem volt
Nem volt
Nem volt
Nem volt
Nem volt
Nem volt
Nem volt
Nem volt

Nem volt
Nem volt
Nem volt
Nem volt
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III. 2012 előtt benyújtott és fenntartott ombudsmani indítvány3
Benyújtás
időpontja

Ügyszám

Ügy tárgya

Országgyűlési
Jogalkotó
AB döntése
biztos
reakciója
Eljárás
folyamatban

Nem volt

27/2008 (XII. 3.)
KvVM-EüM r.

Eljárás
jövő nemzedéfolyamatkek biztosa
ban

Nem volt

3. 2012. 02. 15. AJB-1667/2012

Dunakeszi Építési
Szabályzat

Eljárás
jövő nemzedéfolyamatkek biztosa
ban

Nem volt

4. 2012. 02. 15. AJB-1925/2012

Telepengedélyezési
eljárás

jövő nemzedé- Megkek biztosa
semmisítés

Nem volt

5. 2012. 04. 19. AJB-2466/2012

A minősített adat
védelméről szóló tv.

adatvédelmi
biztos

Eljárás
folyamatban

Nem volt

6. 2012. 04. 19. AJB-2467/2012

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak
bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint
a bűnügyi és rendészeti
biometrikus adatok
nyilvántartásáról

adatvédelmi
biztos

Elutasítás

Nem volt

7. 2012. 04. 19. AJB-2469/2012

Pp alkotmányellenességének megállapítása
iránt

adatvédelmi
biztos

Eljárás
folyamatban

Nem volt

8. 2012. 04. 19. AJB-2470/2012

Nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló tv.

adatvédelmi
biztos

Eljárás
folyamatban

Nem volt

9. 2012. 02. 15. AJB-1874/2012

Sztrájktörvény egyes
ÁJOB
rendelkezései, mulasztás

1. 2012. 01. 31. AJB-1878/2012

Fogvatartottak egészségÁJOB
ügyi ellátása

2. 2012. 02. 15. AJB-700/2012

Nem rendeltetésszerű
10. 2012. 02. 16. AJB-1040/2012 közterület-használat
szankcionálása
11. 2012.02.16.

Jogszerű intézkedéssel
AJB-1877/2012 szembeni ellenszegülés
szabálysértése

12. 2012. 02. 16. AJB-2078/2012

Józsefváros „guberálás”
tiltása

Elutasítás

ÁJOB

Megsemmisítés

ÁJOB

Eljárás
folyamatban

ÁJOB

Visszautasítás
(a rendeletet hatályon
kívül
helyezték)

3
AJB-861/2012. sz. ügyben a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa kezdeményezte az Ajbt.
felülvizsgálatát, az alapvető jogok biztosa azonban az indítványt nem tartotta fenn.
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IV. Alkotmánybíróság által elutasított, illetve visszautasított beadványok
Benyújtás
időpontja

Ügyszám

Ügy tárgya

Elutasítás
időpontja

1. 2012. 04. 19.

AJB-2467/2012

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek
2012. 09.18.
nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

2. 2012. 02. 15.

AJB-1874/2012

Sztrájktörvény egyes rendelkezései, mulasztás

2012. 06. 26.

3. 2012. 02. 16.

AJB-2078/2012

Józsefváros „guberálás” tiltása

2012. 07. 26.
Visszautasítás
(az önkormányzat a
rendeletét
hatályon kívül
helyezte)

4. 2012. 04. 27.

AJB-2709/2012

Nemzetiségi törvény egyes rendelkezéseinek
kifogásolása

2012. 12. 06.

5 2012. 10. 28.

AJB-6980/2012

Iskolakerülés esetén alkalmazható rendészeti
eszközök

2013. 02. 28.

6. 2012. 07. 19.

AJB-2523/2012

Köznevelési törvény

2013. 02. 28.

7. 2012. 12. 05.

AJB-4492/2012

Építési törvény

2013. 03. 05.

8. 2012. 07. 12.

AJB-2332/2012

Adózás rendjéről szóló törvény rendelkezésének kifogásolása

2013. 04. 19.

9. 2013. 04. 23.

AJB-2054/2013

Alaptörvény negyedik módosítása

2013. 05. 21.

10. 2012. 07. 24.

AJB-2883/2012

Szakképzési törvény

2013. 05. 27.

11. 2012. 12. 14.

AJB-7505/2012

Választottbíróság

2013. 06. 11.

12. 2012. 06. 28.

AJB-4436/2012

Cukorbetegek ellátása

2013. 06. 18.

13. 2013. 05. 03.

AJB-5757/2012

Adótartozás végrehajtása

2013. 07. 15.
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V. Az Alkotmánybíróság helyt adó döntései
Benyújtás
időpontja

Ügyszám

Ügy tárgya

Döntés
időpontja

Döntés jellege

1.

2012. 03. 30.

AJB-2834/2012

Hallgatói szerződésekről szóló
kormányrendeleti szabályok

2012. 07. 03.

Teljes megsemmisítés

2.

2012. 02. 16.

AJB-1040/2012

Nem rendeltetésszerű közterü2012. 11. 12.
let használat szankcionálása

Megsemmisítés

3.

2012. 07. 27.

AJB-2638/2012

Rokkantsági ellátórendszer
átalakításának kifogásolása

2012. 12. 04.

Részleges megsemmisítés

4.

2012. 05. 24.

AJB-4159/2012

Családvédelmi törvény

2012. 12. 17.

Megsemmisítés

5.

2012. 02. 15.

AJB-1925/2012.

Telepengedélyezési eljárás

2012. 12. 17.

Megsemmisítés

6.

2012. 03. 22.

AJB-1961/2012

Az alkotmányjogi panasz
benyújtásával kapcsolatos
ingyenes jogi képviselet

2012. 12. 18.

Megsemmisítés

7.

2012. 03. 13.

AJB-2302/2012

Az Alaptörvény Átmeneti
Rendelkezései

2012. 12. 28.

megsemmisítés

8.

2012. 08. 10.

AJB-2784/3012

Egyházügyi törvény

2013. 03. 01.

megsemmisítés

VI. Indítvány fenntartása
Benyújtás
időpontja
1. 2012. 03. 13.

Ügyszám

Ügy tárgya

Fenntartás
időpontja

A fenntartásról való
nyilatkozat oka

AJB-2302/2012

Az Alaptörvény Átmeneti
Rendelkezéseinek kifogásolása

2012. 09. 27.

Megváltozott jogi
környezet

Cukorbetegek ellátása

2013. 06. 15.

Megváltozott jogi
környezet

2. 2012. 06. 28. AJB-4436/2012

2. Nemzetiség, kisebbség, tolerancia

Ebben a fejezetben arra teszünk kísérletet, hogy felhívjuk a figyelmet néhány kirekesztett társadalmi csoport helyzetére, és bemutassuk azt, hogy az alapvető jogok biztosa
milyen lépéseket tett helyzetük feltárása, az őket sújtó megkülönböztetés orvoslása érdekében.
A nyelvi jogok érvényesülésével kapcsolatos vizsgálat jól mutatja azt a tendenciát,
hogy még a jogszabályok által „másságuk”, azaz kulturális identitásuk és anyanyelvük
deklarálására és mindennapi életben való gyakorlására feljogosított csoportok sem
élnek nagy számban a „különbözés” jogával. Az a nemzetiségi autonómia, amelyet a
rendszerváltozást követően minden politikai erő egyöntetűen támogatott, máig sem
valósult meg maradéktalanul. Különösen a helyi és országos szintű képviselet biztosítása terén tapasztalhatók hiányosságok, sőt esetenként súlyos visszaélések. A tanulmány
annak a folyamatnak a problémáit mutatja be, amely a kisebbségi joganyag sorozatos
módosításával kívánta elejét venni ennek a jelenségnek is.
E fejezetben kap helyet az a tanulmány is, amely egy kifejezetten proaktív szemléletű ombudsmani projekt bemutatására fókuszál: az alapvető jogok biztosa arra vállalkozott, hogy feltérképezze, milyen intézkedéseket foganatosítanak az egyes állami
szervek és társadalmi szereplők a befogadó, toleráns társadalom megteremtése érdekében. Amint ugyanis azt a fentiekben talán sikerült érzékeltetnünk, a kirekesztettség, a
rejtőzködés, a stigmatizáció bonyolult társadalom-lélektani mechanizmusokon keresztül alakul ki. Ezek felszámolásához pedig – meggyőződésünk szerint – csak a többség
befogadókészségén, nyílt és elfogadó hozzáállásán keresztül vezet az út. A változások
megindítása tehát mindig elsősorban a többségi, domináns pozícióban lévő csoport felelőssége.
Külön tanulmányban foglalkozunk a roma kisebbséget sújtó speciális, rendszerszintű
diszkriminációval, a roma gyermekek elkülönített iskolai oktatásával, amelynek nemcsak az érintettek, hanem a társadalom egésze számára messze ható következményei
vannak. Az ombudsmani intézmény ezért létrejötte óta egyik alapvető feladatának
tekinti az oktatási diszkrimináció és a szegregáció elleni fellépést. Magyarországon a
romák kirekesztése jelenti a sérülékeny, rászoruló csoportok témájának „legkeményebb
dióját”. Nem vigasz, hogy ez ma már európai probléma.
Történelmi tapasztalatok bizonyítják, hogy a kisebbségek elleni indulatok szítása előkészítheti a talajt a közvetlen erőszakhoz. A szélsőséges nézetek veszélyessége azonban
nemcsak ebben rejlik, hanem – azokban a társadalmakban, amelyekben nem elég erős
a kohéziós erő – könnyen teret nyerhetnek a mindennapi közbeszédben is, és így egyre inkább elfogadottakká válhatnak. Ennek következtében olyan légkör alakulhat ki,
amelyben fokozatosan felmorzsolódik a „céltáblává vált” csoportokkal szembeni szo-
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lidaritás. Az előítéleteknek tehát nem kell testet ölteniük a jog által is szankcionálható
cselekményekben ahhoz, hogy a kirekesztettség érzése a kisebbségi közösségek meghatározó élményévé váljon. A nyílt erőszak is jelen van azonban a magyar társadalomban,
gondoljunk a Magyarországon „romagyilkosságok” néven emlegetett gyűlölet-bűncselekmények sorozatára.
Nem lehet tehát csodálkozni azon, hogy az egyes kisebbségi csoportok tagjai gyakran negatív módon határozzák meg magukat, illetve eltitkolják identitásukat. Ez nyilvánvaló meghasonlással járhat, hiszen nem önkéntes döntés következménye. Emellett
ez az út nem minden közösség számára járható, hiszen az ún. látható – külső jegyeik
alapján többé-kevésbé beazonosítható – kisebbségeket bevallott identitásuktól függetlenül is érheti – és kutatások alapján éri is – megkülönböztetés.
A „rejtőzködés” azonban maga után vonja azt is, a sérülékeny csoportok tagjai gyakran akkor sem fordulnak az állami szervekhez segítségért, ha egyébként lennének is
megfelelő fórumok a sérelmeik orvoslásra.
Ez állhat a hátterében annak, hogy az alapvető jogok biztosához – illetve a jogelőd
biztosokhoz – nagyon kis számban érkeztek a szexuális kisebbséghez tartozással összefüggő panaszok az intézmény létrehozása óta. A legnépesebb magyarországi kisebbség, a roma közösség panaszainak száma is alatta marad annak, mint ami az őket sújtó
társadalmi előítéletek miatt várható lenne. Nagyon fontos ezért, hogy az ombudsman
proaktív szemléletmóddal „elébe menjen” a panaszoknak, és hivatalbóli vizsgálatok,
projektek keretében feltárja a sérülékeny csoportok problémáit.
A szexuális kisebbségek, összefoglaló elnevezéssel LMBT emberek a társadalom talán
leghatékonyabban rejtőzködő csoportját alkotják. Bár emiatt nehéz pontos százalékot
meghatározni, de a kutatók, forrásoktól függően 4% és 10% közé teszik a melegek és
leszbikusok arányát a magyar társadalomban. Ennek ellenére a mainstreamtől eltérő
szexuális identitás és irányultság vállalása a mai napig tabunak számít, a legritkább
esetben találkozunk olyan emberekkel, akik nyíltan vállalják a heteroszexualitástól eltérő irányultságukat, és a közéleti szereplők körében a mai napig tabunak számít az
identitás nyílt vállalása.
Tanulmányban foglalkozunk azzal a fórummal, ahol – évente egy bő délután, jó esetben egy hét erejéig – a megszokottnál több LMBT ember áll ki egyenlő méltóságáért
– sajnálatos módon szigorú óvintézkedések nélkül ez ma még nem lehetséges. A sok
más európai város mellett Budapestben is évente megrendezett Pride felvonulást védő,
és egyben a többségtől elszigetelő vastag rendőri sorfal szimbolizálja az LMBT emberek
sajátos szegregációját, azt, hogy identitásuk felvállalása egyelőre csak egy nagy erőkkel védett, mesterséges térben látszik lehetségesnek. A kontraszt a Nyugat-Európában
megszokott, karneváli hangulatú felvonulásokkal összevetve szembetűnő – a legutóbbi
bécsi Pride-on a városházát, majd a menetet követően, az utcák rendbetételére kivezényelt takarítógépeket is szivárványos zászlókkal díszítették.
A társadalmi elfogadottság, a toleráns, az LMBT emberek jogegyenlőségének elismerését alapvető jognak tartó liberális demokráciákban immár megszokott viszonyulási
rendszer természetesen nem nélkülözi a vitákat és az erőszakos megnyilvánulásokat.
Korunkban is komoly társadalmi diskurzus zajlik az európai és más demokráciákban a
homoszexuális párkapcsolatok házasságként való elismertetése vagy az örökbefogadás
engedélyezése kérdésében, míg az erőszakos támadásokra, gyűlölet-bűncselekményekre is számos példa akad. Eredmény azonban, hogy a vita zajlik, a kérdés nem számít
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immáron tabutémának, az LMBT jogok beépültek a nemzetközi emberi jogi alapdokumentumokba, a nemzeti jogalkotások a világ alapvető jogok irányába elkötelezett részein folyamatosan építik le az akadályokat, melyek megnehezítik szexuális kisebbségek
jogegyenlőségének érvényesülését.
Az LMBT jogok érvényre juttatásáért folytatott harc, mint az e fejezetben olvasható
tanulmány is bemutatja, a 20. század hatvanas éveitől lokális lázadásokból építkezve
jutott el az immáron elismert társadalmi mozgalmakban kiteljesedő hálózatépítésig és
a globális jelenlét megvalósulásáig, melynek legjellemzőbb megnyilvánulásai a világ
csaknem minden nagyvárosában évről évre megrendezett Pride felvonulások. A Pride,
amely egyszerre politikai demonstráció, kulturális és identitáskifejező esemény és fesztivál, az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon ha nehezen is, de gyökeret vert,
miközben hatósági értetlenkedést, indulatos támadásokat sem nélkülöző ellendemonstrációkat, de együttérzést, támogatást is kiváltó jelenséggé vált. A társadalmi elfogadás
erősítése, a jogegyenlőség biztosítása és előremozdítása az emberi jogok védelmét alapértéknek tekintő alkotmányos demokráciákban, így hazánkban is, az állami intézmények elsőrendű feladata, ennek a feladatnak megvalósításához pedig, a Budapest Pride
résztvevőinek alapvető jogai gyakorlásának szabadsága tekintetében lefolytatott vizsgálataival a magyar ombudsmani intézmény is hozzájárult.

Magicz András

A nemzetiségi jogok új szabályozása
Jogkorlátozás vagy a realitások tudomásulvétele?
A világ szinte minden államában élnek kisebbségi helyzetben lévő népcsoportok, amelyeket nemzeti, etnikai vagy nyelvi identitásuk tesz megkülönböztethetővé a többséget
alkotó népességtől. A nemzetiségi jogok jelentőségét mutatja, hogy Európában több
mint háromszáz nemzeti és etnikai kisebbség, nyelvi közösség található. Minden hetedik európai lakos valamely őshonos nemzetiség tagja, illetve regionális vagy kisebbségi
nyelven beszél.1
Magyarország teljes történelme során többnemzetiségű volt. Az államiság ezer éve
alatt nagyon jelentős változások történtek a lakosság etnikai összetételében, többször
is előfordult, hogy a nemzetiségek együttes aránya meghaladta a magyar népességét.2
A magyarországi nemzetiségek létszáma a 2011. évi népszámlálás adatai szerint több
mint félmillió fő, azonban becslések szerint a valós adat ennek legalább a kétszerese. A
nemzetiségi jogok szabályozása tehát a magyarországi lakosság mintegy 10%-ára lehet
közvetlen hatással. Más európai országokkal, különösen egyes környező államokkal
összevetve ez nem tekinthető magas aránynak, arra is figyelemmel, hogy ez tizenhárom – jelentősen eltérő létszámú – népcsoport között oszlik meg. Az identitás és az ahhoz kapcsolódó jogosultságok biztosítása azonban Közép-Európában különösen érzékeny kérdésnek számít, ezért a magyarországi döntéshozók az elmúlt negyedszázadban
fokozott – sőt, időnként túlzott – óvatossággal viszonyultak a jogi szabályozáshoz.
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény, 3 illetve a 2012. január 1-jén
hatályba lépett nemzetiségi törvény4 alapvető célkitűzése, hogy az állam lakossága
körében számszerű kisebbségben lévő népcsoportok, és azok tagjai egyéni és közösségi (kollektív) jogainak elismerésével lehetővé tegye önazonosságuk minél teljesebb
megélését. A törvényi szabályozás védelemben kívánja részesíteni a nemzetiségeket, és
lehetőséget kínál saját kultúrájuk ápolására, anyanyelvük használatára, az anyanyelvű
oktatásra, a saját nyelven való névhasználatra, a közéletben való kollektív részvételre, a
kulturális autonómia megvalósítására, a közösségi önigazgatás, önkormányzatiság kiépítésre.
A magyarországi nemzetiségek – a roma közösség kivételével – nem tekinthetők szociális, munkaerő-piaci vagy egészügyi jellemzőik alapján rászoruló csoportnak. A részükre
1
Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (Federal Union of European Nationalities) által közzétett adat. Megtalálható: https://www.fuen.org/european-minorities/general/ (utolsó letöltés 2013.06.03.)
2
Bindorffer Györgyi: Nemzetiségi politika Magyarországon Szent István korától a rendszerváltozásig. In Gyulavári Tamás – K állai Ernő (szerk.): A jövevényektől az államalkotó tényezőkig. Budapest:
Országgyűlési Biztos Hivatala, 2010. 10–12.
3
A nemzeti és etnikai kisebbségi jogairól szóló 1993. évi LXVII. törvény.
4
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény.
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biztosított különjogok ezért alapvetően nem a többségi társadalomhoz képest tapasztalható hátrányaik kiegyenlítését, hanem identitásuk megőrzését kívánják biztosítani.
Más megítélés alá esik azonban az anyanyelvhasználat, illetve a helyi és országos szintű
döntéshozó testületekben való képviselet, mert e jogok érvényesítése során a nemzetiséghez tartozás – annak szükségszerű jellemzőjéből, a létszámbeli kisebbségből adódóan
– tényleges hátrányt jelenthet.
Amennyiben a nemzetiséghez tartozás jogellenes megkülönböztetés – például diszkrimináció, illetve gyűlöletcselekmény – alapja, ezt külön törvények, így különösen az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló törvény és a Büntető Törvénykönyv szankcionálják, ezért ez a problémakör nem vonható a szűkebb értelemben vett
nemzetiségi jogok elemzése körébe.

A jogalanyiság kérdései
A nemzetközi jog – bár megalkotására számos kísérlet történt 5 – nem ismer olyan kisebbségfogalmat, amely egységesen alkalmazható lenne mind univerzális, mind regionális szinten.
Az Állandó Nemzetközi Bíróság már az 1919-ben elfogadott lengyel kisebbségi
szerződéssel összefüggésben kimondta, hogy a kisebbség kifejezés azokat a lakosokat
foglalja magában, akik a népesség többségétől faji, nyelvi vagy vallási hovatartozásuk
miatt különböznek. A görög–bolgár közösség kölcsönös ki-, illetve bevándorlásáról szóló egyezménnyel kapcsolatosan 1930-ban meghozott döntésében pedig a kisebbségek
egyik legkorábbi fogalmát adta meg. E meghatározás szerint a kisebbség: „olyan személyek közössége, akik egy adott országban vagy helységben (településen) élnek, saját faji (nemzeti),
vallási, nyelvi és hagyománybeli identitás olyan szolidaritásérzésben egyesíti őket, amely arra irányul, hogy megőrizzék hagyományaikat, megtartsák és gyakorolják vallásukat, a származásuknak
megfelelő szellemben biztosítsák gyermekeik nevelését és oktatását, s hogy mindebben kölcsönösen
segítsék egymást.”6
Az Európa Tanács kisebbségi jogokra vonatkozó kiegészítő jegyzőkönyvéhez kapcsolódó ajánlása szerint nemzeti kisebbség alatt az embereknek egy államon belüli olyan
csoportja értendő, amelynek tagjai:
• ennek az államnak a területén laknak és annak állampolgárai,
• régi, szilárd és tartós kapcsolatot tartanak fenn ezzel az állammal,
• sajátos etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi jellegzetességekkel rendelkeznek,
• kellően reprezentatívak, bár számszerűleg kisebbségben vannak ezen állam egy
körzetének lakossága körében,
arra
törekednek, hogy közösen megőrizzék azt, amiből közös identitásuk fakad,
•
nevezetesen kultúrájukat, hagyományaikat, vallásukat vagy nyelvüket.7
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény kidolgozása
során is a kisebbség jogi meghatározása és ezzel összefüggésben a személyi hatály pontosítása
5
Szalayné Sándor Erzsébet: A kisebbségvédelem nemzetközi jogi intézményrendszere a 20. században.
Budapest: Gondolat Kiadói Kör – MTA Kisebbségkutató Intézet, 2003. 108–110, 155–158.
6
Nicola Girasoli: A nemzeti kisebbségek fogalmáról. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1995, 37.
7
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 1201 (1993) Ajánlása. Megtalálható: http://www.mtaki.
hu/docs/cd2/nemzetkozi/rec1201h.htm
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jelentette az egyik legnagyobb nehézséget.8 Az e kérdésben fennálló nézetkülönbségek
is közrehatottak abban, hogy a törvényalkotás késedelmet szenvedett. A szabályozás
előkészítése 1988-ban kezdődött, majd több éven át tartó egyeztetés követően, 1993-ban
fogadta el az Országgyűlés a törvényt. A törvény előkészítése során számos háttéranyag
készült, amelyek nemcsak a kormány és a külső szakértők, hanem az érintett minisztériumok közötti jelentős véleménykülönbségekre is rámutattak.
A kormányzati szervek és a – jogi személyiség nélküli egyeztető fórumként működő
– Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Kerekasztala eltérően ítélték meg a
kisebbség fogalmának definiálhatóságát, és a személy hatály kérdését. Az igazságügyi
tárca azt javasolta, hogy a népszámlálási adatok alapján az Országgyűlés határozatban
döntsön arról, mely népcsoportok minősülnek nemzeti, illetve etnikai kisebbségnek. A
Kisebbségi Kerekasztal indokoltnak tartotta volna a törvény személyi hatályának kiterjesztését a legalább öt éve életvitelszerűen Magyarországon élő, állandó tartózkodási
engedéllyel rendelkező külföldiekre is, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal azonban nem támogatta ezt a megoldást.
A jogalkotó végül azt a szabályozási technikát választotta, hogy a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogairól szóló törvényben nemcsak a kisebbség fogalmát határozta meg,
hanem taxáció formájában felsorolta a Magyarországon honosnak tekintett népcsoportokat (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb,
szlovák, szlovén, ukrán), valamint a körükben használt nyelveket is. Emellett jogilag
szabályozott rendben lehetőséget biztosított más kisebbségek Országgyűlés általi elismerésére is.
A nemzeti és etnika kisebbségnek minősülő népcsoportokkal szemben támasztott
követelmények a következők:
• legalább egy évszázada honos Magyar Köztársaság területén;
• az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van,
• tagjai magyar állampolgárok,
• a lakosság többi részétől saját nyelve és kultúrája, hagyományai különböztetik meg,
• olyan összetartozástudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul.
A jogállamisághoz kapcsolódó jogbiztonság elvéből következően a jogalkotónak meg
kell határoznia a törvények személyi hatályát, vagyis azt a kört, amelynek tagjait megilletik az adott jogszabályban biztosított jogok, illetve terhelik az előírt kötelezettségek.
A kisebbségi törvény azonban csak részben tett eleget ennek a követelménynek azzal, hogy
személyi hatálya alá sorolta a magukat valamely nemzeti vagy etnikai kisebbséghez
tartozónak tekintő magyar állampolgárokat, valamint e személyek közösségeit. Kellő
részletességgel meghatározta ugyan a kisebbségi közösség fogalmát, ám nem tette egyértelművé, hogy ez hogyan vonatkoztatható az adott népcsoporthoz tartozó egyénekre.
A korábbi két kisebbségi ombudsman azt az álláspontot képviselte, hogy egy közösség csak olyan ismérvekkel rendelkezhet, amelyek a tagjait is jellemzik.9 A kisebbség
A kisebbségi törvény megszületésének körülményeit részletesen ismerteti: D obos Balázs: A
magyarországi kisebbségpolitika szakpolitikai elemzése a kisebbségi törvény példája. Budapest: Doktori (PhD)
értekezés, kézirat, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola, BCE Doktori
disszertációk archívum, 2010, 96–173. Megtalálható: http://phd.lib.uni-corvinus.hu/ (utolsó letöltés:
2013.06.03.)
9
NEK-5182/2003., Nek-2402/2005., Nek-3516/2009.
8
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definíciója tehát az adott közösség objektív kritériumainak meghatározásához használható szempontrendszer, amely azzal az egyénnel szemben is érvényesíthető, aki magát
e népcsoport tagjaként kívánja elismertetni. A magyarországi szabályozás csak ezzel az
értelmezéssel kerülhet összhangba az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről
szóló keretegyezményének alábbi rendelkezésével: „minden, valamely nemzeti kisebbséghez
tartozó személynek joga van szabadon megválasztani, hogy kisebbségiként kezeljék-e vagy sem.”10
A keretegyezményhez fűzött magyarázat szerint ugyanis ez nem foglalja magában a
tetszés szerinti választás jogát a kisebbséghez tartozás kérdésében. Az egyén szubjektív
választása elválaszthatatlanul kötődik a személy azonosságtudatát meghatározó lényeges objektív kritériumokhoz.
A jogalkalmazás során azonban közel másfél évtizedig számos – a későbbiekben ismertetett – gyakorlati probléma keletkezett abból, hogy az identitás szabad megvallása
helyett annak akár teljesen önkényes megválasztása érvényesült.
A törvényhozó 2005-ben jelentősen módosította a kisebbségi joganyagot, ám ezzel
nem szüntette meg a visszaélések lehetőségét. Megerősítette ugyanakkor, hogy a kisebbségi önkormányzati választásokon kizárólag magyar állampolgárok vehetnek részt.
E tekintetben mélyreható, koncepcionális változásokra az Alaptörvény hatálybalépésével nyílt lehetőség. Ennek szimbolikus kifejezéseként 2012. január 1-jével a nemzeti
és etnikai kisebbség terminológiát – amely különbségtétel azon alapult, hogy az adott
népcsoportok rendelkeznek-e anyaországgal – az egységes, már a 19. századi törvényhozásban is meghonosodott nemzetiségfogalom váltotta fel. Ezt a változtatást több országos kisebbségi önkormányzat és a kisebbségi ombudsman javasolták az alkotmányozás
során, mert úgy ítélték meg, hogy a ’nemzetiség’ jobban kifejezi az érintett közösségek
jogegyenlőségét, illetve államalkotó tényező státuszát.
A kisebbségi ombudsman kezdeményezésére létrejött egyeztető fórum, a II. Kisebbségi Kerekasztal előremutatónak tartotta azt is, hogy az Alaptörvényben megjelent a
nemzetiségi önazonosság szabad vállalásához és megőrzéséhez való jog. Ez megteremtette az alkotmányos alapját annak, hogy a jogalkotó a jövőben ki tudja zárni a vis�szaélés lehetőségét azokban az esetekben, amikor a nemzetiséghez tartozás önkéntes
kinyilvánítása, megvallása a feltétele valamely jog gyakorlásának, illetve kedvezmény
igénybevételének.
Az Alaptörvény azonban – lényegében a korábbi törvényi szabályozást alkotmányi
szintre emelve – a nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárok önazonosságuk szabad vállalásához és megőrzéséhez való jogát biztosítja.11 Ez arra utal, hogy az alkotmányozás
időszakában, 2011 tavaszán még nem véglegesült a nemzetiségi jogi reform iránya. Ezt
támasztja alá az is, hogy az ugyanezen év novemberében a Kormány által előterjesztett
nemzetiségi törvényjavaslat is a magyar állampolgársághoz kívánta kötni a nemzetiségi
önkormányzati passzív választójogot. A parlamenti szakban azonban változott a koncepció, és a nemzetiségek jogairól szóló törvény nemzetiség fogalmának már nem része a magyar állampolgárság. A nemzetiségi jogok és kötelezettségek ahhoz kapcsolódnak, hogy az
egyén magát az adott nemzetiséghez tartozónak tekinti, illetve identitását az e törvényben vagy a végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott módon kinyilvánítja.
10
Az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló, Strasbourgban, 1995. február 1-jén kelt
Keretegyezményének kihirdetéséről szóló 1999. évi XXXIV. törvény 3. cikke.
11
Alaptörvény XXIX. cikk (1) bekezdés.
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Az állampolgárság 2014-től nem lesz követelmény a nemzetiségi önkormányzatok
létrehozásakor a választás és a választhatóság jogának gyakorlásakor sem. Ezzel megszűnik az az ellentmondásos helyzet, hogy azok a Magyarországon élő külföldi állampolgárok, akik aktív szerepet vállaltak saját nemzetiségük közösségi életében, nem vehettek részt a kisebbségi önkormányzati választásokon.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezésétől eltérően a nemzetiségi törvény állampolgárságtól függetlenül elismeri a nemzetiségi önazonossághoz való jogot. Alkotmányossági szempontból azonban ez nem vet fel aggályokat, mert a törvényhozó nem szűkítette, hanem bővítette azt a személyi kört, amely élhet a nemzetiségi identitáshoz való
jogával.

A népszámlálás nemzetiségi adatai
A nemzetiségi törvény rendelkezései alapján tehát – szemben a korábbi szabályozással
– meghatározható az a személyi kör, amelynek tagjait megilletik a nemzetiségi jogok.
Állami nyilvántartás hiányában azonban a nemzetiségek létszámáról továbbra sincsenek megbízható és hiteles adatok. A hatékony nemzetiség- és társadalompolitika elengedhetetlen feltétele, hogy minél pontosabb és teljesebb körű, összehasonlítható adatok
álljanak rendelkezésre az ország területén élő nemzetiségek létszámáról, demográfiai
jellemzőiről, földrajzi elhelyezkedéséről. Ezek megalapozása szempontjából ezért kiemelten fontos szerepe van a tízévente tartott népszámlálás keretében történő adatfelvételnek.
A népszámlálási adatokból levonható következtetések
A 2001. évi és a 2011. évi népszámlálások előkészítése során a nemzetiségi jogok érvényesülésének érdekében a kisebbségi ombudsman több javaslatot is megfogalmazott.
Az alapvető jogok biztosa jogutódként folytatta az ombudsmani vizsgálatot, és megfigyelői státusszal tagot delegált a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által létrehozott szakértői munkacsoportba.12 Az alapjogi biztos a népszámlálási adatokat
felhasználta a nemzetiségek anyanyelvhasználata kapcsán folytatott vizsgálatában is.13
A népszámlálás során feltett kérdések többsége esetében a válaszadás kötelező. A
nemzetiségi kérdésekre azonban a népszámlálási törvény rendelkezései alapján önkéntesen lehetett válaszolni. A KSH elektronikus kiadványa14 szerint a lakosság túlnyomó
része mégis nyilatkozott ezen adatairól, a válaszadási arány 2001-ben 94%, 2011-ben
85% volt. Figyelemmel azonban a válaszadás önkéntes jellegére, a népszámlálás nemzetiségi adatait a nagyarányú válaszadási hajlandóság ellenére sem lehet a nemzetiségi
lakosság pontos leképezésének tekinteni.
A 2011. évi népszámlálás személyi kérdőíve az elsődleges és másodlagos nemzetiséghez tartozásra, az anyanyelvre, valamint a családi-baráti körben beszélt nyelvre kérdeNek-261/2010., NEK-1009/2011, AJB-5999/2012. AJB-1916/2012.
AJB- 5577/2012.
14
 �������������������������������������������������������������������������������������������������
2011. évi népszámlálás – 3. országos adatok, a Központi Statisztikai Hivatal kiadványa. Megtalálható a KSH weboldalán: www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_orsz_2011.pdf (Utolsó
letöltés: 2013. 06.05.)
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zett rá. A nemzetiségi adatok az e négy kérdése adott válaszokból álltak össze. A KSH
azt a módszertant követte, hogy az adott nemzetiséghez tartozóként tüntette fel, aki a
négy kérdésből legalább egy esetében megjelölte az adott nemzetiséget.
1. táblázat. A népesség nemzetiségi adatai15

1980

1990

2001

2011

Változás
százalékos aránya
2001–2011

10 638 974

10 142 072

9 416 045

8 314 029

–12%

Népszámlálás

Anyanyelv, nemzetiség
Magyar
Bolgár
Cigány (Romani, Beás)
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin

—

—

1358

3556

161%

6404

142 683

189 984

308 957

62%

—

—

2509

3916

56%

13 895

13 570

15 597

23 561

51%

—

—

2962

5730

93%

11 310

30 824

62 105

131 951

112%

—

—

620

3 293

431%

8874

10 740

7995

26 345

229%

—

—

1098

3323

202%

Szerb

2805

2905

3816

7210

88%

Szlovák

9101

10 459

17 693

29 647

67%

Szlovén

1731

1930

3025

2385

–22%

Ukrán

—

—

5070

5633

11%

Hazai nemzetiségek
együtt

—

—

313 832

555 507

77%

10 709 463

10 374 823

10 198 315

9 937 628

Teljes népesség

–2,5%

A 2011. évi népszámlálás adatai szerint tehát a teljes lakosság fogyatkozása mellett ös�szességében jelentősen gyarapodott a nemzetiséghez tartozásukat megvallók száma.
Szinte minden nemzetiség létszáma nőtt, legnagyobb mértékben az örmény, román,
ruszin és bolgár közösségeké. Egyedüli nemzetiségként a szlovén közösséghez tartozásukról nyilatkozók száma csökkent a korábbi létszám mintegy négyötödére.
Hangsúlyoznom kell azonban, hogy a fenti táblázat az ismertetett módszertan alapján generált számadatokat tünteti fel, amelyek nem azonosak a nemzetiséghez tartozásukról mint önálló kérdésről nyilatkozók számával.
A népszámlálás nemzetiségi adatairól 2013 májusában szervezett műhelybeszélgetésen
– amelyen az alapvető jogok biztosa is képviseltette magát – a részt vevő országos nemzetiségi önkormányzati elnökök többsége úgy vélte, hogy ezek a számadatok közelítőleg
helyesen mutatják a közösségek valódi létszámát. A számadatok növekedésében nagy
szerepe volt annak, hogy az országos nemzetiségi önkormányzatok is aktívan közreműködtek a népszámlálás felvilágosító kampányában. A felszólalók felhívták azonban arra is
15

A KSH 2011. évi népszámlálási adatainak felhasználásával.
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a figyelmet, hogy vannak olyan megyék, illetve települések, ahol nincs ésszerű indoka a
nemzetiséghez tartozásukról nyilatkozók száma jelentős növekedésének.
Amint arról az előzőekben már szóltam, a nemzetiségi törvény személyi hatálya –
szemben a korábbi szabályozással – már nem kizárólag a magyar állampolgárokra terjed
ki, a nemzetiségek külföldi állampolgárságú tagjai 2014-ben választók és választhatók
is lesznek a nemzetiségi önkormányzati választásokon. Kiemelt jelentősége van ezért
annak, hogy hogyan alakult a Magyarországon élő, magukat valamely nemzetiséghez
tartozónak valló külföldi állampolgárok száma a 2011. évi népszámlálás adatai szerint.

Szlovén

Ukrán

1008

23 116

2330

5370

75

5126

15 503

8 504 492

Bolgár

5794

–

4

11

–

3

–

2

458

6272

Cigány
Roma)

314 738

1

2

649

12

65

–

32

84

315 583

Görög

4176

2

8

6

–

2

–

2

446

4642

Horvát

26 054

446

21

1

93

8

3

2

146

26 774

5523

1

7

2

–

7

–

18

1443

7001

174 553

31

1556

199

68

85

6

28

9170

185 696

3383

–

2

14

1

–

–

9

162

3571

Román

25 318

–

8

10 192

1

–

–

14

108

35 641

Ruszin

3695

–

–

15

2

3

–

142

25

3882

Szerb

8524

53

7

10

1294

5

7

4

134

10 038

Szlovák

31 457

–

5

7

3

3674

1

7

54

35 208

Szlovén

2700

1

2

1

5

13

86

1

11

2820

Ukrán

4638

–

1

11

–

6

–

2670

70

7396

9 062 088

964

2631

34 234

3809

9241

178

8057

27 814

9 149 016

Szerb

Román

429

Osztrák

8 451 535

Horvát

Más
ország
állampolgára

Nemzetiség

Magyar

Szlovák

2. táblázat. A nemzetiséghez tartozók állampolgársági adatai16

Állampolgár
Magyar

Lengyel
Német
Örmény

Összesen

Összesen

Ezekből az adatokból kitűnik, hogy a nemzetiségek többsége esetében a személyi hatály
kiterjesztése nem fog jelentős változást eredményezni, mert tagjaik jellemzően magyar
állampolgárok. Három nemzetiségen belül ugyanakkor jelentős arányt képviselnek az
anyaországi állampolgárok (ukrán 57%, román 40%, szlovák 12%). Amennyiben a külföldi állampolgárok a jövőben élnek az új szabályozás adta lehetőséggel és részt kívánnak venni nemzetiségük közösségi életében, ennek hatása lehet az önkormányzatok
személyi összetételére, de érdemben befolyásolhatja az anyanyelvhasználat iránti igényeket is.

16
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A népszámlálási adatok felhasználásának problémái
A nemzetiségi jogok gyakorlása során nehézséget jelenthet, hogy nem ismert az érintett személyek pontos száma. A regisztráció szükségességét már a kisebbségi törvény
megalkotásakor is felvetették a kormányzati szervek, valamint a Kisebbségi Kerekasztal egyes szakértői, azonban az egyeztetéseken részt vevő szervezetek elutasították ezt
a megoldást. A hatályos szabályozás is csak kivételesen, célhoz kötött formában és az
adatvédelmi szabályok maradéktalan betartása mellett teszi lehetővé a nemzetiséghez
tartozás önkéntes alapon történő nyilvántartásba vételét.
Miután Magyarországon nincs hiteles nyilvántartás a nemzetiséghez tartozókról,
egyes nemzetközi szervezetek és szakértők a hiteles népességstatisztikák felhasználását javasolják – megfelelő garanciák mellett – a nemzetiségi jogokkal való visszaélések
kizárása érdekében. A Kisebbségvédelmi Keretegyezmény Szakértői Bizottsága a Magyarországról szóló első véleményében megállapította: „[…] a Kormánynak vizsgálnia kellene, milyen módon szerezhetők be megbízható statisztikai adatok. A magyar hatóságoknak nagyon
nehéz eredményesen működniük anélkül, hogy ilyen adatok állnának rendelkezésükre, és a nemzetközi ellenőrző testületeknek is nehéz meggyőződniük arról, hogy Magyarország valóban teljesíti-e
a keretegyezményből fakadó kötelezettségeit.”17
A népszámlálási adatok felhasználásának az a célja, hogy meg lehessen ítélni egy
adott nemzetiség jelenlétét vagy annak hiányát az egyes településeken a közösség tagjainak egyénenkénti azonosítása, ’felkutatása’ nélkül is.
E megoldás elsőként a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok állami támogatásának biztosításával összefüggésben merült fel kormányrendeleti szinten még a nemzetiségi törvény megalkotása előtt. A 2014. január 1-jétől hatályba lépő szabályozás18 szerint a
népszámlálás nemzetiségi adatai alapján fogják meghatározni a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési célú támogatásának összegét. Amennyiben a nemzetiséghez tartozók létszáma ezen adatok szerint nagyon alacsony, úgy a nemzetiségi önkormányzat csak
minimális – évente mindössze néhány ezer forint – támogatásban részesülhet.
A nemzetiségi önkormányzatok differenciált támogatásával elvi szinten egyet lehet
érteni, mert – megfelelő szabályozás mellett – ez lehet a biztosítéka annak, hogy ’ne érje
meg’ valós képviseleti munkát nem végző testületeket létrehozni pusztán pénzügyi
megfontolásokból.
Figyelembe kell ugyanakkor azt is venni, hogy a nemzetiséghez tartozás a népszámlálás alkalmával történő anonim megvallása – mind a kisebbségi, mind a nemzetiségi
törvény alapján – joga és nem kötelessége az érintett közösséghez tartozóknak. Számos
társadalmi és politikai tényezőtől függ, hogy hányan készek megvallani a népszámláláskor nemzetiségi hovatartozásukat. Ezt befolyásolhatják a negatív történelmi tapasztalatok, de a hátrányos megkülönböztetéstől való félelem is.
Tény, hogy főleg egyes kistelepülésen a népszámláláskor még mindig lényegesen kevesebben vallották meg az identitásukat, kulturális kötödésüket, mint ami a nemzetiség
A Kisebbségvédelmi Keretegyezmény Szakértői Bizottságának 2000. szeptember 22-én elfogadott
véleménye Magyarországról, ACFC/INF/OP/I(2001)4. Megtalálható: Európa Tanács honlapja, ttp://
www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_fcnmdocs/PDF_1st_OP_Hungary_hu.pdf
(utolsó letöltés: 2013.06.12.)
18
A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának
rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet.
17
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valós jelenléte alapján várható lenne. Ezzel szemben egyes nagyvárosokban és fővárosi
kerületekben a népszámlálási adatok szerint viszonylag nagy létszámban élnek nemzetiségiek, miközben ennek tényszerűségét gyakran maguk az érintett országos nemzetiségi önkormányzatok is megkérdőjelezik.
A támogatási rendszer átalakítása tehát nem feltétlenül alkalmas eszköz az „álnemzetiségi” önkormányzatok elleni fellépésre, ugyanakkor az új szabályozás hátrányosan
érintheti a nemzetiségi közügyek ellátásában ténylegesen részt vevő és valós közösségi
legitimációval rendelkező testületeket.
Az alapvető jogok biztosa vizsgálati jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a
pénzügyi támogatások az elmúlt években bekövetkezett jelentős elvonása miatt veszélybe került a magyarországi nemzetiségpolitika egyik legfontosabb vívmányának,
a nemzetiségi önkormányzati rendszernek a működése. Emiatt a nemzetiségi önkormányzatok működési célú támogatása – a népszámlálási adatok felhasználásán alapuló
– új szabályrendszerének felülvizsgálatát kezdeményezte.19
A nemzetiségi törvény egyes nyelvhasználati jogok érvényesítéséhez a népszámlálási
adatok figyelembevételét írja elő. A 2014. évi nemzetiségi önkormányzati választásokat
követően a helyi önkormányzat – erre vonatkozó kérés esetén – bizonyos nemzetiségi
nyelvi jogokat (például a helyi önkormányzat jegyzőkönyveinek kétnyelvű vezetése, a
rendeletek nemzetiségi nyelven való kihirdetése, nemzetiségi nyelvű formanyomtatványok alkalmazása) akkor lesz köteles biztosítani, ha az adott településen a nemzetiséghez tartozók aránya a népszámlálási adatok szerint eléri a lakosság tíz, illetve meghatározott esetekben 20%-át.
Annak megítélése, hogy megfelelő vagy esetleg túlságosan magas ez a lakosságarány,
nemzetiségenként és településenként is eltérően értékelhető. Az azonban kijelenthető,
hogy a népszámlálási adatok felhasználása elősegítheti azon települések meghatározását, ahol kötelező a helyi önkormányzatoknak gondoskodnia a helyi közügyek vitele
során a nemzetiségi nyelv alkalmazásáról. Megítélésem szerint ez a szabályozás összhangban van az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában 20 foglaltakkal is. Ez a nemzetközi egyezmény kifejezetten előírja ugyanis, hogy a
regionális vagy kisebbségi nyelv használatának területén az a földrajzi körzet értendő,
ahol ez a nyelv olyan számú személy kifejezési eszköze, amely indokolja a Karta által
előírt különböző védelmi és ösztönző intézkedések meghozatalát.
A népszámlálási adatok felhasználásának legvitatottabb területe a nemzetiségi önkormányzati választásokon való alkalmazás. A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014.
évi választását már csak azokon a településeken lehet kitűzni, ahol az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseinek összesített adatai szerint – eléri a harminc főt.
Az alapvető jogok biztosa szerint e rendelkezés alkotmányossági aggályokat vetett fel,
miután a népszámlálás adatgyűjtési időszakában még nem volt ismert, hogy milyen
jogkövetkezménye lesz a nemzetiségi adatok megvallásának, illetve az attól való tartózkodásnak. Az Alkotmánybíróság azonban megállapította, hogy az identitás – megfelelő
adatvédelmi garanciákkal történő – felvállalása megfelelő eszköz a választásokon taAJB-5238/2012.
A Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai
Kartája kihirdetéséről szóló 1999. évi XL. törvény.
19
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pasztalt diszfunkcionális jelenségek visszaszorítására. A nemzetiségi önkormányzatok
létrehozásának a népszámlálási adatokhoz kötése ezért nem sérti az Alaptörvény rendelkezéseit és nemzetközi szerződésbe sem ütközik.21
A népszámlálási adatok áttekintése alapján kijelenthető, hogy az új törvényi szabályozás valóban kizárja a választási visszaélések lehetőségét számos olyan településen, ahol az
érintett közösségek országos önkormányzati és más szervezetei által vitatott legitimációjú
nemzetiségi önkormányzatok működnek. E korlátozás miatt azonban olyan településeken sem alakulhat majd nemzetiségi önkormányzat, ahol a népszámlálás nemzetiségi
adataitól függetlenül ténylegesen és nagyobb létszámban élnek az érintett közösség tagjai.
A jogi szabályozás hiányossága miatt tehát valós nemzetiségi közösségek eshetnek el
a települési szintű képviselet lehetőségétől, ezért a nemzetiségi önkormányzati választójogi szabályok további korrekciójára van szükség.
Áttekintve azokat szabályozási területeket, ahol a népszámlálási adatok felhasználásának jogi következményei lesznek, kijelenthető, hogy a nemzetiségi törvény rendelkezései elősegíthetik egyes nemzetiségi jogok érvényesülését, illetve a korábban tapasztalt
visszásságok megelőzését, megszüntetését. Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni,
hogy a népszámlálási adatok nem tekinthetők a nemzetiségi lakosság pontos leképezésének, hiszen szenzitív adatokról szóló önkéntes nyilatkozatokon alapulnak. Abban az esetben,
ha a tapasztalati tények ellentmondanak a népszámlálási adatoknak, a jogi szabályozásnak biztosítania kell a valós helyzetnek megfelelő jogalkalmazás lehetőségét.

A nemzetiségi anyanyelvhasználat nehézségei
A nyelv a nemzetiségi hovatartozás legfőbb ismertetőjegye, a nemzetiségi önazonosság
alapvető eleme, amelynek döntő szerepe van a nemzetiségi közösségek összetartozástudatának megőrzésében.
Magyarországon a 19. század első harmadáig a latin volt a hivatalos nyelv. Általános
volt azonban, hogy az egyes népcsoportok a mindennapi élet során, legalább szűkebb
közösségükben saját anyanyelvüket használták. A korabeli szokásoknak megfelelően a
települések lakossága nemzetiségi és vallási alapon bizonyos fokig elkülönült egymástól, amelynek emlékét számos városrész vagy utca ma is őrzi (például a gyulai Románváros vagy a főváros V. kerületében a Szerb utca). Ennek ellenére a vegyes lakossággal
rendelkező településeken gyakori volt egymás nyelvének ismerete, legalább az alapszókincsre kiterjedően többnyelvűség érvényesült.
Az első világháborút lezáró békeszerződések kapcsán közismert tény Magyarország
területi és embervesztesége. A háborúban nyertes szomszédos államok számára Trianon az önállóvá válást, illetve a területi gyarapodást jelentette, kevesebb szó esik azonban arról, hogy eközben a magyarországi nemzetiségek súlyos veszteségként élték meg
az anyanemzetüktől való elszakadást. Jelentősen megfogyatkozott értelmiségi bázisuk,
és nyelvi, kulturális kiteljesedésük keretei is nagymértékben szűkültek. A hazai szlovákság elszigetelődött attól a közegtől, amely anyanyelvi kultúrájának bölcsője volt. A
magyarországi szerb közösség hosszú időre elvesztette kapcsolatát szellemi központjával, a Vajdasággal, ahol egyetlen saját színháza is működött. Az ország déli megyé21
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iben előfordult, hogy egyes falvak szinte teljes nemzetiségi lakossága – egy-két család
kivételével – papjukkal és tanítójukkal együtt átköltözött a határ túloldalára. Erről a
veszteségről azonban a hivatalos állami politika több emberöltőn keresztül nem akart
tudomást venni, nem ismerte el a hazai nemzetiségek jogát ahhoz, hogy kifejezhessék
az anyaországukhoz való kulturális kötődésüket.
A második világháborút követően a nemzetiségi nyelvhasználat erősen visszaszorult,
jelentős részben az olyan történelmi traumák hatására, mint a magyarországi németek
tömeges kitelepítése vagy a csehszlovák–magyar lakosságcsere. Az államszocializmus
évtizedeiben a nemzetiségi nyelv átörökítésének folyamata megszakadt, és egész generációk
nőttek fel úgy, hogy nem – vagy csak alapszinten – sajátították el saját közösségük nyelvét. A rendszerváltozást követően fokozatosan kiépült a nemzetiségi oktatás, amely
egyik alapfeladatának tekinti a nemzetiségi nyelv átadását. Ennek következtében a
fiatalabb korosztályok már tanult nyelvként és nem feltétlenül a családjukban elsődlegesen használt nyelvként ismerik meg a nemzetiségi nyelvet. Az elmúlt évszázadok
asszimilációs folyamata következtében különösen nagyarányú a nyelvvesztés a roma
és az örmény nemzetiségek esetében. E tényhez igazodóan a nemzetiségi törvény e közösségek körében használt nemzetiségi nyelvként határozza meg a magyar nyelvet is.
A nemzetiségi nyelvhasználat viszonylag gyors, egy évtizeden belüli jelentős változása áttekinthető a legutóbbi két népszámlálás adatainak összevetésével .
3. táblázat. A népesség anyanyelvi és nyelvhasználati adatai 22
Anyanyelv

Magyar
Bolgár
Cigány
(Romani, Beás)
Görög
Horvát
Lengyel

Anyanyelv

Családi, baráti
közösségben
használt nyelv

Családi, baráti
közösségben
használt nyelv

2001

2011

2001

2011

9 546 374

8 409 049

9 584 836

8 409 011

1299

2899

1118

2756

48 438

54 339

53 075

61 143

1921

1872

1974

2346

14 326

13 716

14 779

16 053

2580

3049

2659

3815

33 774

38 248

52 912

95 661

Örmény

294

444

300

496

Román

8482

13 886

8215

17 983

Ruszin

1113

999

1068

1131

Szerb

3388

3708

4186

5713

Szlovák

11 817

9888

18 057

16 266

Szlovén

3180

1723

3108

1745

Ukrán

4885

3384

4519

3245

135 497

148 155

165 970

228 353

Német

Hazai
nemzetiségek
együtt
22
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A 2011. évi népszámlálás adatai szerint összességében mintegy 10%-kal nőtt a nemzetiségi anyanyelvűek, illetve a nemzetiségi nyelvet használók száma. A növekedés mértéke az anyanyelvet illetően különösen nagymértékű a bolgár (123%), a román (63%),
és az örmény (50%) nemzetiségek esetében. 10–20% közötti növekedés tapasztalható a
lengyel (18%), német (13 %), cigány, romani és beás (12%) és szerb (9%) nyelvek vonatkozásban.
A nemzetiségi anyanyelvűek összlétszámának növekedése ellenére egyes közösségek esetében kedvezőtlen változás tapasztalható. Hat nemzetiség esetében csökkent a
nemzetiségi anyanyelvükről nyilatkozók száma: görög (3%), horvát (4,5%), ruszin (10%),
szlovák (16%), ukrán (30%), szlovén (45%). A szlovák és a szlovén közösségek a legutóbbi
népszámlálás óta, vagyis az elmúlt tíz évben komoly erőfeszítéseket tettek a nemzetiségi oktatás fejlesztése érdekében, de ezzel sem tudták megállítani anyanyelvű tagjaik
létszámának jelentős fogyatkozását.
Az alapvető jogok biztosa által folytatott vizsgálat 23 azt igazolta, hogy a nemzetiségi közösségek tagjai anyanyelvismeretének szintje gyakran csak a napi érintkezéshez elegendő,
nem teszi lehetővé a hivatalos ügyek intézését. Ez az általánosító jellegű megállapítás
természetesen különböző fokban vonatkoztatható a nemzetiségi nyelvekre, hiszen például németül sokan beszélnek felsőfokú szinten. Ez azonban nem feltétlenül a nemzetiségi identitással függ össze, hanem azzal, hogy a német nyelv jól használható Európaszerte, ezért „megéri” nagy energiákat belefektetni a tanulásába. Ezzel szemben más
nemzetiségi nyelvek esetében – mint például a görög, a lengyel és ukrán – nincs kiépült
köznevelési intézményrendszer.
A nemzetiségi törvény hatálybalépésekor előírta, hogy ha a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi nyelven ülésezett, a jegyzőkönyvet nemcsak a tanácskozás nyelvén,
hanem magyar nyelven is el kellett készíteni. Ez a szabályozás indokolatlan elsődlegességet biztosított a magyar nyelvű jegyzőkönyvvezetésnek. Ennek következtében
a nemzetiségi önkormányzatok gyakran akkor is magyar nyelven tanácskoztak, ha a
tagok anyanyelvükön is meg tudták volna tartani az ülést. Jól jellemzi a jogi szabályozás ellentmondásait, hogy a magyar állam (illetve az azt képviselő közigazgatási, majd
kormányhivatal) évekig tartó pereskedésbe bocsátkozott az országos szerb önkormányzattal, mert az jegyzőkönyveit kizárólag a képviselt közösség nyelvén készítette el. A bíróság helyt adott a keresetnek, és jogsértőnek minősítette a kizárólagosan szerb nyelvű
jegyzőkönyvezést.
Az alapvető jogok biztosa szerint ez a szabályozás ellentétes volt az Alaptörvénnyel,
mert szükségtelenül és aránytalanul korlátozta a nemzetiségi önkormányzatok anyanyelvhasználathoz fűződő jogát. A Nyelvi Kartában megfogalmazott állami kötelezettségekbe is ütközött, mert elbátortalanította a nemzetiségi önkormányzatokat az üléseik
nemzetiségi nyelven való megtartásától. Az ombudsman ezért kezdeményezte, hogy az
Alkotmánybíróság vizsgálja felül ezt a rendelkezést.24
Az alkotmánybírósági indítvány benyújtását követően az Országgyűlés orvosolta ezt a visszásságot. A nemzetiségi törvény módosított rendelkezése értelmében a
nemzetiségi önkormányzat jegyzőkönyvét az ülésen használt tárgyalási nyelven
vagy – testületi döntés alapján – magyar nyelven kell elkészíteni. Ezzel lehetővé vált,
23
24

AJB-5577/2012.
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hogy az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok kizárólag nemzetiségi nyelvű
jegyzőkönyveket készítsenek, illetve továbbítsanak a törvényességi felügyeletet ellátó
kormányhivataloknak.
A jogi szabályozás jelenleg tehát megfelelő, azonban a nemzetiségi nyelvhasználat
mégsem vált általánossá a nemzetiségi önkormányzatok működése során. Annak ellenére sem, hogy 2006 óta a nemzetiségi önkormányzati képviselőknek a választási
regisztráció során nyilatkozniuk kell a nemzetiségi nyelv ismeretéről. A jogalkotó szándéka nyilvánvalóan az volt, hogy a nemzetiségi képviselők mind nagyobb arányban beszéljék az általuk képviselt közösség anyanyelvét. A nyilatkozat valóságtartalmát azonban a választási szervek nem ellenőrizhetik, sőt önmagában a nemzetiségi nyelvtudás
hiányának elismerése sem zárja ki a nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltséget.
A nemzetiségi önkormányzatoknak tehát olyan tagjai is vannak, akik a hivatali ügyek
viteléhez nem elégséges szinten vagy egyáltalán nem képesek kommunikálni az adott
nemzetiség nyelvén.
A területi és települési nemzetiségi önkormányzatok – néhány kivételtől eltekintve –
magyar nyelven tartják üléseiket, hozzák meg határozataikat és vezetik jegyzőkönyveiket. Ennek csak egyik lehetséges oka, hogy a képviselők egy része esetében
gondot jelenthet a nemzetiségi nyelv hivatalos érintkezésben való használata. Szerepe van azonban annak is, hogy a nemzetiségi önkormányzatok jegyzőkönyveinek elkészítéséről a helyi önkormányzatok kötelesek gondoskodni. A nemzetiségei
nyelvű jegyzőkönyvezés azonban többletkiadással jár, illetve az adott nyelvet megfelelő szinten ismerő adminisztratív munkakörben foglalkozott munkatárs alkalmazását is igényli, ezért a helyi önkormányzatok gyakran ellenérdekeltek ennek
biztosításában.
Az országos nemzetiségi önkormányzatok többsége törekszik a nemzetiségi nyelv használatára. Számos közgyűlés nemzetiségi nyelven tanácskozik, illetve bizottsági szinten is a nemzetiségi nyelvet használják. Az előterjesztések egy része is nemzetiségi
nyelvű, ám e téren már sokkal inkább a kétnyelvűség tapasztalható. A hivatalos weboldalak is jellemzően kétnyelvűek. Az országos nemzetiségi önkormányzatok többnyire nem tudnak olyan hivatalvezetőt és gazdasági vezetőt alkalmazni, aki nemcsak
a jogszabályban előírt szigorú szakmai követelményeknek felel meg, hanem nemzetiségi nyelven is beszél.
A helyi önkormányzatok rendeleteinek kihirdetése a nemzetiségek által nagyarányban lakott településeken is kizárólag magyarul történik. A hirdetmények, közlemények
is jellemzően magyar nyelvűek, általában csak a nemzetiségi rendezvények meghívói
nemzetiségi nyelvűek, illetve kétnyelvűek.
Számos határ menti településen az elmúlt években jelentős létszámban telepedtek le
anyaországi állampolgárok, akik általában nem beszélnek magyarul. Az ombudsmani
vizsgálat azonban azt igazolta, hogy e településeken is csak a nemzetiségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítják számukra (például nemzetiségi óvodai vagy iskolai nevelést a gyermekeiknek), azonban a helyi közügyek vitelében a magyar nyelv
a kizárólagos. Ez abból a szempontból is aggályos, hogy a magyar nyelvet nem beszélő
lakosok nem tudják megismerni a jogaikat és kötelezettségeiket meghatározó helyi önkormányzati rendeleteket, döntéseket, illetve nem értesülnek a közérdeklődésre számot
tartó eseményekről, hírekről.
2014-től e területen is változást jelenthet a nemzetiségi törvény nyelvhasználatra vo-
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natkozó szabályainak hatálybalépése és alkalmazása. Azokon a településeken, ahol a
nemzetiségi lakosság aránya eléri a 20%-ot, a nemzetiségi önkormányzatok kérésére
kötelező lesz nemzetiségi nyelven is kihirdetni a helyi önkormányzati rendeleteket, illetve közzétenni a közleményeket.
Az ombudsmani vizsgálat megállapítása szerint a helyi önkormányzatok jelentős része azonban csak akkor tud majd eleget tenni a nemzetiségi nyelvhasználat biztosítására vonatkozó kötelezettségének a helyi közügyek vitele során, ha támogatást kap az
ehhez szükséges személyi és a tárgyi feltételek megteremtéséhez.
Helyi szinten jelenleg nem biztosítottak a nemzetiségi nyelvű hatósági ügyintézés feltételei
sem. A szűkös költségvetés nem teszi lehetővé tolmács, illetve fordító rendszeres alkalmazását, a települési önkormányzatok munkatársainak nyelvismerete pedig jellemzően nem elégséges a nemzetiségi nyelvű ügyintézéshez. A közigazgatási hatósági eljárásban általánosnak tekinthető, hogy a nemzetiségi közösségek tagjai is magyar nyelven
nyújtják be kérelmeiket. Kérdéses azonban, hogy erre valóban nincs igény, vagy pedig
ez a hatósági ügyintézéshez szükséges feltételek hiányára vezethető vissza. Ez utóbbi
okot valószínűsíti, hogy azokon a településeken, ahol évtizedek óta magyar az ügyintézés nyelve, nyilvánvalóan akkor sem merül fel a lakosság részéről a nemzetiségi
nyelvhasználat igénye, ha egyébként az identitásuk megőrzése szempontjából ez fontos
volna számukra.
A kormányhivatalok többségének vannak ugyan nemzetiségi nyelvet beszélő munkatársai, ám esetükben is igazak a helyi önkormányzatoknál leírtak, vagyis nyelvismeretük nem feltétlenül elég magas szintű az ügyintézéshez. Az idegen nyelv használata
szinte kizárólag külföldi állampolgárok ügyeiben fordult elő. Elenyésző számú eljárásban kerül sor nemzetiségi nyelvű ügyintézésre.
A helyi önkormányzatok és a kormányhivatalok eljárásaiban nem jellemző a nemzetiségi nyelvű nyomtatványok használata. Erre még azokon a településeken sincs lehetőség, ahol számottevő nemzetiségi lakosság él.
A nemzetiségi törvény személyi hatályának kiterjesztése a magyar állampolgársággal nem rendelkezőkre valószínűsíthetően erősíteni fogja a nyelvi jogok iránti igényeket. Külön törvény rendelkezése25 alapján ugyanis a közigazgatási hatósági eljárásban
– nemzetiségi ügyfélként – a külföldi állampolgárok is szabadon használhatják anyanyelvüket. A nemzetiségi nyelven benyújtott kérelmük tárgyában hozott magyar nyelvű döntést kérésükre az eljáró hatóságnak le kell fordítania, és ennek költségeit nem
terhelheti az ügyfélre. A közigazgatási hatóságoknak tehát fel kell anyanyelvhasználat
kiterjesztése érdekében számos javaslatot fogalmazott meg. Így felkérte a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a közigazgatási hatósági eljárásjogi szabályozás
hatályosulásának vizsgálata során tekintse át, milyen intézkedések (például az ügyintézők nyelvi képzése) szükségesek ahhoz, hogy a nemzetiségi törvény személyi hatályának kiterjesztése okán az eljáró hatóságok eleget tudjanak tenni a nemzetiségi nyelvű
ügyintézés iránti igényeknek.

25

9. §.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
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A nemzetiségi képviselet kérdései
A nemzetiségek szórványban élnek az ország egész területén. Jellemzően olyan településeken laknak, ahol helyi szinten is ők képezik a lakosság számszerű kisebbségét. A
legkisebb létszámú nemzetiségek – bolgárok, görögök, lengyelek, örmények, ruszinok
– létszáma a népszámlálási adatok szerint számos megyében nem éri el a száz főt. A
magukat ukrán anyanyelvűeknek vallók száma szinte minden megyében meghaladja
ugyan a száz főt, ám kompakt közösségként egyik megyében sem jelennek meg, továbbá körükben igen magas a nem magyar állampolgárok aránya.26
A Magyarországon nemzetiségként elismert közösségek a lakosságon belüli számarányukból adódóan a települések túlnyomó többségében nem tudnak helyi szintű képviselet jutni az önkormányzati választásokon. Miután nem többszerűen élnek, nincs reális
esélyük arra sem, hogy a választójog általános szabályai szerint országgyűlési mandátumot
szerezzenek. A nemzetiségek képviselete ezért csak a részükre biztosított választójogi
kedvezménnyel biztosítható.
A nemzetiségek létrehozhatnak ugyan saját önkormányzatokat, ám ezek a testületek
nem gyakorolhatnak közhatalmi jogosultságokat. Önálló jogköreik nagyon korlátozottak, a legerősebb jogosultságuk, hogy jogilag szabályozott rendben – egyetértési vagy
véleményezési jog útján – befolyásolhatják a helyi önkormányzatok az adott nemzetiséget érintő döntéseit.
A nemzetiségi önkormányzatok megválasztása
Az Alkotmány már három évvel a Nektv. megalkotása előtt kinyilvánította a kisebbségi
önkormányzatok létrehozásának jogát. A kisebbségi törvény előkészítése során mégis
éles viták folytak arról, hogy a kisebbségi autonómia szervei felruházhatók-e tényleges
önkormányzati jogokkal. A fő ellenérv az volt, hogy annak „[…] előfeltétele a kisebbségek
pontos nyilvántartása, egyfajta személyi kataszter megalkotása […] ennek a nyilvántartásnak a
megalkotásától azonban a mai Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek – számos méltányolható történelmi okra is visszavezethetően – egyértelműen elzárkóznak.” 27
A kisebbségi törvényt végül jelentős kompromisszumok árán fogadta el az Országgyűlés. Ez azt eredményezte, hogy a helyi kisebbségi önkormányzati választásokon
éveken át mindazok részt vehettek, akik a települési önkormányzati képviselők választására jogosultak voltak. A szabályozás ezzel letért arról az útról, amely a kisebbségi
önigazgatást egy adott közösséget (népcsoportot) megillető külön jognak tekinti, és
megnyitotta a visszaélések lehetőségét.
Az 1994-ben tartott választások alkalmával még nem jelentett konfliktusforrást, hogy
a kisebbségi önkormányzati választásokon nem kizárólagosan a képviselni kívánt kö-

26
Magyarország Kormányának Ötödik Időszaki Jelentése az Európa Tanács Regionális vagy
Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája megerősítésével vállalt kötelezettségeinek a végrehajtásáról,
2011. december. Letölthető: http://www.kormany.hu/download/7/10/80000/Magyarorsz%C3%A1g%20
korm%C3%A1ny%C3%A1nak%20%20id%C5%91szaki%20jelent%C3%A9se.pdf (utolsó letöltés: 2013.
06.12.)
27
Baka András: Az új magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi törvény koncepciójáról. Regio,
1990/4., 59–66.
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zösségek tagjai vehettek részt.28 Éppen ellenkezőleg, az volt jellemző, hogy „[a] kisebbségek ugyancsak számítottak a többségi társadalom jóindulatára, hiszen a kisebbségi önkormányzati
választáson való többségi részvételt, az ún. szimpátiaszavazatokat egyenesen kívánatosnak tartották. Mintha e szavazatok nem veszélyeztetnék, hanem megerősítenék a kisebbségi önkormányzatok
legitimációját.”29
Az 1998. évi választásoktól kezdődően azonban egyre több településen keltett feszültséget, hogy egyes jelöltek tudatosan visszaéltek a választási rendszer hiányosságaival. A jogi szabályozás semmilyen garanciát nem biztosított annak érdekében, hogy
csak azokon a településeken alakulhasson kisebbségi önkormányzat, ahol ténylegesen
jelen van a képviselni kívánt közösség. A jelöltektől azt sem követelték meg, hogy ténylegesen ahhoz a kisebbségi közösséghez tartozzanak, amelyeknek önkormányzatában
mandátumot kívántak szerezni. A passzív választójog gyakorlásához elegendő volt egy
írásbeli nyilatkozatban vállalni egy adott kisebbség képviseletét.
A részvételi adatokból kitűnik, hogy az 1998. és a 2002. évi kisebbségi önkormányzati
választásokon többen szavaztak, mint ahányan a tízévente tartott népszámlálásokon
valamely nemzetiséghez tartozónak vallották magukat. Sőt a választópolgárok száma
meghaladta a kisebbségi közösségek saját létszámukra vonatkozó becsléseit is, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy a választás eredményét döntően befolyásolták az érintett közösséghez nem tartozók szavazatai.
A fővárosi és az országos kisebbségi önkormányzatok létrehozásában a választópolgárok nem közvetlenül leadott szavazataikkal, hanem elektorok útján működhettek
közre. Elektornak minősültek a kisebbségi jelöltként megválasztott helyi önkormányzati képviselők, a települési kisebbségi önkormányzatok tagjai, a kisebbségi szószólók.
Ezek hiányában három, magát az érintett kisebbséghez tartozónak valló választópolgár
gyűlés összehívását kezdeményezhette, ahol közvetlenül választhattak településenként
(fővárosi kerületenként) egy elektort.
Az elektori választás jelentősen torzította a választási eredményeket. Minden elektor
azonos súlyú szavazattal rendelkezett, függetlenül attól, hogy milyen létszámú kisebbségi közösség szavazatával választották meg. Nem volt tehát biztosítható, hogy a települések választói közössége tényleges arányuknak megfelelően jusson képviselethez
az országos önkormányzat közgyűlésében. A szavazatok egyenértékűségének alkotmányossági követelménye nem érvényesült az elektori rendszerben.
A jogi szabályozásról egyértelműen bebizonyosodott, hogy nem alkalmas a települési,
valamint a fővárosi és az országos kisebbségi önkormányzatok tagjainak alkotmányos
keretek között történő megválasztására. A törvényi szabályozás felülvizsgálata azonban csak
akkor kezdődött meg, amikor a választásokon tapasztalt visszaélések már a teljes kisebbségi önkormányzati rendszer demokratikus legitimációját veszélyeztették.
Az Alkotmány választójogi rendelkezéseinek 2002-ben elfogadott módosítása egyértelművé tette, hogy a kisebbségi önkormányzatok megválasztásának joga a kisebbségi
28
M agicz András: A kisebbségi önkormányzatok és a kisebbségi választójog. In Gyulavári Tamás –
K állai Ernő (szerk.): A jövevényektől az államalkotó tényezőkig. Budapest: Országgyűlési Biztos Hivatala,
2010. 205–225
29
K altenbach Jenő: Tíz éves a kisebbségi törvény. Szakmai konferencia, Néprajzi Múzeum, Budapest,
2003. október 7–9. A konferencia teljes hanganyaga meghallgatható és a felszólalások megtalálhatók:
http://www.adattar.mtaki.hu/10ktv02/index.htmhttp://www.adattar.mtaki.hu/10ktv02/hang/
index_hang2.htm
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közösségeket, illetve azok tagjait illeti meg. A jogalkotó 2005-ben a kisebbségi önkormányzati választások újraszabályozásakor érvényt kívánt szerezni e követelménynek,
ám az elfogadott törvényben – a szükséges garanciák hiányában – ez célkitűzés nem
valósult meg.30
A 2006. évi választásokon már csak a kisebbségi szervezetek állíthattak jelölteket. A
független jelöltek indulását azért zárták ki, mert korábban jellemzően ők követték el
a visszaéléseket azzal, hogy meglévő kisebbségi identitás nélkül vállalták a képviselői
megbízatás ellátását.
A módosított szabályozás legfontosabb eleme a kisebbségi választói jegyzék bevezetése volt. Az eredeti elképzelések szerint csak a törvényben meghatározott, a nemzeti és
etnikai kisebbséghez tartozásra vonatkozó objektív kritériumoknak megfelelő választópolgárok kérhették volna eredményesen a jegyzékbe vételüket. A kisebbségi közösségek azonban nem támogatták egyöntetűen ezt a megoldást. A politikai döntéshozók
számára ez a megosztottság hivatkozási alapot jelentett arra, hogy érdemi választójogi
reform helyett pusztán korrekciós jellegű jogalkotást valósítsanak meg.
A törvényi szabályozás előírta, hogy a választójog a kisebbségi közösségek azon tagjait illeti meg, akik a kisebbséghez tartozásukat vállalják és kinyilvánítják. A gyakorlatban azonban a kisebbségi választói jegyzékbe a helyi önkormányzati választásokon
választójoggal rendelkező minden magyar állampolgár felvételét kérhette, amennyiben
egy formanyomtatvány kitöltésével magát valamely nemzetiséghez tartónak vallotta.
A választási szervek a nyilatkozat valóságtartalmát nem ellenőrizhették. Így minden
olyan településen, ahol legalább harminc nemzetiségi választópolgárt jegyzékbe vettek,
ki kellett tűzni a választást.
Amennyiben a nemzetiségi szervezetek legalább annyi jelöltet állítottak, mint a megválasztható képviselők létszáma, úgy akár egyetlen leadott szavazattal is létrejöhetett a
nemzetiségi önkormányzat. 2006-ban és 2010-ben voltak olyan települések, ahol a megválasztott képviselők számával megegyező vagy akár annál is kevesebb választópolgár
szavazott érvényesen, ám ez is elegendő volt a képviseleti szerv megalakulásához.
A 2005. évi törvénymódosítás eredményeként a kisebbségek területi szinten is megválaszthatták képviseleti szervüket, ám ennek szigorúbb törvényi feltételei voltak,
mint az országos kisebbségi önkormányzatok esetében. Erre akkor kerülhetett sor, ha
az adott megyében legalább 10 kisebbségi önkormányzat működött a választás kitűzésekor. Ezzel szemben az országos kisebbségi önkormányzati választás kitűzéséhez
az adott kisebbségnek legalább négy települési vagy kerületi önkormányzattal kellett
rendelkeznie.
A területi és az országos kisebbségi önkormányzatokat az elektorok – a települési kisebbségi önkormányzatok tagjai – választották meg. Ez arra késztetett egyes kisebbségi
szervezeteket, hogy saját elektoraik számának növelése érdekében olyan településeken
is állítsanak jelölteket, ahol ezt a kisebbségi közösség jelenléte, illetve képviselet iránti
igénye nem indokolta. Az ’álkisebbségi’ önkormányzatok létrehozása tehát nem kizárólagosan azért történt, mert települési szinten visszaélésszerűen próbáltak előnyökhöz
jutni, hanem az országos – vagy akár a területi – kisebbségi önkormányzatokban való
’pozícióharc’ eszköze is volt.
30
2005. évi CXIV. törvény a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti
és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról.
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A kisebbségi biztosi vizsgálatok 31 kimutatták, hogy a megválasztott 2040 kisebbségi önkormányzat közül 2006-ban 119 olyan településen alakulhatott meg, ahol a 2001.
évi népszámlás adatai szerint senki vagy legfeljebb 3 fő vallotta magát az adott nemzetiséghez tartozónak, illetve számolt be nyelvi vagy kulturális kötődéséről. 2010-ben
már 2312 települési kisebbségi önkormányzatot választottak meg, és már 201 testület
esetében nem igazolták vissza a népszámlás adatai az állítólagosan képviselni kívánt
közösség jelenlétét. Ezek közül 116 kisebbségi önkormányzat új alapítású volt, vagyis
olyan településen jött létre, ahol az előző ciklusban még nem működött ez a testület. A
visszaélések lehetősége tehát a 2005. évi törvénymódosítás eredményeként nem szűnt meg,
sőt még emelkedett is a mértéke az egymást követő két választáson.
2011-ben a jogalkotó a nemzetiségi törvény megalkotásával ismételten módosította a
nemzetiségi önkormányzati választások szabályozását.
A területi és az országos kisebbségi önkormányzatok esetében megszűnik az elektori
szavazás. 2014-től egy napon fogják a nemzetiségi választópolgárok közvetlenül leadott
szavazataikkal megválasztani a képviseleti szervek mindhárom szintjét.
A települési nemzetiségi választásokat ott lehet kitűzni, ahol a népszámlálási adatok visszaigazolják a nemzetiségi közösség jelenlétét. Ezzel a jogalkotó – amint arról
az előző alfejezetben már szó volt – a választási visszaéléseket kívánja kizárni. Látható
azonban, hogy vannak olyan települések és fővárosi kerületek, ahol – a nagyobb lakosságszámból adódóan, illetve tudatos ’rászervezés” következtében – a 2011. évi népszámlálás adatai alapján kimutatható a magát nemzetiséghez tartozónak valló 30 személy,
ám ők nem alkotnak olyan közösséget, amely ténylegesen indokolttá tenné az önkormányzat megalakítását. Ez a megoldás tehát önmagában nem alkalmas annak biztosítására, hogy csak a valós nemzetiségi közösséggel rendelkező településeken lehessen
választást tartani.
A szabályozás új eleme, hogy – a fővárosi kerület kivételével – a választás mellett a
települési önkormányzat átalakulásával is létrejöhet nemzetiségi önkormányzat. Erről
a települési önkormányzat képviselő-testülete akkor dönthet, ha a névjegyzékben szereplő polgárok több mint fele az adott nemzetiség választói jegyzékében is szerepel,
és a megválasztott képviselők több mint fele az adott nemzetiség jelöltjeként indult a
választáson. Ezek a kritériumok lényegesen szigorúbbak annál, mint amilyen feltételekkel 1994 és 2006 között létrejöhettek az átalakult nemzetiségi önkormányzatok, így
valószínűsíthető, hogy egyáltalán nem, illetve csak nagyon kis számban lesznek olyan
települések, ahol élni tudnak ezzel a lehetőséggel.
Lényegi változtatás, hogy a nemzetiségi választói jegyzéket nem semmisítik meg a
választás eredményének megállapítását követően, hanem azt a választási szervek folyamatosan vezetik. Így akit felvesznek a jegyzékbe, mindaddig gyakorolhatja választójogát, amíg nem kéri saját elhatározásából adatai törlését, vagy valamely kizáró ok
bekövetkezése miatt el nem veszíti választójogát.
A jogalkotó nem orvosolta a nemzetiségi választói jegyzékbe vétel kapcsán már korábban is felmerült aggályokat. Továbbra is bárki, aki a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik, és nemzetiséghez tartozását
megvallja, felvételét kérheti a nemzetiségi választói jegyzékbe. A nemzetiségi törvény
személyi hatályának kiterjesztése következtében erre az Európai Unió más tagállamá31
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nak magyarországi lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgára, valamint a
menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyek is
jogosulttá válnak 2014-től.
A 2010. évi nemzetiségi önkormányzati választásokon csak azok a társadalmi szervezetek állíthattak jelöltet, amelyek legalább a választást megelőző 3 éve alapszabályukban
célként rögzítették az adott kisebbség képviseletét. Így a valós legitimációjú kisebbségi
szervezetek néhány településen meg tudták akadályozni a közösséghez nem tartozó
jelöltek indulását. Az új szabályozás alapján – a párt és a szakszervezet kivételével – bármely bejegyzett egyesület jogosult lesz nemzetiségi jelöltet állítani, amennyiben alapszabályában feltünteti célként az adott nemzetiség képviseletét. Fennáll ezért a veszélye
annak, hogy a következő választások alkalmával növekedni fog azon jelölő szervezetek
száma, amelyek tevékenysége valójában nem a nemzetiségi autonómia kiteljesítésére
irányul, hanem ’álnemzetiségi” önkormányzatok létrehozásában működnek közre.
A jelöltekkel szembeni feltételek csak annyiban szigorodnak, hogy büntetőjogi
szankcióval lesz sújtható, aki a nyilvántartásba vétel során valótlan nyilatkozatot tesz
arról, hogy a választásokat megelőző tíz évben nem volt más nemzetiség önkormányzati képviselő-jelöltje. A nemzetiségi nyelv ismeretéről tett hamis jelölti nyilatkozatnak
továbbra sincs semmilyen hátrányos jogkövetkezménye.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltséghez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok 5%-ának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlására lesz szükség. Ez azzal a következménnyel jár,
hogy a nemzetiségi választói jegyzék adatait– az eddigi szabályozástól eltérően – nem
lehet zártan kezelni, hiszen ez meghiúsítaná az ajánlások gyűjtését.
Az új szabályokat első alkalommal a soron következő, vagyis a 2014. évi választásokon fogják alkalmazni, így még nem lehet előre látni, hogy azok hogyan válnak be
a gyakorlatban. Valószínűsíthető azonban, hogy továbbra is megalakulhatnak majd olyan
önkormányzatok, amelyeket nem lehet a nemzetiségi autonómia valós intézményének
tekinteni, mert visszaélés eredményeként jönnek létre.
A helyi önkormányzatokban való képviselet
A nemzetiségek szerves részei a társadalomnak, természetes folyamat tehát, hogy egyes
szervezeteik aktívan részt kívánnak venni a helyi közéletben, és esetenként a helyi önkormányzati képviselők vagy polgármester választásán is állítanak jelölteket.
A hatályos szabályozás alapján a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településeken
egyéni listás rendszerben választják a képviselőket, ami a korábbi kis listának felel meg.
A képviselői mandátumot az a jelölt szerzi meg, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
E szabályozás alapján tehát a szavazók 51%-ának támogatását bírva valamennyi képviselői helyet meg lehet szerezni az „ellentábor” jelöltjeinek kiszorításával.
A vegyes választási rendszerben a képviselők egyéni választókerületben és kompenzációs listáról – a választókerületben összesített töredékszavazatok arányában – szereznek mandátumot.
2010-ben a helyi önkormányzati képviselőket 3008 településen egyéni listás, 168 településen pedig vegyes választási rendszerben választották.
A nemzetiségek létszámukból adódóan a többségi elven alapuló választási szabályok
alapján a legtöbb településen hátrányban vannak, hiszen kizárólag saját közösségük tagjai-
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nak szavazatára támaszkodva jellemzően nem tudnak mandátumot szerezni, ehhez a
többségi társadalom támogatására is szükségük van.
Ez mutatja az is, hogy 1998-ban a kisebbségek az összes helyi önkormányzati képviselői mandátumuk mintegy 38%-át kedvezményes módon szerezték, és ez az arány
2002-ben már 42% volt. A cigány kisebbség az összes helyi önkormányzati mandátumának körülbelül 70%-át a kedvezmény igénybevételével tudta elérni. 2010-ben – amikor
már nem volt kisebbségi kedvezmény – a helyi önkormányzati választásokon legtöbb
jelöltet állító 15 szervezet közé sikerült bekerülnie két országos roma szervezetnek is.
A jelölő szervezetek az összesített mandátumok száma alapján felállított sorrendjében
azonban már csak az 57., illetve a 61. helyet tudták megszerezni. 32
A rendszerváltozás óta több megoldás született annak érdekében, hogy elősegítsék
a kisebbségek képviseletének megvalósítását a helyi önkormányzatok döntéshozatali
eljárásában. 33
1994 decembere és 2006 októbere között az önkormányzati választásokon településenként és kisebbségenként egy-egy jelölt kevesebb – kis lista esetén feleannyi, vegyes
választási rendszerben negyedannyi – szavazattal is mandátumot szerezhetett, mint az
általános szabályok szerint megválasztott képviselők.
Azokon a településeken, ahol nem működött kisebbségi önkormányzat, a helyi önkormányzati képviselők választásán a legtöbb szavazatot kapott kisebbségi jelölt szószólóvá vált. Amennyiben nem szerzett képviselői mandátumot, tanácskozási joggal
vehetett részt a testületi és bizottsági üléseken.
Számos településen visszaélésekre adott alapot, hogy a kedvezményes mandátumszerzés lehetőségét – a kisebbségi közösséghez tartozásától függetlenül – a korábbi szabályozás alapján bárki igénybe vehette, aki kisebbségi jelöltként kérte nyilvántartásba
vételét a választási bizottságoktól. Így olyan településeken is kiosztották a kisebbségi
kedvezményes mandátumot, ahol nem is éltek az állítólagosan képviselni kívánt közösség tagjai.
Az Országgyűlés 2005-ben a kedvezményes mandátum intézményének átalakításáról döntött. Az elfogadott törvényi szabályozás lehetővé kívánta tenni, hogy a települési
kisebbségi önkormányzat legtöbb szavazattal megválasztott képviselője – meghatározott szavazatarány elérése esetén – nyilatkozatával a helyi önkormányzat képviselőtestületének tagjává válhasson. A köztársasági elnök előzetes normakontroll indítványa
alapján azonban az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette a delegálást. 34
A határozat indokolása szerint nem ez volt az egyetlen lehetséges megoldás a kisebbségek képviseletének biztosítására, eltért a választójog egyenlőségének elvétől, korlátozta a kisebbséghez nem tartozó választópolgároknak a helyi önkormányzati képviselők
megválasztására vonatkozó alapjogát, továbbá nem volt összhangban a demokratikus
legitimáció követelményével.
Az Alkotmánybíróság döntését követően az Országgyűlés határozatban kérte fel a
kormányt, hogy gondoskodjon a kisebbségek kedvezményes mandátumhoz jutásáról
32
2010-ben a Lungo Drom 106 jelöltet állított és 5 helyi önkormányzati képviselői mandátumot nyert
el. Az MCF Roma Összefogás Párt 90 jelöltje szintén 5 helyi önkormányzati képviselői mandátumot
szerzett.
33
M agicz i. m. 225–228.
34
34/2005. (IX. 29.) AB határozat, ABK 2005. szeptember, 524–529.
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szóló törvénytervezet előkészítéséről. 35 E határozat alapján 30 napon belül kellett volna a törvényjavaslatot az Országgyűlés elé terjeszteni, ám erre közel hat éven át nem
került sor.
A helyi önkormányzatok testületeiben szavazati joggal együtt járó képviselői mandátumot a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított együttdöntési jogok sem tudják
kiváltani. Az országos kisebbségi önkormányzatok ezért egyöntetűen kérték a kedvezményes mandátum intézményének a visszaállítását. A kisebbségi biztos javaslatai alapján a II. Kisebbségi Kerekasztal 2007-ben kidolgozta a törvényjavaslat koncepcióját, ám
azt a politikai döntéshozók nem tárgyalták érdemben.
A nemzetiségi törvény 2011. évi megalkotásakor az Országgyűlés módosította a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényt, és visszaállította a kedvezményes mandátumszerzés lehetőségét. E szabályozás értelmében az
általános önkormányzati választáson, valamint a képviselő-testület egészének megválasztása céljából kitűzött időközi választáson a nemzetiségi jelölt kedvezményes módon
szerezhet mandátumot, feltéve, hogy a választás kitűzésekor a névjegyzékben szereplő választópolgárok legalább 50%-a – tízezer főnél népesebb településeken 25%-a – az
adott nemzetiség nemzetiségi névjegyzékében is szerepel. Kedvezményes mandátumhoz jut nemzetiségenként egy jelölt, ha eléri az egyéni listán legkevesebb szavazattal
mandátumhoz jutó jelöltre leadott érvényes szavazatok – illetve az egyéni választókerületben leadott átlagos szavazatszám – kétharmadát. Két lényegi szigorítás történt tehát a korábbi szabályozáshoz képest. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges szavazatszám felemelése nem vet fel aggályokat, hiszen e tekintetben a jogalkotónak széles
mérlegelési joga van. A másik feltétel teljesíthetősége azonban nagyon kétséges, miután
kevés valószínűsége van annak, hogy 2014-től lesznek olyan települések, ahol az összes
választópolgár legalább fele – legalább tízezer fős települések esetén 25%-a – önkéntes
döntésével felvételét fogja kérni a nemzetiségi választói jegyzékbe. Abban az esetben
pedig, ha mégis sikerül eleget tenni ennek a követelménynek, az olyan jól szervezett
nemzetiségi közösséget feltételez, amely saját erejéből, a kedvezmény igénybevétele
nélkül is mandátumhoz tudja juttatni képviselőjét.
A nemzetiségek országgyűlési képviselete
A kisebbségek államalkotó tényező voltának megfogalmazása már az Alkotmány 1989.
évi módosítása során megtörtént. Az Alkotmány ezzel egyrészt egyértelművé tette,
hogy a szuverenitást hordozó nép fogalma a politikai közösség valamennyi tagját azonos státuszú személyként öleli fel, másrészt előírta, hogy a politikai nemzetnek a kisebbségek államalkotó tényezőként képezik a részét. 36
1990-ben az állampárti Országgyűlés alkotmányi szintre emelte, hogy: „A Magyar
Köztársaságban élő nemzeti és nyelvi kisebbségek képviseletét az Országgyűlésben és
a tanácsokban biztosítani kell. Az Országgyűlés a 71. § (1) bekezdése szerinti választástól függetlenül a kisebbségek képviseletére – külön törvényben meghatározott módon
és számban – országgyűlési képviselőket választ”. A szabadon választott Országgyűlés
35
81/2005. (X. 19.) OGY határozat a nemzeti és etnikai kisebbségek kedvezményes mandátumhoz
jutásáról.
36
Paczolay Péter: A nemzetiségi jogok védelmének alkotmányos alapjai. Rendészet és emberi jogok,
2011. 1. évf. 4. szám, 5.
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azonban ezt a rendelkezést azzal az általánosabb jellegű megfogalmazással váltotta fel,
hogy „A Magyar Köztársaság törvényei az ország területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletét biztosítják”.
Az Alkotmánybíróság 1994-ben – egy 1992-ben meghozott határozatára visszautalva
– mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértésnek minősítette a kisebbségek országgyűlési képviseletének hiányát. 37
Ennek ellenére a magyarországi nemzetiségpolitika közel két évtizedig nem tudott
megoldást találni arra, hogy milyen módon lehetne alkotmányos keretek között megalkotni a kisebbségek országgyűlési képviseletéről szóló törvényt. A kisebbségi közösségek ezért máig nem tudnak intézményesített módon részt venni a legfőbb népképviseleti szerv munkájában.
Az 1990-es évek végéig több elképzelés is született a mulasztás orvoslása érdekében,
ám a szavazásra bocsátott törvényjavaslat nem kapta meg a képviselők kétharmadának
támogatását. Az évek múlásával a kisebbségi képviselet kérdését már napirendre sem
tűzték a politikai döntéshozók, sőt azt már az Alkotmánybíróság sem tüntette fel a jogalkotói mulasztásokról vezetett jegyzékében.
A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok biztosa – az országos kisebbségi önkormányzatokkal együttműködve – 2007-ben saját javaslatokkal állt elő a képviselet megoldása érdekében. 38 A törvényjavaslat koncepciójáról szóló feljegyzést azonban sem a kormány,
sem az Országgyűlés nem tárgyalta érdemben.
Az Alaptörvény megalkotásával megnyílt a lehetőség arra, hogy alkotmányi szinten
egyértelműen megfogalmazódjon a nemzetiségek országgyűlési képviselethez való
joga. E megoldás helyett azonban az alkotmányozó arról rendelkezett, hogy a nemzetiségek az Országgyűlés munkájában való részvételét kell sarkalatos törvényben szabályozni.
Az Alaptörvény nem fejti ki e részvétel módját, ezért annak meghatározásakor a jogalkotó széles döntési jogosultsággal rendelkezik az alapjogokra vonatkozó szabályok
keretei között. Ez tehát nem jelent feltétlenül képviseletet, azonban megteremti az alkotmányos alapját annak, hogy a törvényhozás a nemzetiségek számára kedvezményeket biztosítson az országgyűlési képviselők választása során.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény általános szabályai alapján a
nemzetiséget képviselő párt jelölteket állíthat az országgyűlési képviselők választásán,
ám ekkor semmilyen kedvezményre nem jogosult.
A választójogi kedvezmény az országos nemzetiségi önkormányzat állított nemzetiségi lista esetén vehető igénybe. A listaállításhoz a névjegyzékben szereplő nemzetiségi
választópolgárok legalább 1%-ának ajánlása, de legfeljebb ezerötszáz ajánlás szükséges.
A nemzetiségi választópolgár az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki kérte nemzetiséghez tartozásának bejegyzését a központi névjegyzékbe. A
nemzetiségi listára a nemzetiségi választópolgárok szavazhatnak, valamint ők indulhatnak jelöltként. A nemzetiségi választópolgár egy egyéni választókerületi jelöltre és
nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat. A többi választópolgárhoz hasonlóan tehát két szavazattal rendelkezik, azonban a pártlistára nem szavazhat. Politikai preferenciáját így kizárólag az egyéni választókerületi jelöltre leadott
szavazatával fejezheti ki.
37
38

35/1992. (VI.10)AB határozat, ABH 1992, 204., 24/1994. (V. 6.) AB végzés, ABH 1994, 377.
NEK-4248/2007.
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A nemzetiségi lista akkor szerez egy kedvezményes mandátumot, ha eléri a kedvezményes kvótának megfelelő szavazatszámot, vagyis az országos listás szavazatok mintegy 0,27%-át. 39 A kiosztott kedvezményes mandátumok számával csökkenteni kell az
országos listán megszerezhető mandátumok számát. Az ezt követően megmaradt mandátumokat a választási küszöböt (5%, illetve közös pártlista esetén 10 vagy 15%) átlépő
pártlisták és nemzetiségi listák között kell kiosztani.
A tanulmány készítésekor még nem látható előre, hogy a kedvezményes kvóta hány
szavazatot jelent majd a 2014. évi országgyűlési képviselő-választásokon. Szinte teljes
bizonyossággal kijelenthető azonban, hogy 10 000 szavazat nem lesz elegendő a nemzetiségi lista mandátumszerzéséhez, sőt ehhez feltehetőleg több mint 15 000 szavazatra
lesz szükség.40
Az országos listát állító pártoknak – még ha relatíve kisebb társadalmi támogatottságot tudnak is felmutatni a többi párthoz képest – legalább elvi esélyük van a mandátumszerzésre. Nem kizárt, hogy a választópolgárok egyre szélesedő körében szerezzenek maguknak olyan támogatást, amely révén a pártlista át tudja lépni a választási
küszöböt. Ezzel szemben a nemzetiségi választói jegyzékbe – a jogi szabályozás alapján
– kizárólag a nemzetiségi közösség tagjai kérhetik felvételüket. Az egyes nemzetiségi
közösségek lehetséges választópolgárainak száma így eleve adott, az nem bővíthető tetszőlegesen.
A 2011. évi népszámlálás adataira figyelemmel várhatóan csak a legnagyobb létszámú
nemzetiségek szerezhetnek – kellő szervezettséggel – kedvezményes mandátumot. Hét
nemzetiség teljes létszáma még a 8000 főt sem éri el, így ha a választójoggal rendelkező
összes tagjuk felvételét kérné a nemzetiségi választói jegyzékbe és a nemzetiségi listára
szavazna, feltehetőleg akkor sem érnék el a kedvezményes kvótát.
A nemzetiségi listát állító, de azon mandátumot nem szerző nemzetiséget nemzetiségi szószóló képviseli az Országgyűlésben. A nemzetiségi szószóló a nemzetiségi listára leadott szavazatok számától függetlenül nyeri el megbízatását, azonban nem gyakorolhatja a képviselőket megillető legfontosabb jogosultságokat. Így nem rendelkezik
szavazati joggal az Országgyűlés ülésein, valamint csak akkor szólalhat fel a plenáris
ülésen, ha a házbizottság megítélése szerint a napirendi pont a nemzetiségek érdekeit
vagy jogait érinti. A szószólói képviselet tehát biztosítja ugyan a nemzetiségek az Országgyűlés munkájában való részvételét, ám nem azonos súlyú a teljes jogú országgyűlési képviselettel.
Ez nem felel meg annak az elvárásnak, hogy a nemzetiségek országos önkormányzatai korábban egyértelműen kinyilvánították: kizárólag azt a szabályozás tartják elfogadhatónak, amely minden közösség számára biztosítja a szavazati joggal járó képviselet reális lehetőségét.41
Az Alkotmánybíróság korábbi határozataira figyelemmel alkotmányos keretek köA számítás módja: az összes országos listás szavazatot elosztják kilencvenhárommal, és az eredményt továbbosztják néggyel.
40
A kedvezményes kvóta 10 000 szavazattal történő modellezése irreálisan alacsony választói aktivitást feltételez, hiszen ez mindössze 3 720 000 országos listás szavazatot jelentene, miközben például
a 2010. évi országgyűlési választásokon a területi listákra mintegy 5 132 000 szavazatot adtak le.
41
A kisebbségek országgyűlési képviseletéről szóló törvény koncepciója. A II. Kisebbségi Kerekasztal
állásfoglalása, Budapest, 2008., kézirat. Megtalálható: http://www.kisebbsegiombudsman.hu/hir-2022008-02-05-kisebbsegek-orszaggyulesi.html (utolsó letöltés: 2013.06.14.)
39
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zött nincs lehetőség arra, hogy a nemzetiségi választópolgárok az általuk megválasztott
nemzetiségi képviselő mellett még a pártlistás jelöltre is szavazzanak. Ebben az esetben
ugyanis több szavazat illetné meg őket, mint a nem nemzetiségi választópolgárokat.
Felvetheti azonban a választójog egyenlőségének sérelmét, hogy a nemzetiségi választópolgárok akkor sem szavazhatnak pártlistára, ha olyan nemzetiséghez tartoznak,
amelynek létszámából következően semmilyen esélye nincs a kedvezményes mandátum megszerzésére. A hatályos szabályozás tehát a pártlistás szavazatért ’cserébe’ a korlátozott szavazati joggal bíró szószóló megbízatásának lehetőségét kínálja fel a nemzetiségi választópolgárok túlnyomó többsége számára. Így lényegében és hatásában az
„egy ember-egy szavazat” helyett a „nemzetiségi választópolgár – fele annyi értékű
szavazat” elvét érvényesíti.
Az alapvető jogok biztosa a tanulmány készítésekor egy beadvány kapcsán vizsgálta
e rendelkezés Alaptörvénnyel való összhangját, azonban még nem alakított ki végleges
álláspontot e kérdésben.

Összegző megállapítások
A jogalkotó a kisebbségi törvényben katalógusszerűen összefoglalta a nemzeti és etnikai kisebbségek számára biztosítani kívánt egyéni és kollektív jogokat. A jogérvényesítéshez szükséges intézményi és eljárási garanciák megfogalmazása azonban nem történt meg. Ennek következtében a kisebbségi jogok jelentős része csak deklarációnak volt
tekinthető, mert hiányoztak a joggyakorlás alapvető feltételei.
A nemzetiségek anyanyelvhasználatával kapcsolatban korábban több szakértői jelentés is a területi hatály korlátozásának szükségességére hívta fel a magyar hatóságokat.
A miniszteri bizottság véleménye szerint „[…] egy ilyen jól körülhatárolt terület hiányában
e rendelkezések végrehajtása elkerülhetetlenül látszólagos marad”. Ez a megállapítás helytálló,
hiszen – amint azt az alapvető jogok biztosa korábban hivatkozott vizsgálata is igazolta – a szükséges feltételek hiányában teljesíthetetlen volna, hogy a nemzetiségi önkormányzat kérése esetén – a valós igényektől függetlenül – kötelező legyen nemzetiségi
nyelven is kihirdetni a helyi önkormányzati rendeleteket, biztosítani a közigazgatási eljárás során használt nyomtatványokat, kihelyezni a közszolgáltatást végző szervek működésére vonatkozó közleményeket. A nemzetiségi törvény úgy kívánja áthidalni ezt
a problémát, hogy egyes nyelvhasználati jogok kötelező biztosítását az adott település
nemzetiségi lakosságának arányától teszi függővé. Az új szabályozás tehát lényegében
azt korrigálja, hogy Magyarország korábban ’túlvállalta’ magát e téren.
Az Alkotmány minősített többséghez kötötte a kisebbségi törvény megalkotását,
mely követelmény fontos biztosítéka volt annak, hogy a kisebbségi jogi kérdések szabályozása széles körű egyetértésen alapuljon. Ez a garanciális elem azonban alapot teremtett arra is, hogy a politikai döntéshozók a konszenzus hiányára hivatkozva elodázzák
a kisebbségi képviselet kapcsán felmerült problémák megoldását.
Így a nyilvánvaló visszaélések ellenére sem sikerült több országgyűlési cikluson át
olyan szabályozást megalkotni, amely biztosította volna, hogy a kisebbségi önkormányzatok megválasztásához szükséges demokratikus legitimáció ténylegesen és kizárólagosan a képviselt közösség tagjaitól származzon. Az Országgyűlés – korábbi vállalása
ellenére – éveket át nem tett semmit, hogy alkotmányos keretek között visszaállítsa a
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kisebbségek kedvezményes mandátumszerzésének lehetőségét a helyi önkormányzatokban. Közel két évtizeden át nem született meg a kisebbségek országgyűlési képviseletéről szóló törvény sem.
2011-ben a kétharmados támogatottsággal rendelkező törvényhozásnak lehetősége
lett volna, hogy – az éveken át zajló törvény-előkészítés tapasztalatait felhasználva – kiterjessze a nemzetiségek képviseleti jogait, ám nem ezt az utat választotta.
A jogalkotó ugyan több garanciális elemet is beépített a nemzetiségi önkormányzati
választások szabályozásába – például népszámlálási adatok felhasználása, a nemzetiségi választói jegyzék folyamatos vezetése és nyilvánossága –, ám valószínűsíthető, hogy
ezek önmagukban nem lesznek képesek kizárni a visszaéléseket.
A helyi önkormányzati kedvezményes nemzetiségi mandátum megszerzésének feltételei olyan szigorúak, hogy azoknak várhatóan még a nagyarányú nemzetiségi lakossággal rendelkező településeken sem tudnak eleget tenni.
2014-től a nemzetiségek – az Alaptörvény rendelkezésének megfelelően – részt vehetnek majd az Országgyűlés munkájában, ám ez elsődlegesen a szavazati joggal nem
rendelkező szószóló megválasztása útján valósulhat meg. Kérdéses, hogy a két-három
legnagyobb létszámú nemzetiség – a pártlistákkal versenyezve – el tudja-e érni a kedvezményes mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszámot.
Az Alaptörvény megalkotásával a nemzetiségi jogok szabályozása új irányt vett. A
nemzetiségi törvény egyes rendelkezései, illetve a kapcsolódó jogszabályok fokozatosan lépnek hatályba, így a jogalkalmazás tapasztalatait a tanulmány írásakor még nem
lehetett felhasználni. Ettől függetlenül kijelenthető, hogy a jogalkotó elsődlegesen nem
a nemzetiségi jogok skálájának bővítésére törekedett, hanem a jogvényesítés feltételeit
kívánta biztosítani. A szabályozás egyes új elemei – így az országgyűlési, valamint a helyi önkormányzati kedvezményes mandátum bevezetése – hosszú idő óta megoldatlan
kérdésekre adnak választ. Az alkalmazott jogi megoldások azonban csak részben felelnek meg a nemzetiségi közösségek elvárásainak, illetve a politikai döntéshozók korábbi
vállalásainak.

Fórika László

A cigány tanulók elkülönítése
Avagy mit tehet az ombudsman az iskolai szegregáció ellen?
A magyarországi cigány és nem cigány népesség együttélésének egyes konfliktusait (a
„cigánykérdés” konkrét problémáit) évek óta harsányan, gyakran dermesztő hangot
megütve taglalja a sajtó, rendszeresen szélsőséges indulatokat kavarva, de minimum
megosztó módon jeleníti meg a politikai közélet. A hazai viszonyok között – az említett
véleményformálók hatására – tulajdonképpen mindenkinek van (gyakran indulatoktól sem mentes) véleménye a problémakörről, valódi súlyát azonban még a romagyilkosságok után sem érzékeli a véleményt nyilvánítók többsége, vagy ha mégis, fájdalmasan leegyszerűsítve, azt a bűnüldözés és a jogos önvédelem körében magyarázza.
Nem kevésbé vérlázítóak azok az elemzések sem, amelyek szofisztikáltan értelmezik
nemzeti sorskérdésként a cigánykérdést, de annak „veszélyeit” a cigány gyerekek bentlakásos oktatási intézményekbe való elhelyezésével látják csökkenthetőnek.
A problémakört valós súlyának megfelelően, emberséggel és felelősséggel kell kezelni, de hogyan?
A cigánykérdés alapja a cigányok kulturális, éltemódbeli (esetleg genetikailag is
kódolt) másságában keresendő, s így a megoldást is ennek megváltoztatásával lehet
megtalálni? Ha igen, a hosszabb távú együttéléshez átnevelésre, szegregált cigány
oktatási intézményekre, az asszimilációs hatások felerősítésére, a bűnüldöző munka
hatékonyságának a megnövelésére van szükség.
Vagy a cigánykérdés létrejötte egy társadalmi folyamat eredménye, és egy komplex
társadalmi integrációs, társadalmi kohéziós probléma egyik része, s így a cigánykérdés tulajdonképpen „magyarkérdés”? Ha ez a helytálló, akkor a széles társadalmi rétegek tartós
leszakadása, kilátástalansága, a további társadalmi rétegek lecsúszástól való fenyegettsége,
a többgenerációs munkanélküliség, az ehhez szinte törvényszerűen „hozzá tartozó” az
érintettek nihilbe csúszása és tehetetlenségérzete, hospitalizációja, a depressziós régiók
kialakulása, a különböző státuszú társadalmi rétegek közötti feszültségek növekedése,
a köznevelési rendszer szelektív jellege, méltánytalan volta, mind-mind olyan, egymással
is összefüggő társadalmi probléma, amelynek – bizonyíthatóan vagy vélelmezetten –
roma nemzetiségi-származási vetülete is van, s amely a roma és nem roma együttélésre
is (okként vagy következményként) kihat. Ha a cigánykérdés a magyar társadalom súlyos
integrációs problémáinak a legsúlyosabb (mert előítéletekkel is terhelt) része, „cigány vetülete”,
akkor a megoldásnak is ehhez a diagnózoshoz kell igazodni: az integrációs problémakör
komplex, ágazatközi állami kezelésére, hosszú távú, közpénzből finanszírozott esélyegyenlőségi
programokra és társadalmi szemléletváltásra van szükség. Az oktatásban – együttműködve
más ágazatokkal és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel – olyan
eszközrendszer kifejlesztése és működtetése szükséges, amely csökkenti a család társadalmi-gazdasági státuszának a súlyát a gyermek iskolai eredményeinek a meghatáro-
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zásában, támogatja a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (akiknek egyre nagyobb hányada cigány származású) óvodai részvételét és iskolai
sikerességét, ahol lehetséges, bevatkozik és csökkenti a szegregáció mértékét. Valódi
elismerést és érdemi motivációt jelentő szinten, anyagi támogatással is ösztönözni kell
az innovatív pedagógiai módszerek alkalmazását.
Vagy a cigányok egyéni felelősségét nyomatékosan hangsúlyozó, de a társadalmi
felelősséget is elismerő megközelítés a helyes? Ha igen, az látszik járható útnak, ha
az együttélésre alkalmasnak és érdemesnek ítélt (felzárkózásáért felelősségviselésre
képes és aktív) kört – célzott támogatással – leválasztjuk a többiektől. Vagy a hangsúlyt – a hátrányos helyzetű egyén létező, de a körölményei miatt korlátozott döntési
kompetenciáira tekintettel – a társadalmi felelősségre kell helyezni?
Abban azonban jellemzően mindenki, társadalomkutatók, politikusok és más véleményformálók, „egyszerű” állampolgárok is egyetértenek (bár a konkrét megoldási
javaslataik eltérnek egymástól), hogy a hazai roma származású lakosság számára általában véve a tanulás és a tudás adhat valódi, vagyis rendszerszintű és már középtávon is érzékelhető integrációs esélyt, felemelkedési kilátást.

A téma társadalmi kontextusa
Miközben a roma nemzetiségi léttel összefüggő markáns és élő nyelvi, kulturális,
hagyománybeli, szokásbeli különbségek – az előrehaladott asszimiláció miatt – a cigányság kis része esetén mutathatóak ki, addig az eltérő társadalmi státusból adódó
problémák és az előítéletesség szinte a teljes cigányságot érinti. Ezért fontos tisztázni,
hogy hányan is vannak a cigányok, milyen e népesség korfája, hol élnek, milyenek a
foglalkoztatási és jövedelmi/ szegénységi mutatóik, milyen az egészségi állapotuk, a
társadalmi előítéletesség mennyire érinti őket.
Asszimiláció és identitás
A felületes külső szemlélő szemszögéből a hazai cigányság egységes népcsoport, valójában azonban több nyelvi-kulturális csoportból áll, nincs és nem is volt ugyanis
soha egységes cigány nyelv, kultúra, egységes cigány életforma.
Becslések szerint a magyarországi cigányság elsöprő többsége, 86,9%-a magyar
anyanyelvű romungró, 7,7%-a az oláhcigányok valamelyik csoportjához tartozik és a
romani nyelv egyik dialektusát beszéli, 4,6% a beás cigányok aránya, akik – eredeti
nyelvüket elveszítve – egy ó-román nyelvváltozatot használnak. Vannak még kisebb,
egyéb csoportok is. Az egyes hagyományos cigány csoportok kultúrájuk konkrét
részletei, összetevői, mint életmód, nyelv, népszokások, hagyományok, vallás és hiedelemvilág tekintetében egymástól szinte teljesen különböznek, így a cigány népcsoportok sokkal inkább jellemezhetőek a különbségekkel, mint a hasonlóságokkal.
Ráadásul a cigány csoportok nyelvvesztése1 és egyéb kulturális sajátosságaik el1
Megjegyzést érdemel, hogy vannak olyan kutatók, akik – a romungrók több évszázados nyelvi
asszimilációjának az elismerése mellett – a magyar nyelv „cigányos” használatában is sajátos cigány
kultúrát látnak.
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enyészése – csoportonként és helyi közösségenként eltérő mértékben ugyan, de a
többi hazai nemzetiség asszimilációjához hasonlóan 2 – igen előrehaladott állapotban
van még a legtradicionálisabbnak tartott oláhcigányoknál is. Rég a múlté a vándorló
életmód, a kumpánia, az öregek tekintélyére épülő és „működő” nagycsalád mint
közösségi és egyéni szocializációs tér, mint sajátos tulajdoni-termelési egység, ahogy
immár csak a néprajzkönyvekben él a „romani kris”3 és a patyív4. Ahol volt, ott is
zömmel elfelejtődött a lindri 5 védelme is. A születési és temetési rítusok6 egyrészt
nem voltak egységesek, másrészt mára töredékesen vagy egyáltalán nem mutathatóak ki stb. (Ombudsmani vizsgálatokkal is igazolható, hogy jellemzően nem élő
hagyományt és alapjában véve az oláhcigányokra vonatkozó ismereteket7 tanítanak
meg általános cigány hagyományként az iskolai cigány népismeret órákon – a többségükben a romungro származású tanulóknak.)
A beások esetén is hasonló a helyzet. Életmódjukban, értékrendjükben még a lokálisan együtt élő, hagyományosnak tekintett beás közösségek is egyre közelebb kerülnek a nem cigány lakossághoz, s napjainkban zajlik újabb nyelvváltásuk is. 8
A közösségek szétzilálódása kortünet. A világkereskedelem, a világsajtó, a világháló, a világzene, a világsláger, a pár óra alatt fizikailag is elérhető másik földrész (stb.)
korában nemcsak a falvak magyar közösségei öregednek el és hullanak szét, hanem
a cigány közösségek is. A kumpániák és a személyes tekintélyre épülő, hagyományos
cigány közösségek felbomlása a modernitás viszonyai között szükségszerűen következett
be.
2
„…a kisebbségi nevelést folytató intézmények a kisebbségi anyanyelv átadása és a kisebbségi
közösséghez tartozás, identitástudat formálása terén nem, vagy csak alig támaszkodhatnak a családból
hozott nyelvtudásra, a kisebbségi közösség által a mindennapokban használt nyelvre, helyi nemzetiségi hagyományokra, szokásokra. A civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, helyi önkormányzatok helyi hagyományápolása is jellemzően a közoktatási rendszer által biztosított nemzetiségi
műsorokra épül. …A legtöbb diák a nemzetiségi nyelvoktató típusban vesz rész, ami gyakorlatilag azt
jelenti, hogy az iskolában kezdenek el megismerkedni az anyanyelvvel… Bármely anyanyelv-meghatározási szempontot veszem is alapul, vizsgálatom tanulsága szerint: a hazai kisebbségi oktatásban részt
vevő tanulók elsöprő többsége nagyszülei, dédszülei nyelvét, a nemzetiségi nyelvet idegen nyelvként
tanulja. A nyelvtanítást és nyelvtanulást jellemzően nem, vagy csak igen csekély mértékben segíti a
családból hozott nyelvtudás, a mindennapi élő, közösségi nyelvhasználat.” Jelentés a nemzeti és etnikai
kisebbségi óvodai nevelés helyzetéről, NEK-368/2012,
http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/files/205104474.pdf
3
Sajátos oláhcigány „vitamegoldó”, „konfliktusfeloldó”, „igazságszolgáltatási”, „bírósági” fórum.
4
Jelentése többrétegű: becsületet és a tisztesség; az íratlan, a közösség által diktált elvárások; a
„szokásjog” ismerete.
5
Az újszülött álmának (lindri-jének) sajátos védelme.
6
Például a gyászoló családot érintő tükörhasználati, alvási, szeretkezési, főzési, fésülködési, stb.
tilalmak.
7
 ����������������������������������������������������������������������������������������������
„Az utóbbi évtizedekben az etnográfiai kutatásokat alapvetően a hagyományosnak tekintett oláhcigányok érdeklik. Ebből következően aztán az sem véletlen, hogy a cigányságról szóló egyre újabb
kézikönyvek, oktatási segédletek néprajzi jegyzetei rendre az oláhcigányok kulturális rendszerét írják
le, mint általában vett cigány kultúrát” Szuhay Péter: Akiket cigányoknak neveznek – akik magukat
romának, muzsikusnak vagy beásnak mondják. Magyar Tudomány, 1997/6. 666.
8
„Az idősebb és a középkorú barcsi cigányok beás anyanyelvük mellett a magyart második nyelvként
használják. A fiatal beások viszont már magyar anyanyelvűek, és a beást második nyelvként beszélik.
A gyerekek közül többen ugyan értik, de már nem, vagy csak rosszul beszélik a beás nyelvet.” A barcsi
beás közösség napjainkban. In Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene. II. Felelős szerkesztő:
M árfi Attila. Pécs: Palatia Nyomda, 2009. 311.
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„Amit a többségi társadalom cigány sajátosságnak tekint, az a mélyszegénység következménye. […] A cigányság nem egységes massza, nincs egységes cigány kultúra,
nincs egységes cigány életforma. Minden olyan állítás, amely úgy kezdődik, hogy a
cigányok ilyenek vagy olyanok, a cigányokra ez vagy az jellemző, nem állja meg a helyét. Nemcsak azért, mert hatalmas különbségek vannak a cigány társadalomban, de
közös nevezőt is nagyon nehéz, szinte lehetetlen találni. Amit a többségi társadalom
cigány sajátosságnak tekint, és jelentős részében ilyen alapon bélyegez meg, az az
esetek túlnyomó többségében a mélyszegénység következménye.”9
Alapos okkal vethető fel a kérdés, hogy van-e, pontosabban volt-e egyáltalán közös
kulturális gyökere az egymást is elutasító (jellemzően endogám) cigány népcsoportok kultúrájának? Ez legfeljebb a család/rokonság kiemelt értékében és a nem cigány
világhoz való sajátos viszonyulásban érhető tetten.
A közösség azonban kétirányú vonatkoztatási rendszer, az odatartozás és a mások
kizárásának a rendszere, amely a közösség belső életét rendező, tiszteletben tartott
és a más közösségektől védő-távolságtartó szabályrendszer működésén alapul. Ha e
szabályrendszer már nincs vagy (az asszimiláció miatt) „rontott”, akkor a közösség
egyes tagjainak már nincs valódi kapaszkodója.
Ez figyelhető meg a hazai cigányság körében is. A romungró közösség döntő hányada
teljes mértékben integrálódott, de a hagyományos beás és oláhcigány közösségek is –
a külső nyomás és a megélhetést biztosító sajátos életforma ellehetetlenülése miatt
– szinte teljes mértékben megszűntek. Bár nyelv nélkül is létezhet kultúra, de nem
véletlen, hogy ma már mind a beások, mind az oláhcigányok többsége is csak magyarul beszél, s ahogy ezt a kisebbségi ombudsman nemzetiségi óvodák és iskolák
helyzetének megismerésére irányuló vizsgálatai ki is mutatták, nem is akarja, hogy a
gyermekei (immár tanult nyelvként) megismerkedjenek ősei nyelvével.
A magyarországi cigányság döntő többsége számára már (létező és ténylegesen
„megélhető”, belső normarendszerrel rendelkező közösség hiányában) nem a közösséghez tartozás érzése az igazi identitásképző erő, hanem a többségi társadalom
elutasító magatartása. A cigány nem azért cigány, mert önbecsülése és a közösség
értékrendjéhez való kapcsolódása alapján az akar lenni/maradni, hanem azért, mert
a külső szemlélők (úgyis) cigánynak látják.
Egy 2004-es PhD-értekezés10 szerint ez még a „kiemelkedett” cigányokra is igaz.
„Az interjúalanyok nagy része úgy gondolta, hogy a cigány mivolt nem vállalás kérdése, hanem egyszerűen látszik: az a cigány, aki annak született, meg a bőrszíne is
más, mint a többieknek. Szerintük a cigány mivoltot nem érdemes letagadni, mert
nem is lehet a megkülönböztető vonások miatt. Ők tehát úgy gondolkodtak a kérdésről, hogy vannak objektív, külső jegyek, amik eleve klasszifikálják az embert. Az
interjúalanyok ezen része szerint kár is volna ezt letagadni, hiszen származására mások (nem cigányok általában) úgy is figyelmeztetik az illetőt.”
A hazai cigányság jelentős része számára a cigány mivolt – büszkeség nélkül tudomásul vett, legfeljebb dacos, esetleg szégyellt – „muszáj-identitás”. (A „kiemelkedett”
cigányok jellemző túlélési stratégiája a kettős identitás.)
9
H avas Gábor „Cigánykérdés Magyarországon” című, 2013. március 28-án tartott előadása a Szegedi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Közéleti Akadémiáján.
10
Tóth Kinga Dóra: Magyarországi és angliai kiemelkedett cigányok identitástípusainak összehasonlító elemzése. http://phd.lib.uni-corvinus.hu/99/1/toth_kinga.pdf
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A cigányok száma
Nem adnak hiteles képet a cigányok számáról a népszámlálási adatok, azokat a legnagyobb, átfogó cigányságkutatásokat végző szociológus, K emény István is megbízhatatlannak tekintette. Mindenesetre a cigányok számában a 2001-es népszámlálási
adatokhoz képest a 2011-es jelentős növekedést mutatott ki.
1. táblázat. A cigányok száma
Év, nemzetiség,
nyelv

Nemzetiség

Anyanyelv

Családi, baráti
közösségben
használt nyelv

Kulturális
kötődés

Nemzetiséghez tartozó

2001, cigány
(romani, beás)

189 984

48 438

53 075

129 208

205 720

2011, cigány
(romani, beás)

308 957

54 339

61 143

-

315 583

Forrás: KSH11

Kutatók becslése szerint a 2001-es népszámlálás során a hazai cigányság 2/3-a nem
jelent meg cigányként, de a 2011-es adatok sem közelítik meg valóságot. Egy civilkampány12 és a roma önkormányzatok agitáló munkájának eredményeként mintegy másfélszer annyi lett a cigányok száma, mint tíz évvel korábban, de még így is
csak töredékrésze a szociológusok által becsült, megalapozottnak látszó 600–800
ezer főnek.
A „cigánykérdés” szempontjából a cigányok számának azért van különös jelentősége, mert – a Publicus Intézet 2008-as adatfelvételre épülő, 2012-es tanulmánya
szerint13 – „a többség veszélyforrásként tekint a cigányságra, amely pusztán számbeli gyarapodásával veszélyezteti a társadalom biztonságát”. Ezzel összefüggésben megjegyzést érdemel, hogy a magyar társadalom bizonytalan a kérdésben, de
a nagyobbik része mégis inkább messze túlbecsüli a romák összlakosságon belüli
arányát.14
Pokol Béla a magyar társadalomra leselkedő veszélyt szofisztikáltabban fogalmazza meg, de a lényeget tekintve ő is azonos következtetésre jut. Diagnózisának lényege, hogy miközben a magyar lakosság száma összességében csökken, a cigányság
aránya egyre nő, és ennek komoly össztársadalmi következményei lehetnek.
Pokol az egyik cikkében15 felveti, hogy Magyarországon néhány évtizeden belül a
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/docs/tablak/teruleti/00/00_1_1_6_2.xls
Az Ide tartozunk! csoport a 2011. évi népszámláláshoz kapcsolódó „Sokszínű Magyarország”
nemzetiségi kampány kezdeményezője volt. Ezen belül valósította meg a roma közösségek aktivizálását célzó kampányát is.
13
http://www.publicus.hu/blog/ciganyellenesseg/
14
A Marketing Centrum 2009. január 15. és 23. között készített felmérése szerint a megkérdezettek
13%-a egyáltalán nem tudott becslést mondani arra, hogy tudomása szerint a lakosság hány százaléka
tartozik a roma/cigány etnikai kisebbséghez, az érdemben válaszolók pedig 1% és 50% közti számokat
mondtak. Az átlag 22%, és mindössze a válaszadók ötöde mondott reálisnak tekinthető 5% és 10%
közötti becsléseket. http://www.marketingcentrum.hu/index.php?page=reszletek&id=28
15
Pokol Béla: A rasszizmusbélyeg bénítja a rendőrség munkáját. Magyar Nemzet, 2012. szeptember
7. A cikk a napilap honlapján nem érhető el, szkennelt változta a http://kuruc.info/r/35/65627/ útvonalon kereshető ki.
11

12
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nyugdíjak folyósítására már egyáltalán nem, vagy alig lesz forrása a költségvetésnek.
Ez nemcsak társadalom elöregedéséből következik, de összefügg a kisebbségi problémával is. Belátható időn belül eljuthatunk oda, hogy a munkavállalók többsége a
roma népességből kerül ki, és lényegében nekik kell eltartaniuk a nem cigány nyugdíjas nemzedékeket. A veszélyt súlyosbítja, hogy a cigányság vállalkozó, iskolázott
elemei külföldön próbálnak majd szerencsét, tehát a cigány népességen belül végbemegy egy magyar szempontból kedvezőtlen szelekció is.
Az említett cikkről szóló interjúban16 Pokol kifejtette: „A cigány kisebbség jóval
kisebb mértékben vesz részt az oktatásban, mint a többség, ennélfogva nehezen integrálható a társadalomba, így fel van adva a lecke. 2050-re Magyarország összlakossága mintegy hétmillió lesz, ennek egyharmada cigány, azaz több mint kétmilliós
lesz a kisebbség. Már ez is meghökkentő adat, de ha az elöregedést is figyelembe
vesszük, akkor arra kell felkészülnünk, hogy a munkaképes korú lakosságnak több
mint a fele lesz cigány származású. Jelen pillanatban a dolgozó cigányok legnagyobb
része segéd- vagy betanított munkát végez, közöttük nagyon nagy a munkanélküliek aránya, egyes településeken 80–90%-os. Ha ez a helyzet továbbra sem változik, a
magyar nyugdíjrendszer összeomlik, jóval a 21. század közepe előtt, már tíz-tizenöt
év múlva. De nemcsak a nyugdíjrendszer, hanem a cigányság túlnyomó része megélhetésének alapját jelentő állami segélyek mögötti költségvetési rendszer is.” A roma
népesség létszámának gyors emelkedésére lehet számítani H ablicsek László számításai17 szerint is. Előrejelzése szerint a cigányok száma a 2010-es évekre 650–700 ezer,18
2021-ben 745 és 825 ezer fő közötti lesz, ami 2001-hez képest 41–50%-os növekedést
jelenthet.
Pokol következtetéseit látszik alátámasztani az is, hogy a vizsgálatok tanúsága
szerint a cigányság életkori összetétele valóban lényegesen fiatalabb népességet
mutat, mint a nem cigány népességé. A romák között a 0–14 évesek aránya 36,8%,
míg a nem roma népességen belül ez az arány 15,4%. Az alapvető jogok biztosának
egyik folyamatban lévő vizsgálata19 is ezt a képet erősíti. A helyszíni vizsgálattal
érintett szegregátumokban idős cigány emberrel szinte egyáltalán nem lehetett
találkozni. Az egyik település cigánytelepein összesen több mint 1100 ember élt,
amelynek 60%-a volt 18 éven aluli, miközben csak két 70 év feletti cigányemberről
tudtak a helyiek.
Az előrejelzések szerint a legnagyobb (80%-os) létszámnövekedés Közép-Magyarországon várható, ezt követi a budapesti gyarapodás (+73 %-kal), majd a Közép-Dunántúl (+60%). A létszám abszolút bővülését tekintve azonban Észak-Magyarország
áll a második helyen. (Ahol jelenleg is kimagasló a romák száma és aránya.)

16
P elle János: Pokol Bélát sötét jóslatairól kérdeztük. HVG, 2010. szeptember 13., http://hvg.hu/
velemeny/20100913_pokol_bela_demografia
17
Kisebbségkutatás, 2007/4. http://epa.oszk.hu/00400/00462/00036/1511.htm
18
Más kutatók 750 ezer főre (a lakosság kb. 7,5%-a) becslik a cigány népességet, hozzátéve, hogy:
„a roma népesség biztosan nem haladja meg az egymillió főt, és bizonyosan nagyobb, mint 700 ezer
fő” Roma társadalom – 2010. Gyorsjelentés a kutatás „A” részéről. (A TÁMOP 5.4.1 program kutatási
pilléréhez kapcsolódóan készült kutatási jelentés.)
19
A szegregátumokban élő, hátrányos helyzetű gyermekek jogainak érvényesülése témakörben
indított, AJBH-2050/2013 ügyszámú vizsgálat.

A cigány tanulók elkülönítése

105

Területi koncentrálódás
A korábbi népszámlálás adatelemzései kimutatták, hogy a (nemzetiségek közül egyedül) a cigányság területi koncentrálódása szignifikáns, az ország két legkeletibb megyéjében (Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg) a lakosság 13%-a volt
cigány, a magyarországi cigányságnak pedig több mint egyharmada élt itt. 20
A romák több mint 60%-a vidéken, falusias környezetben, többnyire szegregátu
mokban, igen rossz lakáskörülmények között él. Kutatások szerint nagyjából száz
olyan település van az országban, amely végérvényesen szegény cigányok gettójává vált, további kettőszáz településen látszólag megállíthatatlan folyamatok nyomán
minden valószínűséggel a közeljövőben fog kialakulni ez a helyzet. A gettósodott,
illetve gettósodó települések zöme az ország északkeleti és délnyugati – jellemzően
kistelepüléses szerkezetű – leszakadó, depressziós térségeiben található. Ennek következtében megfigyelhetők a térségi szintű gettósodás, a végletes szegregáció jelenségei is. 21
Domokos Veronika tanulmánya22 szerint a szegregátumok mintegy kétharmada települések szélén helyezkedik el, a telepek 14%-a pedig a településhatáron kívül található,
s körülbelül 26 ezer ember él ilyen helyeken. Sok szegregátumban nincs se közkifolyó,
se közvilágítás.
A lakóhelyi szegregáció jelentőségét nem lehet túlbecsülni, hiszen összefüggésben
van az oktatáshoz, a foglalkoztatáshoz, az egészségügyi vagy jóléti szolgáltatásokhoz
való hozzáféréssel is, miközben a 2011-es népszámlálási adatok szerint a romák területi
koncentrálódása tovább fokozódott.
Jövedelemtermelés, térségi szintű gettósodás
A leszakadt térségekkel, a térségi szintű szegregációval kapcsolatban érdemes megnézni a bruttó hazai termék régiónkénti megoszlását is.
Az adatokat egy főre vonatkoztatva, a régiók közötti korábbi különbségek tovább
nőttek, miközben a rangsor az előző évekhez képest nem változott. A továbbra is első
helyen álló Közép-Magyarország és az utolsó helyen lévő Észak-Magyarország közti
különbség 2,66-szoros.
A cigányok által legsűrűbben lakott két régió megyéi (Észak-Alföld: Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg; Észak-Magyarország: Borsod-AbaújZemplén, Heves, Nógrád) az egy főre jutó bruttó hazai termék listán az utolsó ötből
három helyen szerepelnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megye pozíciója 2011ben sem változott, 2000 óta a rangsor utolsó két helyén állnak.

Vékás János: Népszámlálás 2001. A legfontosabb kisebbségi alapadatok
http://www.kisebbsegiombudsman.hu/word/05-13-2008_10_49_02/vekas_janos.html
21
H avas Gábor – Zolnay János: Az integrációs oktatáspolitika hatásvizsgálata. Kutatási beszámoló. Budapest:
Európai Összehasonlító Kisebbségkutatásokért Közalapítvány, 2010. 4
22
Domokos Veronika: Szegény- és cigánytelepek, városi szegregátumok területi elhelyezkedésének
és infrastrukturális állapotának elemzése. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/602ROMA_Housing_Case-final-HU.pdf
20
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A bruttó hazai termék (GDP) megoszlása régióként, 2011
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Foglalkoztatási viszonyok, szegénység
A térségi szintű gettósodás, a bruttó hazai termék megtermelésében való részvétel
értelemszerűen összekapcsolódik a foglalkoztatási viszonyokkal. A cigány lakosság
foglalkoztatási rátája egyes kutatások 23 szerint nyomasztóan alacsony (alig éri el a
20%-ot), míg a roma nők 10%-os foglalkoztatási aránya egyenesen katasztrofális. 24
A roma népesség körében – a TÁRKI 2010-es Háztartásmonitor adatfelvétele szerint – a szegénységi arány 2009-ben elérte a 70%-ot.
„Magyarországon összesen 3,05 millió ember (2011) él szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben […] a roma népesség többsége – a mintegy 750 ezresre becsülhető roma népességen belül hozzávetőleg 500–600 ezer fő – mélyszegénységben
él.”25 A cigányság tehát ebben a vonatkozásban – az össznépességen belüli arányával
is összevetve – messze túlreprezentált, amit tovább súlyosbít (ahogy ez az előzőekből
is kiderül) a cigány szegénység körülhatárolt területisége is. Ráadásul „a szegénységben élő romák esetében jellemző az, hogy még a halmozottan hátrányos helyzetű
csoportokon belül is a legkedvezőtlenebb helyzetben lévőkhöz tartoznak.”26
A romák egészségi állapota
A szegénységhez kapcsolódó életmód, a jövedelemforrások által behatárolt étkezési
szokások és a szegénységgel összefüggő pszichés hatások alapvető befolyással vanK emény István – Janky Béla – Lengyel Gabriella: A magyarországi cigányság, 1971–2003. Budapest:
Gondolat Kiadó – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004.
24
Bernát Anikó – Páthy-Dencső Blanka: A roma nők helyzete kelet-európai összehasonlításban az
ezredforduló után In Nagy I. – Pongrácz T. (szerk.) Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről.
Budapest: TÁRKI-SzMM, 2009.
25
Magyarország 2013. évi nemzeti reform programja, 31. oldal, http://www.kormany.hu/download/e/
cb/d0000/Nemzeti%20Reform%20Program%202013.pdf
26
Dr. P ulay Gyula: Az etnikai hovatartozás számbavételi lehetőségei és szükségessége (2009)
http://www.gyerekmonitor.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&downl
oad=17:etnikai-szambavetel-2009-03&id=3:kapcsolodo-anyagok&Itemid=4
23
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nak az egészségi állapotra. A probléma súlyát mutatja, hogy hazánkban a romák átlagosan 10 évvel korábban halnak meg, mint a nem romák. 27
Babusik egyik tanulmánya szerint a leggyakrabban előforduló 20 belgyógyászati
betegségcsoport nagyobb részében a romák betegségaránya legalább kétszerese a teljes népességnek (pl. daganatos megbetegedések), hat megbetegedés esetében pedig
több mint ötszöröse (pl. asthma, gyomor megbetegedései), és háromban (látáskárosodás, vashiányos vérszegénység, tüdő fertőző megbetegedései) több mint tízszerese. 28
Nem igényel bizonyítást, bár kutatási adatokkal igazolható is, hogy az egészségi
állapot kihat a tanulási eredményességre és a foglalkoztatottság esélyeire is. Általános jelenség például, hogy a szegény és iskolázatlan néprétegnél magasan felülreprezentált a túl alacsony születési testsúllyal született csecsemők százalékos aránya;
Magyarországon ez 8% körül van, a roma társadalomban viszont eléri 17%-ot. Az
alacsony születési testsúllyal születő gyerekek fejlődése pedig – részben a gyakoribb
megbetegedések miatt – lassúbb.
A szegénység lelki hatásaival kevesen foglalkoznak, holott a társadalom normális munkamegosztási rendszerébe való visszatérést nyilvánvalóan masszívan akadályozza a hosszabb ideje munkanélküli személy aktivitáscsökkenése, beszűkülése,
elsivárosodása, szélsőséges függőségérzete stb. Ezeket a jegyeket mind tapasztaltuk
az ombudsman folyamatban lévő, a szegregátumokban élő, hátrányos helyzetű gyermekek jogainak érvényesülése témakörben indított vizsgálata vizsgálati helyszínein.
Különösen a polgármester és a jegyző (mint szerető, de szigorú apafigurák) irányába
megmutatkozó függőségérzet volt nyomasztóan erős.
A szegénység lelki hatásainak lebecsülését jelenti az a létező szemlélet, amely szerint a társadalmi integráció kétirányú, és a leszakadók egészséges aktivitására, sorsukért vállalt egyéni felelősségére elsődlegesen alapozó „felzárkózási” folyamat.
Társadalmi előítéletesség
Látható, hogy a cigányság töredékrészére jellemző sajátos élő kultúra – a többi
nemzetiség kultúrájával azonos rangban – jogilag 29 és társadalmilag is „támogatott
másság”30, addig a hazai cigányság elsöprő többségét érintő státuszbeli másság (kiegyenlítése) nem vagy nem kellően támogatott, amit a társadalmi előítéletesség is
súlyosbít.
„A mai közvélekedésben nyugodtan megfér együtt az, hogy valaki önmagát liberálisnak, demokratának, kereszténynek vagy szocialistának mondja, miközben
nyíltan vállalja roma-ellenességét is” – állapította meg egy kutatás31 már 16 évvel
27
A szegénység csapdájában. Cigányok Magyarországon – szociális – gazdasági helyzet, egészségi állapot, szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Budapest: Delphoi Consulting, 2004. 48.
28
Babusik Ferenc: Az esélyegyenlőség korlátai Magyarországon. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2005.
60–90.
29
Lásd Nektv.
30
 �����������������������������������������������������������������������������������������
A cigányságra vonatkozó sztereotípiák közül szinte csak művészeti hagyományaikkal kapcsolatban élnek pozitív sztereotípiák a közgondolkozásban is. Azzal a kijelentéssel, hogy „a cigányok
művészete gazdagítja a magyar kultúrát”, 1987-ben a megkérdezettek 66, 1992-ben a 67%-a értett
egyet. L ázár Guy: A felnőtt lakosság nemzeti identitása a kisebbségekhez való viszony tükrében. In
Terestyéni Tamás (szerk.): Többség – kisebbség. Budapest: Osiris Kiadó, 1996. 78.
31
http://www.gallup.hu/gallup/self/polls/nepszava/nepszava4.html
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ezelőtt! Azóta a helyzet csak romlott. A „Diszkrimináció az Európai Unióban 2009”
Eurobarometer felmérés eredményei azt mutatják, hogy a faji/etnikai származás, a
kor, a fogyatékosság és a nem alapján történő hátrányos megkülönböztetés nagyobb
arányban fordul elő Magyarországon, mint az EU többi tagállamában, az átlaghoz
képest a különbség 11–21% között van. 32
Egy másik kutatás már egyenesen arra a következtetésre jut, hogy a cigányellenesség normává vált a magyar társadalomban, a többség (pártszimpátiájától függetlenül)
a cigányok erőszakos asszimilációját támogatja, a pozitív diszkriminációt az emberek
háromnegyede elutasítja, 10-ből 8-an pedig nem gondolják, hogy ők személy szerint bármit is tudnának tenni a cigányok és nem cigányok viszonyának javításáért,
ugyanakkor a cigány emberektől ezt elvárják. 33
A cigánysággal szemben már az 1990-es években is erőteljes volt az előítéletesség,
mára viszont ez „új minőséget” kapott, hiszen ezeket az előítéleteket egy parlamenti
politikai párt is – a maga szempontjából hatékonyan – tematizálja, a „cigánybűnözés”
ellen nagygyűléseket, demonstrációkat tart, közvetlenül és segédcsapatai közreműködésével pedig rendszeres megfélemlítő, gyűlöletkeltő akciókat szervez cigányok
által sűrűn lakott területeken.

A cigány tanulók oktatási helyzete
Azért olyan magas a cigány származású munkanélküliek aránya, mert képzettségi
szintjük alacsony. És éppen azért nem tudnak magasabb iskolázottsághoz jutni,
mert a foglalkoztatottság hiányában a cigány családok társadalmi-szociális státusza
alacsony marad – miközben a magyar viszonyok között az iskolai előmenetelt alapvetően a család anyagi (és azzal szorosan összefüggő egyéb) viszonyai határozzák
meg.
A család státuszát, társadalmi presztízsét jelentősen befolyásoló rendszerszintű hátrányok – a
foglalkoztatást is érintő előítéletesség és a területi koncentráció a magyar társadalmi
jövedelemtermelésből szinte kiesett területeken – az oktatás viszonylatában további,
speciális rendszerszintű hátrányokkal egészülnek ki. Ezek: a szülők iskolaválasztási
szabadsága, az egyes intézmények közötti sajátos munkamegosztás, a képességekre-készségekre vonatkozó előítéletesség, a szülői elvárásokat teljesítő iskolán belüli
elkülönítés, a hátrányos helyzetűek esélykiegyenlítésére képtelen pedagógiai módszertani kultúra.
Mindez szinte megoldhatatlanná teszi a munkanélküliség/képzettség/társadalmi-szociális státusz egymásba forduló logikájával is jellemezhető problémát.
A cigány tanulók jellemző továbbtanulási iránya a szakiskola, érettségit adó középiskolába töredékük, kb. 15%-uk jelentkezik (az országos átlag 80% felett van), és
sokkal nagyobb arányban morzsolódnak le, mint nem cigány társaik.

32
33

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_fact_hu_hu1.pdf

http://www.publicus.hu/blog/ciganyellenesseg/
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Gettósodás
A Nemzeti társadalmi felzárkózási34 stratégia helyzetelemzése35 szerint a közoktatási rendszer a leszakadó rétegek méltányos36 fejlődéséhez nem biztosítja a megfelelő feltételeket,
nem képes csökkenteni a családi körülmények miatt meglevő hátrányokat („az OECD
országok közül egyike az esélyegyenlőséget legkevésbé biztosító rendszereknek”), azért
„további” hosszú távú és hatékony fejlesztésére van szükség. Annál is inkább, mert „a
romák az iskoláskorú népesség, és ezáltal a jövő munkavállalóinak jelentős és egyre
növekedő csoportját képviselik.” (Valóban, a cigány tanulók számaránya immár 13%
körülire becsülhető. 37 )
A felzárkózási stratégia az oktatási „kirekesztődés”38 három okát nevezi meg: egyrészt a jobb társadalmi státuszú tanulók iskolai elvándorlását, másrészt a területi elkülönülést, harmadrészt az iskolarendszer szelektivitását. 39 A felzárkózási stratégia elismeri,
hogy „az olyan iskolákban, illetve osztályokban, ahol az ilyen folyamatok eredményeként elkülönülnek a mélyszegénységben élő és roma tanulók, rosszabb az oktatás színvonala…”, és következtetése szerint a szelekciós hatások csökkentésére és módszertani
megújulásra is szükség van.40
34
A felzárkózás/felzárkóztatás fogalmának a különbségeiről és a szegregációval való összefüggéseiről
érdekes és rendkívül tanulságos Újlaky András publicisztikája. http://magyarnarancs.hu/publicisztika/
fel-zarkoztatas-84599
35
http://romagov.kormany.hu/download/9/e3/20000/Strat%C3%A9gia_1sz_mell%C3%A9klet_
Helyzetelemz%C3%A9s.pdf
36
Az Európai Unió és az OECD oktatással kapcsolatos dokumentumai és szakirodalma alapelvként
kezelik a méltányosság elvét. Egy 1997-es OECD jelentés szerint: „Az oktatási méltányosság egy
olyan oktatási környezetre vonatkozik, amelyben az egyéneknek módjukban áll, hogy képességeik
és tehetségük alapján fontoljanak meg választási lehetőségeket és hozzanak döntéseket, s ebben ne
sztereotípiák, egyoldalú elvárások és diszkrimináció befolyásolják őket. Az oktatási méltányosság
megvalósítása bármilyen etnikai háttérrel rendelkező fiú és lány számára biztosítja, hogy fejlessze
készségeit, melyek lehetővé teszik számára, hogy produktív, cselekvőképes polgárrá váljon. Ez az
oktatási környezet nemre, etnikai hovatartozásra és szociális státusra való tekintet nélkül gazdasági
és társadalmi lehetőségeket nyit meg.”
37
Az országos kompetenciamérések telephelyi kérdőívében néhány éve szerepel az a kérdés is,
amely azt tudakolja, hogy a tanulók, hány százaléka roma származású, és így a telephelyi szintű
becslésekből következtetések levonhatóak. „Azt mondhatjuk, hogy jelenleg a magyarországi általános
iskolások mintegy 13%-a, azaz több mint százezer gyerek roma származású. Az arányok tekintetében a
két északi, illetve a dél-dunántúli régió mutat átlagnál magasabb szinteket.” Papp Z. Attila: Roma tanulók az általános iskolában. http://oktpolcafe.hu/papp-z-attila-roma-tanulok-az-altalanos-iskolaban-630/
38
 ������������������������������������������������������������������������������������������
A szóhasználat arra utal, hogy a szegregáció egy spontán társadalmi folyamat, annak létrehozására/fenntartására nem irányul direkt közpolitikai és egyéb intézményes szándék.
39
Iskolarendszerünk szelektivitása kapcsán különösen három tanulmányt tartok fontosnak
megemlíteni: K ertesi Gábor – K ézdi Gábor: Általános iskolai szegregáció – okok és következmények.
Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. április. 317–355.; Csapó Benő: A nemzetközi felmérések eredményei
– következtetések a magyar közoktatás fejlesztésének megalapozásához. Az MTA-KEB és Tárki-Tudok
rendezésében „Mit mondanak a tények” címmel szervezett szakmai műhelysorozat 2011. január 26-án,
az Együttnevelés és külön oktatás témájával foglalkozó eseményén elhangzott előadás szerkesztett
változata (http://www.tarki-tudok.hu/files/mta_konferencia_csapobeno.pdf); Csapó Benő – Molnár
Gyöngyvér – K inyó László: A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetközi összehasonlító
vizsgálatok eredményeinek tükrében. Iskolakultúra, 2009/3-4. 3–13.
40
„Az oktatási kirekesztődés mértékének csökkentése érdekében, csökkenteni kell az oktatási
rendszer szelektivitását. Hatékony, a hátrányos megkülönböztetés elleni eszközökkel kell az intézményeknek rendelkezniük, komoly módszertani megerősítés szükséges a szociokulturális hátrán-
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Eközben „országos szinten 2008/09-ben például 255 telephelyről állították azt, hogy
»gettósodó«, míg további 263-ról pedig azt, hogy a roma tanulók aránya meghaladja az
50%-ot is. Ez azt jelenti, hogy az általános iskolai képzést folytató intézmények mintegy
20%-a e két típusba sorolható.”41
A szelektív rendszer legfontosabb eleme: a szülő
Mi mozgatja a szülőket? A közbizalom, a társadalmi szolidaritás, a szegénység, az előítéletesség, a szegregáció jelenlegi szintje mellett mi várható a szülőktől?
Egy kutatás szerint a kutatásban részt vevő 36 ország közül az élettel való általános
elégedettség nálunk a legalacsonyabb szintű.42 Az intézmények iránti bizalom is évek
óta kritikusan alacsony szinten áll. A KSH 2013. március elején közzétett elemzéséből,
amely a lakosság 2011-es jövedelmi viszonyait mutatja be, az derül ki, hogy az emberek
többsége – az egy főre vetített adatok szerint – átlag alatti jövedelemmel rendelkezik,
vagyis ki van téve a lecsúszás veszélyének.43 Azok az iskolák, ahol magas a hátrányos
helyzetű tanulók száma/aránya, a jelenlegi viszonyok mellett köztudottan és bizonyíthatóan minden szempontból (kompetencia, továbbtanulás stb.) rosszabbul teljesítenek
másoknál. A szülők többsége a cigány tanulók számának iskolán belüli növekedését –
fontos: a cigány tanulók esetleges hátrányos helyzetétől függetlenül is – összekapcsolja
az iskola teljesítménycsökkenésével.
Mindezek alapján szinte törvényszerű, hogy a frusztrált, elégedetlen, lecsúszástól
félő többségi magyar társadalom tagjai – bár elvi szinten44 nem tartják magukat intoleránsnak, előítéletesnek, pláne masszív rasszistának, s ez utóbbi többségében igaz is –
gyermekük karrieresélyeit szem előtt tartva olyan iskolát választanak, ahol a hátrányos
helyzetű/cigány tanulók aránya alacsony. Különben, ha tehetik, a gyermeküket másik
iskolába viszik. Ezzel viszont elindul egy szegregációs spirál: akár pár év alatt cigányiskolává válhat egy viszonylag jól működő iskola is.

nyal küzdő tanulók beilleszkedésének elősegítéséhez – így hosszú távon a nem roma tanulók iskolai
elvándorlása is csökkenthető.” http://romagov.kormany.hu/download/8/e3/20000/Stratégia.pdf , 69. o.
5. bek. (7. Beavatkozási területek, eszközök c. fejezet, Oktatás-képzés c. alcím)
41
Papp Z. Attila: Roma tanulók az általános iskolában. http://oktpolcafe.hu/papp-z-attila-romatanulok-az-altalanos-iskolaban-630/
42
A Jobb Élet Index a világ 36 országában mutatja meg, hogy mennyire érzik jól magukat az ott élők.
A nemzeti statisztikai hivatalok adatait, népszámlálási és közvélemény-kutatási adatokat felhasználva
a Jobb Élet Index tizenegy nagy témakörön keresztül mutatja meg 36 ország általános jólétét. Lakhatás, jövedelem, munka, közösségi szerepvállalás, oktatás, környezet, állampolgári elkötelezettség,
egészségügy, általános elégedettség, biztonság és a munka-magánélet összeegyeztethetősége az a
tizenegy tényező.
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/hungary/
43
Az éves átlagos nettó jövedelem 2011-ben 989 ezer forint, azaz havi 82,4 ezer forint volt. Ennél
azonban a tizedekre osztott lakosságnak csak a felső négy tizedébe tartozóknak volt magasabb a nettó
jövedelme – hat tizedben ettől elmaradt a nettó jövedelem.
44
A Marketing Centrum 2009. január 15. és 23. között készített felmérése szerint az etnikai alapú
megkülönböztetés elutasítása viszonylag sok ember fejében összefér a cigányellenes állításokkal
való egyetértéssel. A cigányellenes állításokkal sokszor azok is hajlamosak egyetérteni, akiknek
nincsenek „zsigeri” ellenérzéseik a romákkal szemben. http://www.marketingcentrum.hu/index.
php?page=reszletek&id=28
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Plasztikus példával szolgált egy igazgatóhelyettes, aki – ombudsmani vizsgálatot
nem kérve – 2006-ban a következőket mondta el a helyi viszonyokról:
„A kerületben kialakult egy munkamegosztás az iskolák között, a 9-ből 4 „elit” iskolának számít, 5 pedig vegetál, a szülők elviszik a gyerekeiket. A P. utcai iskolában 103
gyermek beiratkozását várták idén, de csak 30-an iratkoztak be. 35 kerületi gyermeket
vittek el más kerületekbe; a szülők márciusi befogadó nyilatkozatokkal igazolták, hogy
gyermekeik már más iskolába iratkoztak be. (Ez rámutat arra a jogszerűtlen gyakorlatra
is, hogy ezek az iskolák valószínűleg előfelvételit tartottak, hiszen a beiratkozás ideje:
április 21–22. volt.)
Az idén beiratkozott harminc tanulóból kettő gyermek nem roma. A P. utcai iskoláról
elterjedt, hogy „cigányiskola” és a szülők nem hajlandók ide beíratni gyermekeiket. A
tendencia felerősödése évek alatt történt: a jelenlegi elsőben 12 nem roma és 32 roma
gyerek van; a másodikban 12 nem roma és 27 roma; a harmadikban 17 nem roma és 22
roma; a nyolcadikban 31 nem roma és 25 roma tanuló van.”
(A pedagógus hangsúlyozta, hogy az iskola minőségi oktatást biztosít: „van angol
tagozat, informatika, a Vörös Kereszt bázisiskolája és egyben az ELTE gyakorlóiskolája
is.”)
Az ombudsmani gyermekjogi projekt keretében, a legutóbbi telepvizsgálat során is
találkoztunk olyan iskolával, amelynek pedagógusai arról számoltak be, hogy az intézmény közismerten a környék egyik legjobb iskolája volt. A cigány és ezzel a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányának a változását a nem cigány szülők iskolaválasztási szabadsága néhány év alatt 100%-ra gyorsította fel. (Egy idő óta az intézmény
kompetenciamérési mutatói nem érik el az országos átlagot, sőt a kistelepülések átlagát
sem, tanulói továbbtanulási iránya jellemzően a szakiskola, de onnan is sokan lemorzsolódnak.)
Miért szegregál a fenntartó?
Az iskolák állami fenntartásba kerülése előtt az önkormányzati fenntartónak, ha több
iskolája is volt, ahhoz fűződött érdeke, hogy a cigány tanulók jelentős hányadát –„tehermentesítve” a többi iskolát – 1-2 intézmény fogadja be. Így a fenntartó által irányított
intézményrendszer nem cigány tanulókat megtartó ereje nőtt, s ezzel összességében
működtetésük gazdaságossága is javult.
Egy konkrét esetben az önkormányzat racionalizálás címszóval úgy szüntette meg
az egyik (viszonylag jól működő) intézményét, hogy a körzethatárokat a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek számára és arányára vonatkozó mély elemzés nélkül
változtatta meg, megtartotta a nyilvánvalóan cigányiskolának számító intézményét,
másfelől további tagozatos (kéttannyelvű, sport) osztályok indítását támogatta. (Holott
a település esélyegyenlőségi programja nyomatékosan rámutatott, hogy a szegregációra
„részben az oktatásszervezés ad módot a tagozatos osztályok működésével”.)
Az ombudsmani gyakorlatban (2009-ben) előfordult olyan eset is, hogy a szegregáció létrejöttét a szomszédos település támogatta: „színmagyar” iskolát hirdetve iskolabuszt biztosított több környékbeli települést érintve, hogy a nem cigány szülők
gyermekei az ő intézményében tanuljanak. A szomszéd községek iskolái ennek következtében szegregálódtak, „cigányiskolákká” váltak. Az eset nem egyedi, legutóbb az
egyik polgármester a szegregátumokban élő, hátrányos helyzetű gyermekek jogainak
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érvényesülése témakörben indított, folyamatban lévő ombudsmani vizsgálat során
számolt be hasonló esetről.
Miért szegregál az iskola?
A versenyhelyzet miatt
A fenntartó a költséghatékonyság, az igazgató és a tanári kar az álláshelyek megtartása
miatt abban érdekelt, hogy az iskola lehetőség szerint teljes kapacitással működjön.
Az évről évre csökkenő tanulói létszám erős versenyhelyzetet hoz létre az iskolák
között. Ebben a versenyben ráadásul olyan szereplők is vannak, amelyek kötelező beiskolázási körzettel nem rendelkeznek, így tulajdonképpen – a felvétel elutasításának
utólagos ellenőrizhetősége nélkül – válogathatnak a tanulók között.
Kiemelkedő ebben a vonatkozásban az egyházi fenntartású intézmények szerepe,
amelyeket a magyar közgondolkodás – de konkrét vizsgálat45 is – általában véve jó
minőségűeknek46 tart. A 2012/2013-as tanév az egyházi fenntartású intézmények áttörésének éve volt. Egyetlen év alatt – igaz, javarészt az önkormányzati intézmények
fenntartói jogai átadása/átvétele következtében – 20–25%-kal nőtt a tanulóik száma.47
A cigányok által sűrűn lakott Borsod- Abaúj-Zemplén megyében például összesen 55
(29 katolikus, 21 református, 3 baptista, 1 evangélikus, 1 Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség által fenntartott) egyházi oktatási intézmény működik. Ez a megye intézményeinek 10%-a. Tanulságos, hogy ez az arány két évvel ezelőtt még csak feleennyi
volt, hiszen 2011-ben 12, 2012-ben pedig 14 önkormányzati oktatási intézmény került
valamely egyház fenntartásába.
Az iskolák a pedagógiai szolgáltatások számának/minőségének a növelésével, jobb
reklámmal, illetve a szülői elkülönítési igények kiszolgálásával próbálnak „életben maradni”. Tagozatot, nívócsoportos oktatást, felzárkóztató („esélyteremtő”) osztályokat
szerveznek, hogy egy belső minősítési rendszerrel – az objektivitás látszatát fenntartva
45
„Az egyházi közoktatási intézményekben a vizsgált tanévekben erkölcsi alapú, értékközpontú
eredményes nevelési-oktatási munka folyt. Az egyházi iskolai oktatás és a pedagógusok eredményességét a kiemelkedően jó tanulmányi átlag, az országos versenyeken elért helyezések száma, a sikeres
érettségi és nyelvvizsgát tevők száma, valamint a felsőoktatásban továbbtanulók száma mutatja. Az
egyházi közoktatási intézmények tanulói az országos kompetenciaméréseken magasan az országos
átlag felett teljesítettek. Az egyházi közoktatási intézményekben az átlagosnál alacsonyabb az egy pedagógusra jutó gyermek/tanuló arány, amely az OKI adatai alapján eredményességet növelő tényező.”
Az Állami Számvevőszék jelentése az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél a közoktatási
feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről (2008. május)
http://www.asz.hu/jelentes/0807/jelentes-az-oktatasi-es-kulturalis-miniszterium-fejezetnel-a-kozoktatasi-feladatok-finanszirozasara-forditott-penzeszkozok-hasznosulasanak-ellenorzeserol/0807j000.
pdf
46
Tény, hogy az egyházak több olyan intézményt is működtetnek, amelynek a tanulói közönsége
nagyobbrészt hátrányos helyzetű, cigány. Míg az egyházi elitiskolák az egyik, az egyházi cigányiskolák
a másik irányból részei a magyar oktatás szelekciós rendszerének.
A témához érdekes adalékul szolgál Z olnay János: V��������������������������������������
á�������������������������������������
kuumfalvak, vákuumiskolák című tanulmánya. Beszélő, 13. évfolyam, 6. szám, 2008. június.
http://beszelo.c3.hu/cikkek/vakuumfalvak-vakuumiskolak
47
A katolikus közoktatási intézményekben a 2011/2012-es tanévben 86 772-en, a 2012/2013-asban
hozzávetőleg 100 ezren kezdték meg a tanévet. A reformátusoknál ez a szám a kb. 40 ezerről mintegy
50 ezerre, az evangélikusoknál pedig kb. 12 ezerről 15 ezerre emelkedett.
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– az elkülönítést meg tudják oldani. Esetenként ezt a célt szolgálja a cigány kisebbségi
oktatás megszervezése is.
Az ombudsmani hivatal működése során kivizsgált szegregációs ügyek között egyetlen olyan sem található, amelyben az intézmény és/vagy a fenntartó ne hivatkozott volna a szülői elvárásra. Volt olyan igazgató, aki azt is elmondta, hogy a szülők maximum
25–30%-nyi cigány gyereket tolerálnak (ezt az arányt egy közvélemény-kutatás is igazolta48), az integrációnak tehát – a szakmai megfontolások mellett – ezért ez a határa.
A szülői nyomásgyakorlás jó példája, hogy ugyanezen a településen az intézmény-ös�szevonás – amelyről az ombudsman utóbb megállapította, hogy a cigány gyerekek jogellenes elkülönítésére irányult – megszervezését azután rendelte el az önkormányzat,
miután egyetlen tanévben kétosztálynyi gyereket írattak be a szülők más iskolába.49
A tagozatszervezésre jó példa az az ombudsmani vizsgálattal is érintett eset, amely
során az igazgatótól, illetve az igazgatóhelyettestől a helyszíni vizsgálat során megtudtuk, hogy a „sportosztályba” kerülésnek a megfelelő50 óvodai szocializáció, az esetleges sportversenyekkel együtt járó költségek vállalása, valamint egy tájékoztató jellegű,
ajánlással záródó mozgásos felmérés a feltétele.
Az ombudsmani jelentés megállapította: „nyilvánvaló, hogy az óvodában eltöltött
időnek nincs közvetlen köze a testalkathoz és a mozgáskultúrához. Köztudott ugyanakkor, hogy a cigány gyermekek egy jelentős része a kötelező, iskola-előkészítő évet
sem tölti az óvodában. Az esetleges költségek viselésére hivatkozás jogellenes, hiszen
az intézmény pedagógiai programja az emelt óraszámú testnevelést tartalmazza, így az
pluszköltséget a szülő számára elvileg nem jelenthet. E feltétel kétségtelenül a szociálisan hátrányos helyzetűek (jelentős arányban: cigányok) direkt, míg az előző a cigány tanulók közvetett kizárását célozza. Az ajánlással záródó mozgásos objektív felmérésnek
sem lehetne – a statisztikai valószínűség és a természetes logika alapján – olyan következménye, mint a konkrét esetben: a »sportosztályokba« a cigány gyerekek ugyanis jellemzően nem, illetve a teljes tanulói létszámon belüli arányuktól szignifikánsan eltérő
csekély arányban jutottak be.”51
A vizsgálat kimutatta azt is, hogy a sajátos osztályba sorolás eredményeként hat évfoA magyar társadalom többségénél addig terjed a romák iskolai integrációjának elfogadása, amíg
csak néhány cigány gyerek jár abba az osztályba, ahova a saját gyerek/unoka jár vagy járna. Ha a
diákok harmada cigány lenne, az már zavarná a többséget, 15% pedig ez esetben kivenné az osztályból
a saját gyerekét/unokáját. Egy cigány pedagógus viszont csak keveseket zavarna.
http://www.marketingcentrum.hu/index.php?page=reszletek&id=28
49
Az iskola pedagógiai programja az intézményátszervezés három – egymás után helyezett, de
egymással nyilvánvalóan összefüggő – okát említette: az általános iskolás tanulók körében a cigány
gyerekek aránya közel 50%-os, csökkent a születések száma, növekedett azon tanulók aránya, akiket
más alapfokú oktatást ellátó intézményekbe írattak be. Azaz, az iskola teljes „elcigányosodását” akarták
megállítani az intézmény-összevonással, valamint – a pedagógiai programban máshol részletezve –
a tehetséggondozás és a felzárkóztatás feladatainak háromszintű (általános, esélyteremtő, egyéni
haladású) osztályrendszerben való ellátásával.
A település városfejlesztési stratégiája más szavakkal ugyan, de ugyanezt fogalmazza meg. Az
önkormányzat szakértői „azt állapították meg, ha az iskola nem avatkozik be az akkori helyzetbe,
felgyorsul az elvándorlás és az integrációs környezet kezelhetetlenné válik” .
50
A beosztott pedagógus többéves, az igazgatóhelyettes egyéves óvodai nevelésben való részvételről
beszélt.
51
A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa jelentése az 5572/2007., az 1541/2008.,
a 1542/2008., a 1543/2008., a 1544/2008., a 1545/2008., a 1552/2008., és a 1553/2008. számú ügyekben
48
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lyamon 25% fölötti eltérés volt a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek arányában
a párhuzamos osztályok között. A különbség szélső pontja: 64,3% volt, de e hat évfolyamon az átlagos különbség is 42% volt.
Nem kivételes, hogy egy ombudsmani vizsgálat többszintű jogellenességet tár fel.
Egy kisváros iskolája kapcsán két vizsgálat folyt. Az alapjelentés a következőket állapította meg a szegregáció kapcsán: az iskola a tanulók hátrányos/halmozottan hátrányos
helyzete, illetve cigány származása alapján – céljában és eredményében is – jogellenesen
elkülönítő rendszert alkalmaz. Az alapvizsgálat adatai alapján a napközi otthon igénybevételének és az idegen nyelvnek a „választása” terén is többszörösen kimutathatóak
voltak az igénybe vevők származása szerinti aránytalanságok is. Kimutatható volt az is,
hogy az integráltan nevelhető enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulókat a leghátrányosabb helyzetű tanulókkal nevelték együtt az egyéni haladású „normál” és összevont
osztályokban. Az utóvizsgálat rámutatott arra is, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók telephelyek közötti elosztása is jogellenes.
A kisebbségi ombudsman két átfogó vizsgálatot folytatott 2010-ben a kisebbségi neveléssel-oktatással kapcsolatban. Az óvodai neveléssel összefüggésben többek között
rámutatott arra, hogy a magyar nyelven folyó cigány kulturális nevelést olyan óvodapedagógusok látják el, akik elsöprő többsége nem cigány szakirányon végzett, s alapos
okkal feltehető, hogy romológiai képzésben másként sem vett részt. Ennek „köszönhető”, hogy az óvónők cigány játékokat, meséket, verseket, dalokat nem ismernek, s ha
készítenek is a cigány kisebbségi neveléshez formálisan munkaanyagot (hogy felmutatható legyen ellenőrzés esetén), akkor azt nem hiteles forrásokat felhasználva, hanem az
internet vagy a köztudomás alapján szerkesztik össze.
Jellemző példa: a cigány tánckultúra elemei, ha megjelennek egyáltalán az óvodában,
akkor az a gyerekek szabad táncaként jelenik meg, népszerű cigány popénekesek slágereire. Vagyis, cigány tánc az, amit a cigány gyerekek táncolnak, cigány zene pedig a
cigány előadó popslágere. A hasonló példák tárháza, sajnos, igen nagy. A kisebbségi ombudsman munkatársaként számos olyan óvodákra irányuló vizsgálatban vettem részt,
amelyek során az óvónő nem tudta megmondani, hogy mi volt a legutolsó általa átadott
kisebbségi tartalom, hogy miért nincs egyetlen cigány mesére, versre utaló jel sem a
csoportnaplóban. Számos esetben derült ki, hogy a cigány szülőknek nincs tudomásuk
arról, hogy gyermekeik cigány kisebbségi nevelésben vennének részt.
A kisebbségi ombudsman a kisebbségi általános iskolai oktatással kapcsolatos jelentésében egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a cigány kisebbségi oktatásban
részt vevő közel ötvenezer általános iskolás mindössze 3,9%-a kap cigány nyelvoktatást
is. Másként megfogalmazva: a nagy többség számára csak heti egy tanóra népismeretet, s heti két integrált (ének-zene, tánc és dráma, vizuális kultúra stb.) tanóra keretébe
illesztett „kulturális tevékenységet” kell biztosítani, s ezzel a cigány kisebbségi oktatás
már „szabályszerű” is. De mivel a népismeret is „átadható” integrált formában, a cigány kisebbségi oktatás kizárólag „lepapírozás” is lehet; megvalósítható úgy is, hogy az
„érintett” cigány gyerekek nem is tudnak róla.
Vizsgálatunk során többször tapasztaltuk, hogy a cigány kisebbségi nevelés-oktatás
általános iskolai „igénylésére” a szülőket rábeszélik. Az „igénylem”, „kérem” kifejezés
helyett használt „támogatom” kezdetű szülői nyilatkozatok általában arra utalhatnak,
hogy a szülők kisebbségi nevelésről való tájékoztatásának a lényegi eleme volt a kiegészítő normatíva megszerzésének, így az intézmény költségvetési biztonságának a lehe-
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tősége. Ezt a feltételezést az egyik konkrét esetben az tette egészen valószínűvé, hogy
a polgármester és az igazgató erős asszimilációról, nyelv- és kultúravesztésről számolt
be, miközben a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke azt hangsúlyozta, a jogi szabályozásnak biztosítania kellene, hogy a kisebbségi nevelésnek valós tartalma legyen, s ne
csupán a normatíva megszerzése miatt szervezzék meg. Az iskolában majdnem mindenki részt vesz a cigány kisebbségi nevelésben, miközben a településen 24 fő vallotta
magát cigánynak a 2001-es népszámláláskor.
Találkoztunk azonban olyan esettel is, hogy az önkormányzati iskolában (részben
a településen működő egyházi intézmény nem cigány tanulókat „elszívó” hatásának
köszönhetően) a cigány tanulók aránya úgy megnőtt, hogy azt csak cigány és német
osztályok létrehozásával lehetett „rendezni”. Az igazgató maga is elismerte, hogy a szülőket nehéz rávenni a cigány kisebbségi nevelés „igénylésére”, miközben a helyi német
lakosság (véleménye szerint a városban összesen 80 fő lehet) alacsony száma mellett is
van érdeklődés a német kisebbségi nevelés iránt. Az intézmény „Iskolába hívó” című
kiadványa a két szülői kört egészen másként „motiválja”. 52
Ebben az iskolában a tájékozató kiadvány három osztálytípusról tájékoztatja a szülőket. 1. A nem tagozatos osztály tanulóit az iskola „nem akarja túlterhelni”. (Vizsgálatunk idején az 1. A-ban viszonylag sok cigány gyermek tanult.) 2. A német nemzetiségi
nyelvoktató programmal működő osztályban folyó munkáról megtudhatjuk, hogy német nyelvet heti öt órában tanulnak ott a gyerekek, s a német nyelv „ajtó Európára”. Az
igénylésnek pedig nem feltétele, hogy a szülők beszéljenek németül. Német népismeret
tanításáról és az igényjogosultság kisebbségi hovatartozáshoz kötöttségéről nem esik
szó. (Az 1. B-ben csak nem cigány tanulók voltak.) 3. A cigány kisebbségi oktatást folytató osztály bemutatásának viszont pont ezek a kulcsinformációi: ide cigány tanulókat
várnak, akik (a lovari nyelv mellett) cigány kultúrát és hagyományt fognak tanulni.
Míg a német osztály esetén nem, itt nyomatékosan hangsúlyozza a kiadvány, hogy a
kisebbségi nevelés-oktatás célja és feladata megegyezik a többségi oktatáséval. Sajátossága mindössze a kisebbségi önazonosság megőrzésében és megerősítésében áll. (Az 1.
C-ben csak cigány származású gyerekek voltak.)
Fatalizmusból vagy pedagógiai meggyőződésből
Az igazgatók, a pedagógusok nem ritkán azzal érvelnek, hogy cigány gyerekek iskolai
kudarcaiért kizárólag a család viszonyai felelősek, a szegregációnak ahhoz nincs köze,
vagy éppen a hozott hátrányok kiegyenlítését szolgálja. A tanuló előmenetelét determinálja a család szociokulturális helyzete, a szülők alacsony iskolai végzettségéből fakadóan a pozitív szülői minta, a tanulás és a tudás megbecsülése és a motiváció a hiánya.
A „rossz gyerekanyag” az iskolát – erőfeszítései ellenére – valójában alkalmatlanná teszi
a hatékony munkavégzésre.
A nagyobb osztálylétszám, az egy főre eső kisebb figyelem, a gyorsabb tanítási-tanulási tempó az iskolába nagy hátrányokkal érkező gyerekek sikeres integrálását nem
teszi lehetővé, a tanulási sikertelenség pedig frusztrál, ellenállást vált ki. (Miközben a
haladni képes és akaró tanulókat is visszafogja.)
Ennek a megközelítésnek időnként vállalt, írásos nyoma is van. Az egyik ombudsma52
Ezen a településen a 2001-es népszámlálás adatai szerint 282 fő vallotta magát a cigány, valamint
24 fő a német nemzetiséghez tartozónak.
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ni jelentés például rámutatott arra, hogy „a pedagógiai program nyomatékosan összekapcsolja a devianciát, a nehezen szocializálhatóságot, a magatartási rendellenességet, a
munkafegyelem hiányát, a tanulásban elmaradást, a tanulási kudarcot a tanuló családjának szociális hátrányaival, kulturális színvonalával (alacsony iskolai végzettségével,
művelődéshez való kedvezőtlen viszonyával).
A pedagógiai szakirodalom 53 elemzése alapján kimondható, hogy az általános iskolák esetén a tanulók tanulási és szociális igényeinek a heterogén összetételű csoportok
felelnek meg a leginkább. A pedagógusok nem csekély hányada viszont úgy gondolja, hogy a homogén képességek szerint létrehozott osztályok könnyebben taníthatók,
együtt tudnak haladni, s mivel a cigány tanulók családi háttere jellemzően nem ad megfelelő támogatást, a gyengébb képességűek számára szervezett „felzárkóztató”, „esélyteremtő” osztály egyúttal cigányosztályt is jelent.
A halmozottan hátrányos helyzetű/cigány tanulók aránya és az iskola minősége
Az oktatási minőség és eredményesség fogalmakat a legtöbb ember szinonimaként
használja. E leegyszerűsített értelmezést használva a továbbtanulási teljesítménymutató szempontjából – a ritka kivételtől eltekintve – rosszabbul teljesít az az iskola/iskolai
telephely/osztály, amelyben a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya magasabb más iskoláknál/telephelyeknél/osztályoknál. Ezt a tényt számos ombudsmani
vizsgálat is megerősítette.
A halmozottan hátrányos helyzet problematikája ugyanakkor jelentős részben romakérdés is, hiszen nagyon nagy a két kör átfedési területe. Kutatási eredményekkel
igazolható, hogy egy halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 50%-os valószínűséggel
roma, és 100 roma tanulóból statisztikailag igazolható, hogy kb. 75% halmozottan hátrányos helyzetű.
Ha az adatok helytállóak, akkor a nem cigány szülők iskolaválasztási megfontolásai (a
cigány tanulókat nagy arányban tanító iskolák elkerülése, illetve elhagyása) racionális
érvekkel is alátámaszthatók. A felelősség és a megoldási utak keresése szempontjából
viszont tisztázni kell, hogy a cigány tanulóknak tulajdonított hatás a származásukkal,
etnokulturális viszonyaikkal vagy más tényezőkkel hozható-e összefüggésbe.
Három nyomasztóan fontos kérdést kell megvizsgálni: 1. A tanulók iskolai teljesítménye azért gyenge, mert cigány származásúk vagy azért, mert hátrányos helyzetűek?
2. Az iskola a hátrányos helyzetű tanulók integrációjával/szegregációjával kapcsolatos
stratégiája és pedagógiai-módszertani kultúrája mit tehet a hátrányok csökkentéséért,
a kompetenciák javulásáért? Az iskola mennyiben felelős az eredményekért? 3. A kompetenciamérési mutatók hogyan befolyásolják a továbbtanulás irányait és eredményességét?
K ertesi Gábor és K ézdi Gábor nagy ívű és reprezentatív adatokra épülő tudományos
kutatási eredményei54 szerint a cigány tanulók alacsonyabb teljesítménymutatóinak
Jó összefoglaló munkának tartom Tóth László: Csoportfolyamatok az osztályban című dolgozatát.
In Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből. Szerk.: Balogh László – Tóth László. Budapest: Neumann
Kht., 2005. http://vmek.oszk.hu/04600/04669/html/balogh_pedpszich0018/balogh_pedpszich0018.
html
54
A kutatás eredményeit Kertesi Gábor ismertette a Nyíregyházi Törvényszék 10.G. 15-12-040 002/36.
számú ügyben 2012. december 4-én megtartott nyilvános tárgyalása során. Lásd még K ertesi Gábor –
53
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semmifajta „etnospecifikus” oka nincs, a különbségek a hátrányos helyzettel és a hátrányos helyzetre és /vagy az etnikai alapú előítéletességre55 épülő szegregációval függenek össze.
„A roma gyermekek iskolai teljesítménye alapvetően azért rosszabb, mert szegénységük, szüleik iskolázatlansága és lakóhelyi hátrányaik következtében kevéssé jutnak
hozzá otthoni környezetükben a készségeik fejlődéséhez szükséges erőforrásokhoz
és tevékenységekhez, továbbá mert lakóhelyi hátrányaik és az iskolarendszer szelektív mechanizmusai következtében kiszorulnak a jó minőségű iskolákból.”56 A kutatók
adatokkal igazolták, hogy „a hasonlóan hátrányos körülmények között élő nem roma
családok gyermekei hasonló mértékű kognitív nevelési hátrányoktól szenvednek; az
átlagos magyar életkörülmények között élő roma családok nevelési gyakorlatát pedig
ilyen jellegű hátrányok nem jellemzik”. 57
A kutatók 2006-ban kiválasztottak 10 000 fő 8. évfolyamot éppen befejezett fiatalt az
országos kompetenciamérés adatfelvételi keretéből. Ebben a nagyjából 10%-os mintában követéses vizsgálatot folytattak. Az életpálya-felvételt megelőzően minden tanuló
szülőjétől írásos engedélyt kértek arra, hogy az ő személyes adataikat (köztük a roma/
nem roma származásra vonatkozókat is) megőrizhessék, majd minden évben az adott
lakóhelyen kérdezőbiztosi megkereséssel egy hosszas interjúkat készítettek hat hullámban 2006-tól egészen 2011-ig.
Az évenkénti interjúk során a reprezentatív csoport egyes tagjait arról kérdezték, hogyan alakult a középiskolai pályafutása, ha kiesett, akkor mi a helyzet vele az életben,
a családban a munkaerő-piacon stb. A személyes és az életpálya-felvétel adatai mellett
minden egyes tanulóra rendelkezésre állt a 8.-os szövegértési és matematika kompetenciamérési teszteredmény, illetve ebben az adatfelvételben jól kontrollált körülmények
között családiháttér-kérdőívet is kitöltöttek. Összesen kb. 30 indikátor összekapcsolt
hatásvizsgálatára nyílt így lehetőség.
A kutatók rámutattak arra, hogy a roma és a nem roma származású tanulók között
azonos tanulási (családi nevelési környezeti, iskolai, egészségi) feltételrendszer mellett
nincs vagy csak minimális kompetenciamérési különbség mutatható ki.
Az iskolai szegmens indikátorai alapján a szegregáció és annak következményei is
kvantifikálhatóvá váltak. A tanuló eredményességének legfontosabb komponense a
családi nevelési környezet, de kimutatható volt az is, hogy minél kisebb mértékű az
iskolai elkülönítés, annál kisebbek a különbségek a roma és nem roma gyerekek között.
Ennek azért van különös jelentősége, mert a kutatás során bizonyítható volt az is, hogy
a roma gyerekek 60%-a olyan osztályba jár, ahol gyakorlatilag emberfeletti erőfeszítést
jelent az oktatásuk. Az osztálytársaik több mint a fele olyan, hogy még 8.-os korában
sem birkózik meg elemi olvasási szövegértési feladatokkal. (Ez a nem roma gyerekek
esetében ez kevesebb mint 20%, azaz a különbség több mint 40 %.)
Az adatok összevetésével kiderült az is, hogy akik a legjobb teszteredményt produKézdi Gábor: Roma és nem roma tanulók teszteredményei közti különbségekről és e különbségek okairól.
Közgazdasági Szemle, 2012. július–augusztus, 798–853.
55
„A roma gyermekek igen nagy mértékű magyarországi iskolai szegregációja kétharmad részben
etnikai szempontoktól független szegényprobléma, egyharmad részben pedig a roma tanulókat
specifikusan sújtó etnikai probléma.” K ertesi – K ézdi i. m. 837.
56
K ertesi – K ézdi i. m. 824.
57
K ertesi – K ézdi i. m. 830.
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kálták a 8. év végén, csaknem 90%-os valószínűséggel fejezték be a középiskolát. Mivel
ez a megállapítás a halmozottan hátrányos helyzetű, de jól teljesítő gyerekre is igaz volt,
nyilvánvalóvá vált, hogy az iskolának óriási jelentősége van a tanulók életesélyeinek a
javításában. (Azon tanulók lemorzsolódása viszont 50% környékén volt, akik a legros�szabb olvasási vagy matematika teszteredményeket érték el.)
A kompetenciateszt-eredmények a továbbtanulás irányára és eredményes befejezésére is erős hatással vannak: jellemző, hogy a jó képességűek a gimnáziumot, a rosszak
a szakiskolát, a közepesek a szakközépiskolát választják, vagy ha mégsem a teszteredmények szerint döntenek, akkor utóbb gyakran „le- vagy felváltanak”. Ha az általános
iskola jelentős alapkészségbeli hiányossággal engedi ki a tanulókat (ez jellemzően a halmozottan hátrányos helyzetűekre igaz), akkor lemorzsolódási esélyük nagy.
Az iskolai szegregáció által okozott hátrányok, az integráció előnyei
Számos kutatás igazolta, hogy az iskolai szegregáció óhatatlanul együtt jár a tanítási
színvonal és a (tovább)tanulási eredményesség leromlásával. A tanulási eredményekben
és továbbhaladásban mérhető egyenlőtlenségek viszont negatívan hatnak a társadalom
versenyképességére és a gazdasági növekedésre is.58 Az általános iskolai végzettséget és
az érettségi hiányát jelentő alacsony iskolai végzettség generációkon átívelő szegénységi kockázatot jelent. 59 Olyan kockázati tényező, ami „halmozni” képes a hátrányokat:
rossz munkaerő-piaci helyzet, munkanélküliség, alacsony jövedelem, a mobilitás hiánya stb.
Ombudsmani vizsgálatok is igazolják, hogy a szegregált iskola/telephely/osztály
technikai körülményei általában rosszabbak a helyben elérhetőnél. Megjegyzést érdemel, hogy a szegregáció egy bizonyos szintje után már a technikai feltételek lényeges
javítása sem teszi vonzóvá az intézményt a nem cigány szülők számára.
Az egyik ombudsmani vizsgálat rámutatott, az alacsonyabb elvárásokat megfogalmazó tanterv, a súlyponti tárgyakból biztosított kisebb óraszám miatt az elkülönítve
tanított hátrányos helyzetű tanulók lemaradása társaikhoz képest nő.
Jellemző, hogy a felkészültebb és eredményesebb tanárok – akiknek lehetőségük van
más álláshely elérése – inkább azokat az iskolákat/osztályokat választják, ahol ugyanazért a fizetésért (vagy akár kevesebbért is60) kisebb energiabefektetéssel lehet jobb
eredményt elérni.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók koncentrálása a pedagógiai-nevelési gondok összesűrítését is jelenti, ami még a legfelkészültebb tanároknak is nyomasztóan
nagy feladatot jelent. A tanári kontraszelekció miatt a feladat gyakran leküzdhetetlen,
a mindennapi túlzottan nehéz tanítási-tanulási folyamat pedig csak frusztrációt jelent a
pedagógusnak és a tanulónak egyaránt. (A frusztráció bizonyítékául szolgálhat az az eljárás, amely keretében az ombudsman – az iskolai szegregáció mellett – összesen nyolc,
K eller Judit – M ártonfi György: Oktatási egyenlőtlenségek és speciális igények.
http://www.oki.hu/printerFriendly.php?tipus=cikk&kod=Jelentes2006-19_egyenlotlenseg
59
Gábos A. – Szivós P.: A gyermekszegénység és néhány jellemzője Magyarországon. In Kolosi T. –
Tóth I. Gy. – Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi riport 2006. Budapest: TÁRKI, 204–228.
60
A tanárok gyakran alacsonyabb fizetéssel is beérik, ha cserébe jó előmenetelű diákokat
taníthatnak. A ntos – Rosen 1975-ös Discrimination in the market for public school teachers
című tanulmányát idézi K ertesi – K ézdi i. m. 836.
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pedagógusok viselkedésével, megalázó bánásmódjával, általuk alkalmazott testi fenyítéssel kapcsolatos panaszt vizsgált ki. Tanulságos, hogy egyesek olyan sérelmekkel is a
biztoshoz fordultak, amelyek a helyszíni vizsgálathoz képest rég történtek meg.)
Egy közvélemény-kutatás eredményei szerint „a személyes kapcsolatok hiánya legalább olyan valószínűséggel generál ellenérzéseket, mint a rossz, ellenséges kapcsolat. A
jó, baráti kapcsolatok viszont egyértelműen csökkentik a zsigeri jellegű ellenérzéseket,
és ez nagyon erős érv a szegregáció ellen”.61 Az iskolai szegregáció tehát hatással van a
társadalmi kohézióra is. Az elszigetelés növeli az etnikai feszültséget.
Az integrált iskolai környezetben a képességbeli különbség és a verseny jelentős motiváló erő.
Amerikai kutatási eredmények szerint az integráció/deszegregáció következményeit
10-20 évvel később lehet lemérni. Az érintett gyerekek nagyobb valószínűséggel fejezték be a középiskolát, mint azok, akiket szegregáltan oktattak, és az átlagos iskolázottsági szintjük is magasabb lett. Nagyobb valószínűséggel tanultak tovább egyetemen, főiskolán, nagyobb eséllyel jutottak álláshoz, jobbak voltak az egészségi indikátorai, kisebb
volt a devianciák jelenléte, a bűnözés lényegesen kisebb.
Kertesi Gábor és Kézdi Gábor egyik tanulmánya62 szerint számításokkal is igazolható,
hogy amennyiben a cigány tanulók oktatásához a probléma nagyságához mért (sok) közpénzt megfelelő módon használják fel, a költségeket messze felülmúlja a magasabb adóbevételekből származó haszon. Mivel a modern társadalmakban a magasabban képzett
emberek nagyobb összeggel járulnak hozzá a költségvetéshez, és/vagy kevesebb költségvetési juttatásban részesülnek, az a befektetés, amely lehetővé teszi, hogy egy roma fiatal
érettségit szerezzen, jelentős, hosszú távú haszonnal jár a költségvetés számára.
Az Oktatási Integrációs Hálózat eredményességével kapcsolatos vizsgálat63 kézzelfogható kognitív eredményekről számolt be az érintett cigány tanulók kapcsán, miközben az integráció nem okozott hátrányt a nem romáknak.
2005-ben kiválasztottak 30 olyan iskolát, amely részt vett ebben az oktatási integrációs hálózat projektben (bázisiskolák). Kiválasztottak 30 olyan iskolát is, amely nem vett
részt ebben (kontrolliskolák). Ugyanolyan típusú méréseket folytattak le másodikos és
hatodikos évfolyamokon, ezeket elnevezték bemeneti méréseknek 2005-ben, és ugyanezen évfolyamok ugyanezen diákjain, durván 4-5 ezer diákon 2 év elmúltával negyedikes és nyolcadikos évfolyamon megismételt méréseket hajtottak végre.
A kutatás a bázisiskolákban és a kontrolliskolában egyaránt lényeges kognitív teszteredmény- különbséget mért a roma és a nem roma diákok között, bemenetkor és kimenetkor is, de ez a különbség lényegesen kisebb a bázisiskolában, mint a kontrolliskolában.
Valamekkora kognitív hatása tehát volt az integrációnak, s ez nem ment a nem roma diákok előmenetelének a terhére, ott nem romlott a nem roma gyerekek teszteredménye.
 ��������������������������������������������������������������������������������������������
A Marketing Centrum 2009. január 15. és 23. között készített felmérése http://www.marketingcentrum.hu/index.php?page=reszletek&id=28
62
A hátrányos helyzetű és roma fiatalok eljuttatása az érettségihez. Egy különösen nagy hosszú távú
költségvetési nyereséget biztosító befektetés
http://mek.oszk.hu/06300/06317/06317.pdf
63
 �����������������������������������������������������������������������������������������
„A hátrányos helyzetű gyermekek integrációs programjának (OOIH – HEFOP 2.1.1.) hatásvizsgálata 2005- 2007” című kutatásról (a kutatást készítette K ézdi Gábor és Surányi Éva). In A HEFOP 2.1.1.
központi program „A” komponensének (A hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanulók oktatásában
érintett szakemberek képzése, az integrációs oktatással kapcsolatos oktatási programok kifejlesztése)
zárótanulmánya. 148–155.
61
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A nem roma tanulók oldaláról a roma tanulók elfogadása megnőtt a bázisiskolákban,
ahol ez az oktatási kísérlet a hozzárendelt értelmes pedagógiai programmal párosult.

Az oktatási szelekciós rendszer és a jogi szabályozás
A jog biztosítja a szülő iskolaválasztási szabadságát, támogatja a kötelező beiskolázási
körzet nélküli nem állami intézmények működését, a korai szelekciót eredményező hat– és nyolcosztályos gimnáziumokat, a nagyon szigorú minőségi elvárások szabályozása
útján fokozza az elitgimnáziumok elitizmusát, ’úriklub jellegét’. A jog bizonyos körben
lehetővé teszi a (szubjektivizmust is magában hordó) szóbeli vizsgák tartásának a lehetőségét, a speciális válogatást a sportiskolák, a nemzetiségi nevelés-oktatás, a hitéleti
szempontokat érvényesítő egyházi iskolák vonatkozásában, az iskolán belüli elkülönítést a tagozatok indításának szabadságával (stb.).
Kétségtelen, hogy az oktatási rendszerünknek ezen objektíve létező, „csak felkínált”
szelekciós mechanizmusait a szubjektív érdekek működtetik; s részben64 ez vezet el a
spontán szegregációhoz. A szegregáció azonban akkor is jogellenes lehet, ha látszólag
jogszerű és/vagy spontán folyamatok eredményeként jön létre, míg a direkt szegregáció
mindig jogellenesnek minősül.
A jogellenes elkülönítést célzó vagy arra vezető szelekció
Az egyenlő méltóság alapjoga indokolja és tölti meg tartalommal az Alaptörvény XV.
cikk (2) bekezdésében foglalt megkülönböztetésmentes bánásmódhoz való jogot,
amelynek értelmében Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy
más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb
helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. Az Alkotmánybíróság ma is helytálló
megállapítása értelmében „A megkülönböztetés tilalma arra vonatkozik, hogy a jognak
mindenkit egyenlőként (egyenlő méltóságú személyként) kell kezelnie, azaz az emberi
méltóság alapjogán nem eshet csorba […]”65
Az egyenlő bánásmódról szóló törvény (Ebktv.) szabályai az Alaptörvény II. és XV.
cikkének kibontását, részletezését tartalmazzák. E törvény alkalmazásában jogellenes
elkülönítésnek minősül az a rendelkezés, amely a 8. §-ban meghatározott – vélt vagy
a jogsértő által vélelmezett) tulajdonságai alapján egyes személyeket vagy személyek
csoportját a velük összehasonlítható helyzetben lévő személyektől vagy személyek csoportjától – anélkül, hogy azt törvény kifejezetten megengedné – elkülönít.66 Minden
típusú, formájú elkülönítés (arra irányuló szándéktól és nyilvánvaló hátránytól függetlenül is) jogellenesnek minősül tehát, ha nem felel meg a törvényben tételesen megfogalmazott feltételeknek.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányára egy miniszteri rendelet speciális
64
A másik szegregációs ok a régiós-területi elkülönülés, ami mögött a terület munkaerőpiacijövedelemtermelő helyzetének a megváltozása áll. Ennek következtében az adott területről az aktív
lakónépesség elköltözik, és a hátrányos helyzetű csoportok aránya megnő (gettósodás).
65
9/1990. (IV. 25.) AB határozat.
66
Ebktv. 10. § (2).
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szabályozást tartalmaz.67 Kimondja, hogy az általános iskola és a középfokú iskola a
tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása céljából
képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítést köteles szervezni. Ennek keretei
között olyan szolgáltatásokat kell nyújtani, amelyek a tanuló egyéni képességének,
tehetségének kibontakoztatását, fejlődésének elősegítését, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítését szolgálják. A képességkibontakoztató és integrációs felkészítés megszervezése azonban nem járhat együtt a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók elkülönítésével.
A rendelet értelmezésében elkülönítésnek minősül, ha a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránykülönbsége eléri a 25%-ot az intézményegységek, az egy évfolyamon
belüli osztályok és – ha a településen több általános iskola is működik – az iskolák között.
Megjegyzést érdemel, hogy a hatályos szabályok a más tulajdonság alapján történő
elkülönítés megállapításához hasonló fogódzót nem adnak. A bírósági és az ombudsmani joggyakorlat azonban – analógia alkalmazásával – a 25%-os vagy a fölötti aránykülönbséget a nemzetiségi/származási alapon történő elkülönítés megállapíthatóságára
is alkalmazza.
A jogszerű szelekció (elkülönülés)
Az Ebktv. az elkülönítést generálisan tiltja, az oktatási elkülönítést csak szűk körre, pontosan meghatározott esetekben, feltételekkel, indokoltsággal engedi meg, minden más
esetet jogellenes elkülönítésnek minősít, 68 amellyel kapcsolatban kimentésnek sincs helye.69 A „kivétel” szabályait a törvény 28. §-a tartalmazza:
28. § (1) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha az oktatást csak az egyik
nembeli tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy az oktatásban való részvétel önkéntes, továbbá emiatt az oktatásban részt vevőket semmilyen hátrány nem éri.
(2) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha
67
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 171. §.
68
Ebktv. 27. § (3) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely
személy vagy csoport a) jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban, b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan
nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a
kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak,
és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez
szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét.
69
Ebktv. 7. § (1) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti – különösen a III.
fejezetben meghatározottak szerint – a közvetlen hátrányos megkülönböztetés, a közvetett hátrányos
megkülönböztetés, a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, a megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás.
(2) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az olyan magatartás, intézkedés, feltétel, mulasztás, utasítás
vagy gyakorlat (a továbbiakban együtt: rendelkezés) nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét,
a) amely a hátrányt szenvedő fél alapvető jogát másik alapvető jog érvényesülése érdekében, elkerülhetetlen esetben korlátozza, feltéve, hogy a korlátozás a cél elérésére alkalmas és azzal arányos,
b) amelynek az a) pont hatálya alá nem tartozó esetekben tárgyilagos mérlegelés szerint az adott
jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű indoka van. (3) A 8. § b)–e) pontja szerinti tulajdonságon alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetés, valamint jogellenes elkülönítés esetében a (2)
bekezdés nem alkalmazható.
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a) közoktatási intézményben a szülők kezdeményezésére és önkéntes választása szerint,
b) felsőoktatási intézményben a hallgatók önkéntes részvétele alapján
olyan vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló, továbbá nemzetiségi oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy
csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt az oktatásban részt vevőket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag előírt,
illetve államilag támogatott követelményeknek.
(3) A 27. § (2) bekezdésének a) pontjától a nyelvi vagy kulturális önazonosság megőrzését szolgáló, illetve egyházi vagy nemzetiségi oktatási intézmény tekintetében jogszabály eltérően rendelkezhet.
Mivel kivételt szabályozó rendelkezésekről van szó, azokat szűken, az alapszabály
érvényesülését a legkevésbé érintő módon kell értelmezni.
A jogértelmezés során figyelemmel kell lenni arra is, hogy az Alaptörvény szerint
egy jogszabályt elsődlegesen (magából) a jogszabályszövegből levezethető társadalomszabályozási, jogviszony-szabályozási céllal és az Alaptörvénnyel összhangban
kell értelmezni.70 Az Alaptörvény 28. cikke ugyanis axiómaként fogalmazza meg a
jogszabályok szabályozási értékelvűségét annak kimondásával, hogy „a bíróságok a
jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor
azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak”.
Ide kapcsolódik, hogy a jogállamiság kapcsán az Alkotmánybíróság a 31/1998. (VI.
25.) AB határozatában rámutatott arra is, hogy a demokratikus jogállamokban – így
hazánkban is – a joggal való visszaélés tilalma nem szorítkozik egyetlen jogágra, hanem e tilalom az egész jogrendszerben érvényre jut, így érvényesül a közjogban is, ahol
e tilalom egyaránt irányadó a jogalkotó szervek, a jogalkalmazó szervek, illetőleg az
ügyfelek magatartására. A rendeltetésszerű joggyakorlás tehát olyan általános jogelv,
amelynek konkrét, egyes esetekre történő törvényi szabályozása nem lehetséges. Mindig adott esetekre tekintve kell vizsgálni, hogy sérül-e a rendeltetésszerű joggyakorlás
követelménye vagy sem.
Mindezek alapján megvalósíthat jogellenes elkülönítést a hitéleti és nemzetiségi alapon megszervezett oktatás is, ha például
• nem a szülők önkéntes választásáról van szó, mert pl. a szülők döntése nem minősíthető megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatnak;
ha
• a vallási/nemzetiségi nevelési-oktatási programnak nincs valós tartalma, a speciális program csak „papíron létezik”;
az
• elkülönítéssel megvalósított hitéleti program nemzetiségi-származási szempontból integráltan is megvalósítható lett volna, és viszont;
• ha a hitéleti és a nemzetiségi program megvalósításának nem elengedhetetlenül
szükséges, indokolt feltétele az elkülönítés;
• ha az elkülönítéssel megvalósított hitéleti és/vagy nemzetiségi program nem egyeztethető össze a gyermek mindenek felett álló érdekével, mert objektíve mérhető hátrányt okoz.
70

Az Alaptörvény tehát az objektív teleologikus jogértelmezés primátusát hangsúlyozza.
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Az Ebktv. csak meghatározott körben emeli ki tehát a jogellenes elkülönítés köréből
a nembeli, hitéleti, nemzetiségi alapon szerveződő oktatást. Értelemszerűen jogellenesnek minősül a törvény 28. §-a látszólag minden feltételének megfelelő (csak a példa
kedvéért) német nemzetiségi nevelés is, ha csak evangélikus vallású vagy csak középosztálybeli, esetleg magas-szőke német tanulót vesznek fel. Jogellenes az is, ha (a példánál maradva) minden jelentkező német tanulót felvesznek ugyan, de külön osztályba
sorolják az evangélikusokat és a katolikusokat, vagy a magas és az alacsony tanulókat,
a városi és a faluból származókat (stb.), még akkor is, ha azonos minőségű szolgáltatásokat kapnak.
A nemzetiségi nevelés-oktatás elkülönítéssel való megszervezése csak a nemzetiségi hovatartozás vonatkozásában nem minősül jogellenes elkülönítésnek, minden más,
az Ebktv. 8. §-ában szabályozott védett tulajdonság alapján történő további elkülönítés jogellenes lehet. S ugyanígy, a hitéleti alapon jogszerűen megszervezett elkülönítő
nevelés-oktatás sem mentesít minden más szempontú elkülönítés jogellenességének a
megállapíthatósága alól. Így például a hitéleti alapon szervezett iskola nemzetiségi alapú szegregációt valósít meg – ha nem folytat egyúttal jogszerű nemzetiségi nevelést is –,
amennyiben az iskola által nyújtott közszolgáltatás „közönsége” kizárólag nemzetiségi
hovatartozású.
Ha egy fenntartónak azonos településen működő több hitéleti nevelést-oktatást
folytató iskolája is van, társadalmi származás alapján történő megkülönböztetést valósít meg, ha csak középosztálybelieket vesz fel az egyik, csak hátrányos helyzetűeket a
másik intézményébe. Nemzetiségi származáson alapuló szegregációról beszélhetünk
akkor, ha az egyházi fenntartó olyan körülményeket teremt és olyan tartalmú tájékoztatást nyújt a hitéleti szempontokat érvényesítő egyik iskola szolgáltatásairól, hogy a
nemzetiségi származású és hátrányos helyzetű tanulók jogérvényesítésre kevésbé képes szülei gyakorlatilag csak azt az iskoláját „választhatják” stb.

A jogérvényesítés
Az „állami” jogérvényesítés akadályai
A szülő, az iskola és a fenntartó – mint láttuk – több okból is érdekelt lehet a szegregáció
létrehozásában vagy fenntartásában. Az informális érdekegységgel szemben nem áll
kellően hatékony állami ellenőrzési-felügyeleti mechanizmus.
Ennek részben az az oka, hogy az elkülönítéssel érintett roma szülők a gyermeküknek okozott hátrányt fel sem ismerik, sőt esetenként pont’ a szegregált iskolát, osztályt
tartják előnyösnek, így a szegregáció miatt panasszal, kérelemmel nem is fordulnak a
kormányhivatal oktatási hatóságához (korábban az oktatási hivatalhoz), az egyenlő bánásmód hatósághoz, az oktatási jogok biztosához vagy az ombudsmanhoz. Arra is van
példa, hogy az ombudsman segítségét azért kérték, hogy a jogellenes elkülönítés miatt
– bírósági határozat alapján – megszüntetésre ítélt iskola megmaradását segítse elő.
Az iskolát érintő panaszok hiánya összefüggésbe hozható az információhiánnyal és
azzal is, hogy az intézményi függőségi viszonyok miatt az érintettek félnek panaszt
tenni – időnként okkal –, tartanak attól, hogy gyermeküket megtorlás érheti.
A cigány szülők iskolai szegregáció miatt alig fordulnak az ombudsmanhoz, a többi
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állami szervhez még ritkábban. A roma lakosság rendkívül alacsony szintű jogtudatossága azonban nem meglepő, hiszen a magyar népesség általában véve sem lép fel az őt
érő diszkrimináció miatt. Az adott kérdéshez kapcsolódó kutatás erről így ír:
„A diszkriminációs történetek többnyire rejtve maradnak, válaszolóinknak mintegy
kétharmada-háromnegyede legfeljebb a családi, szűk ismeretségi körben számolt be arról, milyen hátrányos megkülönböztetés érte. A teljes minta 24%-a senkinek sem beszélt
diszkriminációs tapasztalatáról. Sérelmük esetén a teljes minta 8%-a fordult hatóságokhoz, és szinte senki nem fordult valamelyik illetékes hatósághoz. Ugyancsak nem mutattak nagy aktivitást válaszadóink azon a téren, hogy utánajárjanak, tájékozódjanak,
mit tehetnének akkor, ha diszkrimináció éri őket. Az országos reprezentatív minta negyede próbált csak tájékozódni lehetőségeiről. […] Ezek után érthető, hogy viszonylag
kevesen voltak olyanok, akik egyáltalán jelentették, vagy értelmét látták jelenteni, ha
hátrányos megkülönböztetés érte őket. […] Azt sem tekinthetjük elhanyagolható jelentőségűnek, hogy több mint 20% azoknak az aránya az összes válaszoló körében, akik
éppen azért nem fordulnak segítségért, mert azt gondolják, hogy ügyük felvállalásával
még nagyobb bajba sodornák magukat.”71
Az állami jogvédelmi mechanizmusokban a hivatalból indított vizsgálatok súlyát tehát növelni kell.
Megjegyzést érdemel, hogy az egyenlő bánásmódra vonatkozó szabályokat – különösen a bizonyítás, de esetenként a saját hatáskörük vonatkozásában is – az állami jogvédő
szervek nem értelmezik egységesen, időnként pedig az is előfordul, hogy ugyanarról
az ügyről egészen más az álláspontjuk. Erre több példa is felhozható volna, egy eset
említése azonban különösen – minthogy a jogértelmezési különbségen messze túlmutat
– fontosnak látszik: a kisebbségi ombudsman 2011-ben, majd az alapvető jogok biztosa is 2012-ben egy kisváros iskolájának működésével kapcsolatban azt állapította meg,
hogy működése a cigány tanulók totális (többszintű) elkülönítésére irányult, s az üggyel
kapcsolatban több tucat ajánlást fogalmaztak meg. (Az ombudsmani megállapításokat
utóbb egy köznevelési szakértő is megerősítette.) Az Oktatási Hivatal – az ombudsmani
vizsgálatokat alig pár hónappal korábban megelőző – vizsgálata viszont az egyenlő bánásmód érvényesülésével kapcsolatban nem állapított meg jogsértést.
Az iskolai szegregációval kapcsolatos ombudsmani vizsgálatok sajátosságai
Az ombudsman az Országgyűlés ellenőrző szerve, eljárása során független, csak a törvénynek van alárendelve, tevékenységével összefüggésben nem utasítható.
Az alapvető jogok biztosának két okból is kiemelt feladatai közé tartozik az iskolai
szegregáció vizsgálata. A feladat- és hatáskörét szabályozó törvény szerint ugyanis megkülönböztetett figyelmet kell fordítania a gyermekek, illetve a nemzetiségek jogaira. Kiemelt feladatának részben azzal tesz eleget, hogy hivatalból is folytat a témához direkt
kapcsolódó vizsgálatokat – s láttuk, ennek különös jelentősége van –, illetve minden
projektjében az egyik vizsgálati szempontként jeleníti meg a gyermekek egyenlő bánásmódhoz való jogának az érvényesülését.
71
TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági
munka erősítése. Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke –
fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek. Kutatási zárójelentés, Budapest, 2011.
április 30., 63. http://egyenlobanasmod.hu/tamop/data/MTA_1hullam.pdf
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Az alapvető jogok biztosa véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok
tervezetét, így a köznevelési rendszer átalakítását szolgáló valamennyi munkaanyagot
is véleményezte. Kiemelést érdemel, hogy az ombudsman a köznevelési törvény kapcsán az esélyegyenlőség és „a gyermek mindenek felett álló érdeke” alapelvének a megtartása mellett érvelt. (Eredménytelenül.) Rámutatott, hogy a PISA-kutatások riasztó
eredményei, illetve nemzetközi kötelezettségvállalásaink indokolttá teszik, hogy a köznevelési törvény az esélyegyenlőségi szempontokat mindenképpen a preambulumában
és az alapelvei között is hangsúlyozza, annál is inkább, mert e fogalmak a jogalkalmazás
során nélkülözhetetlen jelentéssel bírnak.
Az ombudsman a panaszbeadvány alapján induló szegregációs vizsgálataiban a panaszos nevét csak akkor fedi fel, ha az elengedhetetlenül szükséges.
A szegregációs vizsgálatoknak mindig fontos része egy vagy több helyszíni vizsgálat is.
Az ombudsman a cigány származáson alapuló szegregáció bizonyíthatósága érdekében egy objektív szempontrendszert használ. A megkülönböztetéssel érintett személyek esetében ugyanis az érintettek valós identitása, tudatos énképe gyakorta nem
játszik szerepet, ezért az Ebktv. akkor is jogsértőnek tekinti a közvetlen és a közvetett
hátrányos megkülönböztetést, valamint a zaklatást, a jogellenes elkülönítést és a megtorlást, ha a védett tulajdonság valamelyikét (esetleg többet is) a jogsértő csak tulajdonítja a sérelmet szenvedő személynek vagy csoportnak.
Az ilyen esetetekben a jogsértő feltételezéseinek lehetséges alapjaként funkcionáló
objektív körülményeket fel kell tárni. Az egyenlő bánásmód érvényesítésére jogosult
szervek ugyanis – ha a jogsértést az egyenlő bánásmód sérelme miatt eljárást indító személy valószínűsítette – kötelesek megvizsgálni, hogy a jogsértő az adott helyzetben, körülmények között feltételezhette-e, hogy az egyenlő bánásmód megsértésére hivatkozó
személy az Ebktv. által védett tulajdonsággal rendelkezik. Ha az egyenlő bánásmód
esetleges sérelme vélt tulajdonságon alapul, a bizonyítási eljárás csak a jogsértő vélelmezéseinek, feltételezéseinek alapjául szolgáló objektív körülmények fennállásának a
valószínűsítésével kezdődhet el.72
A jogállamiság elve alapján minden állami szerv köteles hatáskörét teljes körben és
hatékonyan gyakorolni. A jogalkalmazás nehézsége intézkedési immunitást nem eredményezhet.
A nemzetiségi hovatartozás alapján diszkrimináló személy is „mindig tudja”, pontosabban tudni véli, ki tartozik egy adott nemzetiségi csoporthoz. A megkülönböztetés
szempontjából tehát nem a nemzetiségi identitás szabad vállalásának, hanem a diszkrimináló belátásának, belső tudati állapotának van jelentősége. Erre viszont csak a tárgyi
körülmények komplex és körültekintő elemzése, mérlegelése útján lehet következtetni.
Alapkérdés tehát, hogy az egyes életviszonyokban milyen objektív szempontokat figyelembe véve vélelmezhető nagy bizonyossággal, hogy a jogsértő a védett tulajdonság
létezését feltételezhette.
Az ombudsmani gyakorlatban – az oktatás vonatkozásában – alkalmazott súlyozott
Ebktv. 19. § (1) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárásokban a
jogsérelmet szenvedett félnek vagy a közérdekű igényérvényesítésre jogosultnak kell valószínűsítenie,
hogy a) a jogsérelmet szenvedő személyt vagy csoportot hátrány érte vagy – közérdekű igényérvényesítés esetén – ennek közvetlen veszélye fenyeget, és b) a jogsérelmet szenvedő személy vagy csoport a
jogsértéskor – ténylegesen vagy a jogsértő feltételezése szerint – rendelkezett a 8. §-ban meghatározott
valamely tulajdonsággal.
72
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szempontrendszer a cigány nemzetiségi hovatartozás feltételezésére alapot adó tárgyi
körülmények mérlegeléssel történő kimutatását szolgálja.
Az ombudsman a súlyozás során három tényezőt tekint elsődlegesnek: a tanuló és az
édesanya vezetéknevét, illetve a cigány kisebbségi nevelésben való, nyilvántartott részvétel tényét. Konkrét esetekben „cigány” névként értelmezi azokat a neveket, amelyeket
egy (vagy több) helyi cigányszervezet vezetője és/vagy roma nemzetiségi önkormányzat
az adott település cigány lakosságára jellemzőként, tipikusként megjelöl. Figyelemmel
van azonban korábbi tapasztalataira is, jelesül arra, hogy számos helyi panaszos más,
korábbi ügyben önmagát az ombudsmani hivatalnak címzett beadványában cigányként
identifikálta, továbbá a cigány kisebbségi önkormányzati jelöltekre is.
Az ombudsman gyakorlatában a súlyozás során másodlagos súlyt kap – a nagyfokú egybeesés alapján – a tanuló halmozottan hátrányos helyzete. A kutatási eredményekkel is megerősített ombudsmani tapasztalat szerint a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság és a szülők alacsony – legfeljebb az iskola nyolcadik
évfolyamát jelentő – iskolai végzettsége együttes feltételként fennállása a cigány társadalmi rétegre sokkal inkább jellemző, mint a magyar társadalom más szegmensére, így
a cigányok kimutatásának többnyire helytálló mutatójaként használható.
A biztos harmadlagosan veszi figyelembe a tanuló lakcímét. A helyi köztudomás és az
adott település városfejlesztési stratégiája, esélyegyenlőségi programja mentén a cigány
szegregátumok jól körülhatárolhatók.
Negyedleges súlyozási szempont a hátrányos helyzet, de ugyanilyen súlyt kap a keresztnév is. Az előbbi a hazai cigányság jellemző szociális viszonyai, utóbbi a sajátos
cigány névadási szokások miatt.
A súlyozott komplex szempontrendszer alkalmazása önmagában is megbízhatóan
mutatja a cigány tanulók tényleges számát és arányát, de az ombudsman ezen túl is
figyelembe veszi a helyszíni vizsgálat során munkatársai bőrszínre, megjelenésre alapozott feltételezését.
Az alapvető jogok biztosa a konkrét ügyekben a többféle szempont egyikét sem értékeli kizárólagosként: vélelmezhetően cigánynak csak azt tekinti, aki – a súlyozási besorolástól függően – kettő-négy szempontnak is megfeleltethető.
Az iskolai szegregációs ombudsmani vizsgálatok eredményessége felemás. A kisebbségi ombudsman javaslatára született meg a szabály a kötelező felvételt biztosító iskola
kijelölésére, az alapvető jogok biztosa javaslatára pontosították az integrációs normatíva
igénybevételére vonatkozó rendeletet, az alapjogi biztos eredménytelenül tett javaslatot a köznevelési szakértők működésére, továbbképzésére73 vonatkozó feltételrendszer
szigorítására stb. Az ombudsman ajánlására megszüntettek szegregációt önkormányzatok, máskor csak (hamis) ígéretet tettek arra, hogy ajánlásait figyelembe veszik, megint
máskor az ombudsmani eljárás során elismert szegregációt is tagadta utóbb az ajánlással
Az alapvető jogok biztosa intézkedését arra alapozta, hogy egy iskola működésével kapcsolatos
eljárásában öt közoktatási és esélyegyenlőségi szakértői anyagot vizsgált meg. A szakértők az önkormányzati és intézményi döntések jogi és szakmai megalapozottságát voltak hivatottak alátámasztani,
miközben több „szakértői” vélemény az egyenlő bánásmódra vonatkozó elemi szabályok ismeretének
a hiányáról tanúskodott. Volt olyan szakértő, aki halmozottan hátrányos helyzetű tanulók jogellenes
elkülönítését felismerte, de a megszüntetését a szülői akaratra hivatkozással nem látta lehetségesnek.
Volt olyan szakértő, aki az elkülönítést „hátránykompenzációnak” tartotta, sőt olyan is volt, aki a
meglévő elkülönítés fokozásában látta a jogszerű és színvonalas működés biztosítékát.
73
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érintett önkormányzat, sőt, a több cigány szülő panaszával érintett igazgatóhelyettest
nevezte ki igazgatónak. Van rá példa, hogy az ombudsmani jelentésekre alapozva indítottak eredményes kártérítési pert az érintettek, máskor civil szervezet alapozta közérdekű keresetét – sikerrel – az ombudsman megállapításaira.
Civil jogérvényesítés, szegregációs perek
Az Ebktv. szabályai74 alapján civil szervezetek – meghatározott feltételek esetén, mások
mellett – közérdekű pert indíthatnak az egyenlő bánásmód megsértése miatt.
Ez a jogintézmény arra hivatott, hogy személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érintő jogsértések esetén is legyen lehetőség a jogvédelemre. Ezzel a jogalkotó legalább részben orvosolja az állami jogvédő szervek tehetetlenségét, kapacitásbeli
hiányosságait, (felhatalmazás nélküli) opportunitását; kiegészíti az állami jogvédelmet,
hiszen például az ombudsmannak és az oktatási jogok biztosának sincs kereshetőségi joga.
Az ombudsmani hivatal jó munkakapcsolatot ápol az Esélyt a Hátrányos Helyzetű
Gyerekeknek Alapítvánnyal (a továbbiakban: Alapítvány), amely kifejezetten azzal a
céllal jött létre 10 évvel ezelőtt, hogy a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású
gyerekek esélyegyenlőségét, iskolai sikerességét stratégiai perekkel segítse elő.
A megindított perek egy része olyan ügyet visz tovább, amelyben az ombudsman is
eljárt, így jelentéseit az Alapítvány közvetlenül fel tudja használni. Az Alapítvány kérésére egy esetben a kisebbségi biztos – a magyar joggyakorlatra nem jellemző – amicus
curiae, azaz „a bíróság barátja” típusú beadványt nyújtott be a bíróságnak, egy másik,
perrel érintett kérdésben pedig az alapvető jogok biztosa jogértelmező állásfoglalást
készített az Alapítvány kérésére.
Az Alapítvány által perelt önkormányzatok (és legutóbb egy egyház is) a perek miatt
esetenként kénytelen újragondolni oktatáspolitikáját. Ezeknek a pereknek azonban van
átfogóbb célja is: felhívni a figyelmet arra, hogy a szegregációhoz kapcsolódó érdekviszonyok nem írhatják felül az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogszabályokat.
A nyíregyházi szegregációs per
Az Alapítvány által vitt ügyek mindegyike stratégiai jelentőségű, de ez az eset több
szempontból is különösen figyelemre méltó. A civil szervezet ugyanis – a helyi önkormányzat mellett – egy egyházi jogi személyt is perel, illetve a perben (tanúként) az oktatásért felelős miniszter is szerepelt. A per lényegi kérdése ilyenformán egyfelől az, hogy
az egyház által hivatkozott, a Huszár telepi iskolában folyó hitéleti nevelés, „szeretetre épülő pedagógia” és cigánypasztoráció, másfelől a miniszter által hangsúlyozott (az
adott iskola által is folytatott) „felzárkózás” elősegítése a nemzetiségi/származási alapú
szegregáció alól kimentő okokként értelmezhetők-e.
A telepen korábban is működött (alacsony minőségű oktatást nyújtó) szegregált cigányiskola. Az Alapítvány 2007-ben egy sikertelen tárgyalássorozatot követően pert indított az akkor még önkormányzati fenntartó ellen. A lehetséges pervesztésre hivatkoz74
Ebktv. 20. § (1) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt bíróság előtt személyiségi jogi pert, valamint munkaügyi pert indíthat a) az ügyész, b) a hatóság, c) a társadalmi és érdek-képviseleti szervezet, ha az egyenlő bánásmód követelményének megsértése vagy annak közvetlen veszélye olyan tulajdonságon alapult, amely az egyes ember személyiségének lényegi vonása, és a jogsértés
vagy annak közvetlen veszélye személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érinti.
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va a városvezetés bezárta az iskolát, majd iskolabuszt indított, hogy a telepi gyerekek a
város más iskoláiban tanulhassanak. A 2010-es tanév végén az iskolabuszt leállították,
az önkormányzat a Hajdúdorogi Egyházmegyével együttműködési megállapodást és
támogatási szerződést kötött, és az iskolát 2011 szeptemberétől újranyitották. A telepi
iskola új fenntartója az egyház lett.
Az iskolában csak cigány tanulók tanulnak, akik elkülönített tanítását – a hatályos
szabályok szerint – csak a roma nemzetiségi oktatás tehetné jogszerűvé, „önkéntes elkülönüléssé”. Az adott esetben ilyen programja az iskolának nincs. E nélkül, a szegregáció
alóli önálló kimentési okként nem jöhet számításba a „felzárkózás” elősegítését célzó
kiváló személyi és tárgyi feltételek biztosítása, ahogy a szeretetre épülő pedagógia75 és
a cigánypasztoráció sem.
A pasztoráció a lelkésznek az evangélium hirdetésén alapuló, a hívők lelki közössége
kialakítására, alakítására irányuló munkája. (A pasztoráció az evidens kapcsolódási pontok, átfedések ellenére sem azonos fogalom a lelkigondozással, a pasztorálpszichológiával
és az iskolai hitoktatással.)
A pasztorációnak nincs egységes metodikája. Általános jellemzőként mindössze an�nyit lehet elmondani róla, hogy a lelkész törekszik arra, hogy a célzott közösség kultúráját megismerje, azt elfogadja és beépítse a pasztorációs munkájába (inkulturáció). A lelkész az inkulturáció mellett az elérni kívánt közösség elemi szükségletei kielégítésének
elősegítésével, a súlyos mindennapi megélhetési gondok csökkentésével olyan bizalmi
helyzetet hoz létre, amelyre az egyház spirituális tanításait már rá lehet építeni.
Az eredményes pasztoráció nyilvánvalóan pozitívan hat a tanulók iskolai teljesítményére is, de mivel ez a hatás csak közvetett, és pasztorációnak nem is feltétele egy elkülönült szervezeti/intézményes keret, a roma pasztoráció sem igényel „cigányiskolát”.
Ha a pasztorációt és az iskolát mégis összekapcsoljuk, akkor a pasztoráció céljaival
ellentétes viszonyok létrejöttét is támogatjuk. A pasztoráció ugyanis az evangélium hirdetésével lelki-spirituális közösségépítést céloz meg, ennek a munkának immanens része az egyenlő emberi méltóság elismerése; mivel az elkülönítés különbségtételt jelent
emberek, emberi csoportok között, így önmagában is – közvetlen hátrányokozás nélkül
is – sérti az emberi méltóságot.
Megjegyzést érdemel, hogy az alperes egyház fenntartásában egy másik iskola is van
– a szegregált cigányiskolától mindössze pár km-re.

Az oktatáspolitika integrációs irányvonalai
Az oktatási kormányzat 2010 és 2012 között teljesen átalakította a nevelés-oktatás szabályozási rendszerét. Megszületett az új köznevelési törvény, az új szakképzési törvény,
az új felsőoktatási törvény, az új nemzeti alaptantervet szabályozó kormányrendelet,
elkészültek a kapcsolódó végrehajtási rendeletek. Az önkormányzati iskolák állami
fenntartásba kerültek. A fenntartói feladatokat egy új (mammut)intézmény, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) látja el. Átalakult az oktatás hatósági ellenőrzésének szervezeti rendszere. Szabály született az oktatás szakmai felügyeletéről, a
tanfelügyeleti rendszerről is.
75

Mivel a jó pedagógia általános alapkövetelménye a szeretet és a türelem.
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Az állam közvetlenül lát el szinte minden oktatástervezési, szervezési, igazgatási feladatot. A felelőssége is ehhez mért. Az állam a KLIK-en és a kormányhivatalokon keresztül rálát a köznevelés teljes rendszerére, így teljesen tisztában van (illetve lehetne) a
szelekciós, szegregációs mechanizmusok működésével és azok eredményével is. Kérdés
tehát, hogy minden hatalom és tudás birtokában az oktatási kormányzat milyen lépeseket tett az integráció és az antiszegregáció érdekében?
A hivatalos kommunikáció szerint a kormány sokat tett az integrált oktatásért. A témához kapcsolódó kormányzati sajtóközlemények 76 szerint az integrációs politika részei a következők:
3 éves kortól kötelező az óvodába járás; az iskolák fenntartói feladatainak átvétele;
a tananyagot tartalmában egységesen szabályozó nemzeti alaptanterv; a Híd-programok; az állam a legsérülékenyebb társadalmi csoportokhoz tartozó, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű – köztük roma –, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló
tanulóknak a pedagógiai és szociális, kulturális jellegű támogatást nyújt; a kötelező erkölcstan oktatás bevezetése, az érettségi feltételéül szabott kötelező közösségi munka
várhatóan meghozza azt a szemléletmódbeli változást, ami elfogadóbbá, érzékenyebbé,
szeretetteljesebbé teszi a felnövekvő nemzedéket.
A felsorolt tételek részletes elemzése nélkül is látható, hogy ezek az intézkedések csak
részben, közvetve, esetleg és nagyon hosszú távon vagy egyáltalán nem kapcsolódnak
az oktatási integrációhoz, a már kialakult szegregált helyzetekre semmilyen választ nem
adnak, a tervezett Híd-programok pedig további szegregációs eredményre is vezethetnek.77 Átgondolt és átfogó integrációs stratégiáról ennek alapján csak fenntartásokkal,
deszegregációs stratégiáról pedig semmiképpen nem lehet beszélni.
Sokat tett a kormány az integrált oktatásért.
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/
hirek/sokat-tett-a-kormany-az-integralt-oktatasert
Esélyt kínál a 3 éves kortól kötelező óvodába járás.
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/
hirek/eselyt-kinal-a-3-eves-kortol-kotelezo-ovodaba-jaras
Antiszegregációs Kerekasztal.
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek /eszmecsere-a-civilszervezetekkel-az-antiszegregacios-kerekasztalon
Nagyobb biztonságot nyújt a megújított köznevelés.
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/
hirek/nagyobb-biztonsagot-nyujt-a-megujitott-kozneveles
77
Alapos okkal lehet félni attól, hogy Híd-program „parkolóként” fog működni, legalizálni fogja
a hh/hhh és/vagy cigány tanulók elkülönítését. Ha extra erős motivációt (sokkal magasabb fizetést,
és sokkal jobb munkakörülményeket), valamint komoly ellenőrző mechanizmusokat nem rendelünk
a célhoz, márpedig ezt nem lehetett látni a kormányzati honlapról megismerhető, kapcsolódó koncepcióból, akkor nemcsak a tanulói, hanem a pedagógusi oldalon is az alacsony minőség mentén
szelektálódik majd a személyi kör, vagyis egyszerűen a szegregáció legalizálását valósítja meg a Hídprogram.
Ehhez társul, hogy a Híd-programban nincs kötelező tananyag, ami támogatandó rugalmasság
egyfelől, másfelől (vigyázat) lehetőség arra, hogy érdemi, hasznos tanítási-tanulási folyamat akár ne
is legyen. Szakmai tisztesség és belső minőségellenőrzés, valamint külső szakmai ellenőrzés nélkül a
tananyag és a módszer „szabadsága” a semmittevés szabadsága is lehet.
A Híd-programokban a teljesítményértékelés is megfoghatatlan lesz; az értékelés „lazasága” a semmittevés szabadságát támogatja. A sikertelenségért egyébként is a tanuló lesz a felelős, hiszen fejlődési,
s nem fejlesztési tervekről beszél a koncepció.
76
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Itt kell megjegyezni, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedésekről szóló 1299/2010. (XII. 22.) Korm. határozatban a
közigazgatási és igazságügyi miniszter és a nemzeti erőforrás miniszter feladatul kapta az új integrált, a lemorzsolódást csökkentő, a társadalmi felzárkózást segítő oktatási
program intézkedési tervének kidolgozását 2011. március 31-i határidővel, illetve végrehajtását 2011. szeptember 1-től. A célzott dokumentumok (jelentős késéssel) elkészültek,
az integrációs programok egy része több-kevesebb sikerrel halad, de a deszegregáció
legelső lépéséről, azaz a szükséges adatbázis felállításáról sincs információ.
Az oktatási kormányzat értékválasztását, szemléletmódját (és integrációs kommunikációja „őszinteségét”) jól mutatja, hogy a közoktatási törvény korábbi alapelvei közül –
ahogyan ezt már jeleztem – a gyermek mindenek felett álló érdekét és az esélyegyenlőség elvét a köznevelési törvényben nem tartotta meg, míg új szelekciós mechanizmusokat beépített (portiskola, szóbeli felvételi, elitgimnáziumok szabályozása, helyi tantervi
szinten szabályozható csoportszervezés stb.).
Várható változásokra utal, hogy Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása a XV. cikk (4) bekezdését kiegészítette a társadalmi felzárkózás fogalmával. A szabály
most így szól: „Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” A módosításhoz fűzött indoklás azonban semmilyen értelmezést nem fűz az új jogi fogalomhoz, azt kodifikációs pontosításnak nevezi.
Az értelmezés elemi szintjén csak annyi állapítható meg, hogy az esélyegyenlőséget szolgáló megerősítő intézkedések és a társadalmi felzárkózást segítők tartalma nem
azonos. A nemzetközi és az uniós emberi jogi dokumentumok sem igazítanak el, nem
ismerik a társadalmi felzárkózás fogalmat; azok társadalmi befogadásról szólnak.
Balog Zoltán miniszter sajtónyilatkozataiból78 az következtethető ki, hogy ő mit ért a
fogalom alatt: olyan integrációt szolgáló állami intézkedések rendszerét, amely az érintettek aktív részvételét, az előrelépések akarását tekinti elsődlegesnek, fontos, de ehhez
képest másodlagos a többség integrációt támogató szándéka.
A fogalomhoz kapcsolódó vélemények egy része az „érdemesek” kiemelését (és a
rendszerszintű állami beavatkozások elmaradását) vélelmezi, mások az oktatási szegregáció legalizálásának a veszélyét vizionálják.
Utóbbival kapcsolatban a kormányzat sajtóközleményeiből79 az következtethető ki,
hogy a felzárkózási célokat szolgáló intézményeket nem tekintik jogellenesen elkülönítőnek, így ezekért (pl. a szegregációs perrel érintett nyíregyházi egyházi iskoláért) kiállnak, még akkor is, ha kizárólag roma gyerekek járnak az adott iskolába. A kormányzati
álláspont szerint az iskolai szegregáció fogalmának része a rossz minőségű oktatás.80
Azon intézmények esetén tehát nem beszélhetünk szegregációról, amelyek a társadalmi hátrányok csökkentését – az Integrált Pedagógiai Rendszer, a Második Esély vagy a
tanoda típusú programok alkalmazásával – szolgálják.

Pl. Balog Zoltán: Az érintettek aktív részvétele nélkül reménytelen a társadalmi felzárkózás,
2013. május 28., http://romagov.kormany.hu/balog-zoltan-az-erintettek-aktiv-reszvetele-nelkulremenytelen-a-tarsadalmi-felzarkozas
79
http://romagov.kormany.hu/megmaradnak-a-garanciak-a-szegregacio-tiltasara
http://romagov.kormany.hu/rosszindulat-helyett-partnereket-keresunk
80
Ez az álláspont – a most (még) hatályos szabályok szerint – téves.
78
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Összegzés és kitekintés
A cigánykérdés a magyar társadalom súlyos integrációs problémáinak csak egyik, de a
legsúlyosabb (mert előítéletekkel is terhelt) része. A hazai cigányság jelentős hányada
a társadalmi élet minden területén – foglalkoztatottság, lakhatás, egészség, oktatás
stb.) a leghátrányosabb helyzetűnek számít.
Nemcsak emberi jogi dogmatikus hévből, 81 hanem józan, racionális megfontolásból
is nemzeti sorskérdésnek kell tekinteni, hogy a magyar társadalom nagy és egyre nagyobb hányadát kitevő leszakadó népességet a lehető legszélesebb körben bevonjuk
a társadalmi munkamegosztásba. Az iskolázatlan, semmilyen versenyképes tudással
nem rendelkező csoportok a modern munkaerőpiacon értéktelenek, nincs rájuk szükség, szociális és egészségügyi ellátásuk pedig a gazdasági fejlődést lassítja, sőt hosszabb
távon akár blokkolhatja is.
Az integrációban – az egyéni sorsért viselt egyéni felelősséget sem vitatva – a társadalmi felelősségnek kell az elsődlegesnek lennie.
Azért olyan magas a cigány származású munkanélküliek aránya, mert képzettségi
szintjük alacsony. És éppen azért nem tudnak magasabb iskolázottsághoz jutni, mert a
foglalkoztatottság hiányában a cigány családok társadalmi-szociális státusza alacsony
marad – miközben a magyar viszonyok között az iskolai előmenetelt alapvetően a család anyagi (és azzal szorosan összefüggő egyéb) viszonyai határozzák meg. A csapdahelyzetből külső segítség nélkül nem lehet kitörni.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, akiknek kb. a fele roma, rosszabbul
teljesítenek az iskolában. Bizonyítható ugyanakkor, hogy a cigány tanulók alacsonyabb
teljesítménymutatóinak semmifajta „etnospecifikus” oka nincs, a különbségek 2/3 része
a hátrányos helyzettel, 1/3 része az etnikai alapú előítéletességre épülő szegregációval
függ össze.
A társadalmi integrációt nem lehet még jó szándékú szegregációval82 sem szolgálni. A szegregált iskolák bármilyen kiváló pedagógiai munkát végeznek is, bármilyen
jó eredményeket tudnak kimutatni az induló szinthez képest, ezek az eredmények elmaradnak attól, amik integrált környezetben lehetnének. Az induláskor kimutatható
különbségek tehát nőnek.
A szegregációnak – ráadásul – a társadalmi csoportok közötti kommunikációra, a
másság elfogadására és a társadalmi kohézióra is egyértelműen negatív hatása van.
El kell érni, hogy a nem állami intézmények a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelésében – integrált körülményeket biztosítva, ellenőrizhetően – valóban arányos részt vállaljanak.
A magasabb társadalmi státuszú szülőt csak a bizonyíthatóan minőségi oktatás győzheti meg arról, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű, cigány gyermekek nem rontják
le gyermeke karrieresélyeit.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulási eredményessége, továbbtanulási
mutatói, s ezen keresztül a foglalkoztatottsági indexek is javíthatók volnának a szegre81
Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert a kormány álláspontja szerint „a felzárkózás eredményességét
két szélsőség fenyegeti. Egyik oldalról a rasszizmus, másik oldalról pedig a dogmatikus jogvédelem”.
http://romagov.kormany.hu/a-felzarkozas-eredmenyesseget-ket-szelsoseg-fenyegeti
82
Ne feledjük, totális kudarcot vallott az 1960-as években létrehozott cigányintézmények rendszere
és az 1990-es évektől külön normatívával is támogatott „cigány kisebbségi felzárkóztató oktatás” is.
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gáció – ahol ez egyáltalán még lehetséges83 – megszüntetésével, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanításában bevált programok, módszerek elterjesztésével.
A megvalósításhoz – véleményem szerint – érdekeltté kellene tenni a köznevelés ös�szes szereplőjét, ki kellene dolgozni egy komplex, jutalmazásra (és nem büntetésre) épülő motivációs rendszert. Ennek elemei a következők (is) lehetnének:
Automatikus rendszerben jutalmazni kellene a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót és a családját, ha a tanuló a tanév során igazolatlanul nem hiányzott és az iskola
által szervezett programokon részt vett. (A tanulót tárgyjutalommal, a családját pénzzel
és kulturális programokkal.)
Automatikus rendszerben jutalmazni kellene, ha a halmozottan hátrányos helyzetű
tanuló a tanulmányi eredményeit jelentősen javította. Ha jó szintű eredményt ért el,
pályázat benyújtása nélkül kellene ösztöndíjhoz juttatni, ha a jó szintű eredményt két
tanéven keresztül tartja, a családja nyaraltatásával is jutalmazni kellene.
Automatikus rendszerben jutalmazni kellene, ha a halmozottan hátrányos helyzetű
tanuló iskolán kívüli tanulmányi versenyen vesz részt. Ha a versenyen jó eredményt ért
el, akkor a tanuló mellett a felkészítő pedagógust (bérének min. 30%-ával) is jutalmazni
kellene.
A hátrányos helyzetű gyermekeket magas arányban tanító pedagógus bérének általános, jelentős, de – az általa tanított halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának
és az pedagógusmunka eredményességének az együttes értékelésével, 20–50%-os – differenciált emelésére is szükség volna.
Jutalmat kellene biztosítani annak az általános iskolának, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 25%-ot vagy a halmozottan hátrányos helyzetű
és hátrányos helyzetű tanulók együttes aránya eléri az 50%-ot, és az iskola kompetenciamérési és továbbtanulási (együttes) mutatói javulnak. A jutalom lehetne a tantestület egészére irányuló kulturális program, rekreációs program, nyaralás. Ha ezekben az
eredményekben tartós javulás mutatható ki, a tantestületnek kiemelt jutalmat kellene
adni. Ha a javulás szignifikáns, mert az iskola eredményességi mutatói meghatározott
mértékben megközelítik az országos átlagot, akkor az oktatási kormányzat – a jutalmazás mellett – elemezze az okokat, tegye példaként kiemelve nyilvánossá az iskola
módszereit.
Érdekeltté kellene tenni a középiskolákat is abban, hogy a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók ne morzsolódjanak le. A lemorzsolódási arányok csökkentését – a tantestület egészére irányulóan – jutalmazni kellene.

83
A térségi szegregációval párosult iskolai szegregációnak nincs alternatívája, ott az iskolai tanulási,
infrastrukturális feltételeken kell javítani.

Tóth László

A meleg büszkeség napja
A társadalmi mozgalmak története a tiltakozások története is egyben, sorsuk későbbi
alakulása azonban sokféle fordulatot tartogathat. Ha a mozgalom céljai elérhetetlenek maradnak, kifullad, támogatottságát vesztve eltűnik a süllyesztőben. „Lassú víz,
partot mos” alapon, a politikai tiltakozás, a polgári engedetlenség eszközeit használva
becsatornázódhat a rendszerbe, hajszálgyökerek hálózatával átjárhatja, a maga képére
formálhatja a társadalmat. Kiteljesedve, a társadalmi támogatottság megszerzése révén
intézményesedhet, elvesztve mozgalmi jellegét az ’establishment’ részévé, egy átformálódott rendszer építőkövévé transzformálódhat.1
Természetesen az organikus fejlődés, az életciklusszerű leírás szükségszerűen nem
lehet érvényes minden társadalmi mozgalom esetében. A társadalom kirekesztettjeinek
mozgalmai, a kisebbségi identitások többség által el nem ismert tagjainak szerveződései, az etnikai, vallási, szexuális másodrendűség érzésének elviselésére kényszerített
embertársaink által életre hívott, identitásuk nyilvános felvállalhatósága, civil jogegyenlőségük kivívása, a diszkriminációmentes élethez való jogokért való küzdelem
letéteményeseiként folytatott harcai mintha soha nem tudnának véglegesen kiteljesedni – és ezáltal kiüresedni.
A polgári egyenrangúságért folytatott küzdelem természetének megváltozása, újabb
és újabb szempontokkal való gazdagodása – pl. a homoszexuális kapcsolatok büntetőjogi szankcionálásától a családként való elismertetés problémarendszeréig – még a
liberális alkotmányos demokráciákban is újra és újra megújulásra kényszeríti ezeket a
társadalmi mozgalmakat és ez különösen igaz az LMBT2 szervezetek vonatkozásában.
Az LMBT mozgalom jogegyenlőségért való küzdelme szempontjából világszerte
meghatározó jelentősége van az expresszív, karnevál-jellegű felvonulásoknak, az egyszerre identitásképző erőként, politikai tüntetésként, kulturális fesztiválként értelmezhető meleg büszkeség meneteknek.
A tanulmányban mindezekért kiemelt figyelemmel tárgyalom az LMBT mozgalmak
önmeghatározása, társadalmi elfogadottságuk növelése érdekében szervezett Pride felvonulások magyarországi alapjogi vonatkozásait és a problémakör hazai ombudsmani
jogvédelem szempontjából jelentős, különösen gyülekezési jogi aspektusait.

Bővebben: Szabó Máté: Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás. Budapest: Rejtjel Kiadó, 2001.
A tanulmányban a többféle módon elterjedt rövidítések (LGBT, LGBTQ, LMBT etc.) közül az
Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 2013 májusában megjelent jelentésében használt LGBT
tükörfordításaként az LMBT (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű személyek) rövidítést használom.
1

2
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Az LMBT mozgalom útja a jogegyenlőségért –
küzdelmek és eredmények
Az LMBT mozgalom gyökerei a 19. század második felére nyúlnak vissza, amikor
megjelent a homoszexuális kapcsolatok büntetőjogi üldözése elleni fellépés. Az olyan
személyiségek, mint K ertbeny K ároly (a homoszexuális szó megalkotója), K arl Heinrich Ulrichs vagy M agnus H irschfeld a melegjogi mozgalom úttörői voltak. Szintén a
mozgalom előzményének tekinthető a közvetlenül a második világháború után Nyugat-Európa és Észak-Amerika számos országában létrejövő homofil mozgalom, amely
az elfogadás és beilleszkedés stratégiáját követve kívánt fellépni a homoszexuálisok társadalmi kirekesztése ellen.
A hatvanas években lezajlott szexuális forradalom és virágzásnak indult ellenkul
turális mozgalmak a meleg- és leszbikusmozgalomban is felszínre hozták a korábbi,
megalkuvónak ítélt stratégiákkal szembeni elégedetlenséget. A nőjogi és antirasszista
mozgalmakhoz hasonlóan kialakult egy radikálisabb, a felszabadulás fogalma köré
épülő melegmozgalom (a korszak legjelentősebb észak-amerikai csoportosulása is a
Melegfelszabadítási Front (Gay Liberation Front) nevet viselte).
A mozgalom emblematikus eseménye az 1969-es Stonewall-lázadás, amikor egy meleg bár közönsége szembeszállt az őket zaklató rendőrökkel. A stonewalli események
emlékére szervezik meg számos országban évről évre a melegfelvonulást (Gay Pride).
A hetvenes–nyolcvanas években a melegfelszabadítási mozgalom folyamatosan vesztett radikális hangvételéből, és egyre inkább a jogegyenlőség és a társadalmi elfogadás
kérdései kerültek a mozgalom középpontjába. A „szexuális felszabadítás” jelszavának
helyét átvette a „jogaitól megfosztott kisebbség” retorikája. A jogegyenlőség biztosításának elsődleges eszköze azonban továbbra is a láthatóság megteremtése, a szexuális
irányultság nyilvános felvállalása maradt.3
A gazdag kultúr- és mozgalomtörténeti előzmények részletesebb tárgyalása a szűkebb perspektíva miatt nem lehet ennek a dolgozatnak a tárgya, az LMBT történelem
nemzetközi és magyar vonatkozásai másutt alaposan feldolgozásra kerültek.4 E helyütt arra szorítkoznék, hogy miként illeszkedik a 19–20. századi tradicionális melegleszbikus mozgalmak utódjává váló LMBT az 1960–1970-es években színre lépő új társadalmi mozgalmak körébe.
Taylor és Van D yke szerint az új típusú társadalmi mozgalmak, mint a nő-, béke-,
meleg- és leszbikus-, környezetvédelmi, állatjogi, fogyatékkal élők vagy mentális sérültek jogaiért küzdő, globalizációellenes mozgalmak, még az Új Keresztény Jobboldal
és a kortárs gyűlölet-mozgalmak is, abban különböznek a régi típusú mozgalmaktól,
hogy sokkal kevésbé érdekli őket a gazdasági újraelosztás és a politikai változások,
mint az életminőség, az egyéni kiteljesedés és autonómia, az identitás és önmegvalósítás kérdései. 5
http://hu.wikipedia.org/wiki/Melegb%C3%BCszkes%C3%A9g
A történeti adatok forrásai: Nagy Sándor: LMBT mozgalom – és kultúrtörténet.; A magyarországi LMBT
történelem rövid összefoglalója. http://www.hatter.hu/programjaink/archivum-es-konyvtar/melegkultura/meleg-kulturtortenet
5
Verta Taylor – Nella Van D yke: ‘Get Up, Stand Up’: Tactical Repertoires of Social Movements. In
David A. Snow – Sarah A. Soule – Hanspeter K riesi (eds.): The Blackwell Companion to Social Movements.
Oxford: Blackwell, 2004. 273.
3
4
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Az 1960-as években az Amerikai Egyesült Államokban színre lépő és megerősödő az
afroamerikai népesség szegregációja és hátrányos megkülönböztetése ellen fellépő polgári jogi mozgalom mellett vált egyre markánsabbá és jelentősebbé a meleg-leszbikus és
transznemű közösségek tudatos, egységes társadalmi mozgalomként való megszerveződése. A meleg szervezetek felléptek a szexuális kisebbségek hátrányos megkülönböztetése, a homoszexualitás betegségként való orvosi megítélése ellen.
1966-ban megalakult a Homofil Szervezetek Észak-Amerikai Konferenciája, majd a
mozgalom a Homofil Diákok Ligája révén az egyetemi, 1967-ben pedig a Metropolitan
Community Church létrejöttével az egyházi életben is képviseltette magát. A mozgalom politikai aktivitásának megerősödését jelzi, hogy hasonlóan a vietnami háborút
ellenző békemenetekhez vagy a fekete polgári jogi mozgalom tömegtüntetéseihez, a
meleg-leszbikus szervezetek is megjelennek a politikai tiltakozás nyilvános közösségi
színterein és alapvető jogaikért demonstrálva 1965-ben az ENSZ székháza és a Fehér
Ház előtt rendeznek tüntetést.
Bár nem az első tömeges engedetlenkedés volt a szexuális és gender normák ellen, az
1969-es Stonewall-lázadás mégis fordulópontot jelentett a modern leszbikusok, melegek,
biszexuálisok számára – és lendületet adott a transznemű embereknek, hogy érvényt
szerezzenek követeléseiknek és megalapítsák saját szervezeteiket. Sherry Wolf szerint
a Stonewall-lázadás nagy hatókörű társadalmi robbanást eredményezett az USA társadalmának rasszizmusa, birodalmi felsőbbrendűsége és szexuális berendezkedése ellen,
kifejezésre juttatva a szexuális felszabadítás radikális eszméit.6 New York Greenwich
Village városrészében a Christopher Street 51–53. szám alatt működő Stonewall Inn
nevű melegbárban a hatvanas években gyakoriak voltak a drograzziák. 1969. június 27ről 28-ára virradó hajnali órákban a rendőrség a személyzet tagjait tiltott szeszesitalok
forgalmazása miatt akarta őrizetbe venni, mindeközben azonban – ahogy a korábbi
igazoltatások alkalmával is – a Stonewall Inn meleg, leszbikus és transznemű vendégeit
is megalázó atrocitások érték. A rendőri akció elleni tiltakozásul a kitessékelt vendégek
ellenálltak a rendőri intézkedésnek és bár a hatósági túlerő még el tudta csendesíteni a
tüntetőket, a következő napokban zavargások törtek ki és számos összecsapásra került
sor a jogfosztott helyzetüket megelégelő LMBT csoportok között és a rend helyreállítására kivezényelt rendőri egységek között.
Az immár megalkuvás nélküli, szervezett ellenállás gyűjtőmozgalma a Meleg Felszabadítási Front (Gay Liberation Front) volt, a későbbi melegfelvonulások (gay prides) előzményeként pedig első alkalommal 1970. június 28-án a Christopher Street Liberation
Day keretében tízezrek emlékeztek meg a Stonewall-lázadásról New Yorkban, Los Angelesben, Chicagóban, és San Franciscóban. Az 1970-es években színre lépett az Egyesült
Államokban az első homoszexualitását nyíltan vállaló politikus, H arvey M ilk, aki a San
Franciscó-i tanács tagjaként óriási népszerűségre tett szert, az LMBT közösségen kívül
is és akit végül egy homofób képviselőtársa gyilkolt meg 1978-ban. A mozgalom nemzetközi térnyerése szintén erre az időszakra tehető: az NSZK-ban 1969-ben a büntető
törvénykönyv módosításával dekriminalizálták a homoszexualitást, 1978-ban létrejött a
Nemzetközi Meleg Szövetség (International Gay Association – IGA), amely 1986-tól International Lesbian and Gay Association – ILGA néven működik és ekkortól használja
6
Sherry Wolf: Sexuality and Socialism: History, Politics, and Theory of LGBT Liberation. Chicago: Haymarket Books, 2009. 11–12.
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az immár nemzetközi hálózatként működő LMBT Pride felvonulások, melegfesztiválok
révén világszerte ismert szimbólummá vált szivárványos zászlót.
1981-ben fogadta el az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése a homoszexuálisokkal szembeni hátrányos megkülönböztetés elleni 924-es számú ajánlását, amelynek fő célkitűzései az
alábbiak:
• a tagállamok szüntessék meg az azonos neműek közti szexuális kapcsolatok büntetőjogi üldözését;
• állapítsanak meg azonos beleegyezési korhatárt az azonos- és különneműek közti
szexuális kapcsolatokra;
• szüntessék be a homoszexuális személyekkel kapcsolatos rendőrségi adatgyűjtést,
illetve a homoszexuális személyek kötelező orvosi kezelését;
• tegyenek lépéseket a homoszexuálisok elleni foglalkoztatási diszkrimináció ellen;
• biztosítsák, hogy a homoszexuális szülők ne szenvedjenek hátrányt gyermekük elhelyezése és a velük való kapcsolattartás során.
Vera Squarcialupi rapportőri jelentése alapján 1984-ben az Európai Parlament elfogadta a szexuális alapon való munkahelyi hátrányos megkülönböztetés elleni, ezáltal
a melegek és leszbikusok jogegyenlősége szempontjából nagy jelentőséggel bíró állásfoglalását – Resolution on Sexual Discrimination at the Workplace (OJ 1984 C104/46-48).
A homoszexualitás dekriminalizálására Új-Zélandon 1986-ban, Izraelben 1988-ban
került sor, a hetero- és homoszexuális kapcsolatok beleegyezési korhatárának egységesítése Franciaországban 1982-ben lépett hatályba, 1989-ben Dániában vált lehetővé
első alkalommal azonos neműek regisztrált élettársi kapcsolata, amely azonban a házassághoz képest leszűkítő módon nem tartalmazta az örökbefogadás, a mesterséges
megtermékenyítés és az egyházi esküvő lehetőségét.
Az Európai Parlament 1994. február 8-án alkotta meg A3-0028/94 számú állásfoglalását a melegek és leszbikusok egyenlő jogaiért az EU-n belül, melynek keretében meghatározták a tagállamok és az uniós intézmények diszkrimináció ellenes feladatait, és
ekkor fogadták el az LMBT jogok katalógusát, amely magában foglalta a házassághoz
való jogot. Az Európai Parlament 1998. szeptember 17-én állásfoglalást adott ki a melegek és leszbikusok egyenlő jogairól az Európai Közösségben.
Az 1999-ben életbe lépett Amszterdami Szerződés 13. cikke, mely az antidiszkriminációs
jogalkotási hatáskört a nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés tilalmán túl a
más tulajdonságokkal rendelkező társadalmi csoportokkal – így a szexuális orientáción
alapuló megkülönböztetéssel sújtott közösségekkel – is kibővítette.
1990-ben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) törölte a Betegségek Nemzetközi
Osztályozásából a homoszexualitást. 1991. december 1-jén tartották az első AIDS Világnapot, 1992-ben pedig megrendezték az első Eurogames-t („meleg olimpia”) Hágában
– 2012-ben ennek a sporteseménynek Budapest volt a házigazdája.
Az ezredfordulótól a világ egyre több országában történt meg az egyneműek párkapcsolatainak törvényesítése. 2001-ben első ízben a világon Hollandiában a különneműek
házasságával azonos szintre emelték a homoszexuális párok egybekelését.
2005-ben Kanadában született meg a melegházasságról rendelkező Civil Marriage
Act7 ugyanebben az évben, Spanyolországban is legalizálta a törvényhozás az egyneműek házasságát, míg Kaliforniában Schwarzenegger kormányzó vétóját követően a
7

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C%2D31.5/FullText.html
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Legfelsőbb Bíróság nyilvánította alkotmányellenesnek az azonos neműek házasságának ellehetetlenítését.
Svédországban 2002-től azonos nemű párok is élhetnek az örökbefogadás lehetőségével, az együtt élő párok esetében pedig az öröklés és az özvegyi juttatások is biztosítottak a heteroszexuális házasságban élőkkel immár azonos jogi alapokon.
2002-ben a demokratikus intézményrendszeréről és a kisebbségek iránti toleranciáról
kevésbé ismert Kínában is megvalósult a homoszexualitás dekriminalizációja.
2000. november 27-én született meg az Európai Unió Tanácsának a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról (Employment
Equality Directive; 2000/78/EK) szóló irányelve. Az irányelv a vallás, meggyőződés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság alapján a foglalkoztatással és a munkavállalással összefüggő kérdésekre vonatkozóan biztosítja az egyenlő bánásmódot és lehetőséget ad pozitív diszkriminációs intézkedések alkalmazására.
Az Európai Parlament 2006 januárjában adta ki állásfoglalását a homofóbiáról Európában [PC_TA(2006)0018], amely elítéli a homofóbia terjedését és felszólítja a tagállamokat a jogegyenlőség biztosítására, a Bizottságot pedig felhívja, hogy fordítson figyelmet a
2000/43. és a 2000/78. számú irányelvek tagállami jogokba való átültetésére. 2006 júniusában fogadta el az Európai Parlament állásfoglalását a rasszista és homofób erőszak fokozódásáról Europában [P6_TA(2006)0273 ]. 2005. május 17-én tartották meg első alkalommal a Homofóbia-ellenes Világnapot (IDAHO – International Day Against Homophobia).
2006-ban az ILGA-Europe, az LSVD (Norvégia) és az LBL (Dánia) melegszervezetek konzultatív státuszt kaptak az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsában (Ecosoc).
A Jogászok Nemzetközi Bizottsága (International Commission of Jurists) és a Nemzetközi Emberi Jogi Szolgálat (International Service for Human Rights) az emberi jogi
szervezetek koalíciójának képviseletében 2006-ban a Yogyakarta-i Gadjah Mada Egyetemen (Indonézia) tartott tanácskozáson fogadták el a ’Yogyakarta alapelvek a nemzetközi
emberi jogi szabályok alkalmazásáról a szexuális irányultsággal és nemi identitással kapcsolatban’
című dokumentumot. Az elfogadott dokumentum nem minősül ugyan kötelező jogi
erővel bíró nemzetközi egyezménynek, azonban számos állam bejelentette, hogy az
abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa,
az ENSZ emberi jogi és menekültügyi főbiztosai, az Európa Tanács emberi jogi biztosa
kinyilvánították, hogy munkájuk során az alapelvekben foglaltak betartását is számon
kérik a tagállamokon. 8 A dokumentum magyar fordítását a Háttér Társaság a Melegekért adta ki, a Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott, Az LMBT emberek esélyegyenlőségének horizontális politikává tétele elnevezésű programja keretében. 9

LMBT kezdeményezések és melegfesztiválok Magyarországon
A rendszerváltozást követően az addig illegális működést felváltották az immár jogállami keretek által biztosított egyesülési szabadsággal élni kívánó társadalmi mozgalmak,
érdekvédelmi csoportok, szervezetek. 1991-ben alakult meg a Lambda Budapest (Meleg) Baráti Társaság 1991-ben, a melegszervezetek 1992-ben szervezeték meg az első ún.
8
9

http://www.yogyakartaprinciples.org/
http://www.hatter.hu/download/file/fid/3591
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Pink Piknikeket a Hármashatár-hegyen. 1994-ben alakult meg a Szivárvány Társulás
a Melegek Jogaiért; a Fővárosi Bíróság azonban 1994. augusztus 31-én megtagadta az
egyesület regisztrálását – a természet elleni fajtalanság bűncselekmény elkövetésének
(Btk.199. §) lehetősége miatt, mivel a szervezet alapszabálya nem kötötte ki, hogy az
egyesületnek csak nagykorúak lehetnek a tagjai, illetve a meleg kifejezést nem találta
’köznyelvinek’. A bírósági döntés ellen számos hazai és külföldi értelmiségi tiltakozott,
példátlannak és diszkriminatívnak tartva az elutasító határozatot.
1996-ban a benyújtott fellebbezést követően eljáró Legfelsőbb Bíróság a meleg szót
köznyelvi használatra alkalmasnak ítélte, de az ifjúság fokozott védelme miatt az Alkotmánybíróság állásfoglalását kérte: a gyermek egyesülési joga vagy a testi, szellemi,
erkölcsi védelemhez való joga a fokozottabb védelmet igénylő alapelv.
K is János filozófus az ügyben született alkotmánybírósági határozatot elemző írásában kifejtette, hogy az Alkotmánybíróság jól döntött, amikor a semlegesség követelményét kiterjesztette az emberek szexuális szerepválasztásaira, mert ez következik abból,
hogy az államnak minden polgárát egyenlő elismerésben kell részesítenie, azonban
rosszul döntött, amikor ugyanezt a szabályt a diszkriminatív társadalmi magatartásokra is kiterjesztette, mert ezek konfliktusban vannak az egyenlő bánásmód, az egyenlő
elismerés elveivel.10
A Legfelsőbb Bíróság jogerős döntésében az Alkotmánybíróság 21/1996. számú határozatára hivatkozással a bejegyzési kérelmet elutasította. Az egyesület tagjai a strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz fordultak jogorvoslatért, amely 2000-ben végül szintén
elutasította a Szivárvány Társulás a Melegek Jogaiért bejegyzését. A bejegyzésért folytatott többéves jogi harc nyomán 1995-ben került sor a Háttér Baráti Társaság a Homoszexuálisokért megalapítására, 1999-ben indult a Labrisz Leszbikus Egyesület és
számos más kulturális, diák- és jogvédő szervezet. A különböző LMBT szervezetek és
kezdeményezések összefogásának igényével alakult meg 2009-ben a Magyar LMBT
Szövetség. 2011-ben az új Alaptörvény körüli viták jegyében immár a közösségi média
felhasználásával, a virtuális térben szerveződött meg a Meleg Egyenjogúságért Koalíció
(MEGYEK).
Magyarországon az első melegfelvonulást a rendszerváltást követően, 1992-ben tervezték megtartani, azonban ez érdeklődés hiányában elmaradt, ezért a szervezők –
szintén nemzetközi hagyományt átvéve – ún. Pink Pikniket tartottak.11 1993-ban az első
meleg témájú filmfesztivál mellett az AIDS világnapja alkalmából fáklyás felvonulást
tartottak. 1997. szeptember 6-án vonult fel először körülbelül 600 meleg és leszbikus
a Duna korzón a Vörösmarty térig. 1998-ban a Közép-Európai Egyetem (CEU) adott
otthont az ekkor már többnapos III. Magyar Meleg és Leszbikus Film- és Kulturális
Fesztiválnak, amelynek a részeként mintegy ötszázan vonultak föl zenére, zászlókkal,
transzparensekkel. A felvonulást ebben az évben ellentüntetők is kísérték transzparenseiken pejoratív tartalmú üzenetekkel. 1999-ben szintén a CEU látta vendégül a IV. Meleg és Leszbikus Fesztivált, amelyet Pető Iván (Szabaddemokraták Szövetsége) liberális
politikus nyitott meg. A rendezvény és a felvonulás kiemelt témája az akkori kormányzat családpolitikája volt, amelyet az meleg közösség őket kirekesztőnek értékelt. A felK is János: A Szivárvány-teszt. Beszélő, I. évfolyam, 5. szám
Lux Ágnes: A meleg büszkeség és a gyülekezési jog – Felvonulások és atrocitások Európa keleti és
nyugati felén. Fundamentum, 2008. 3. szám.
10
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vonulók egy hosszabb útvonalon érkeztek a Vörösmarty térre ebben az évben és először
weboldalon (www.gaypride.hu) is figyelemmel lehetett kísérni a fesztivál eseményeit.
2000-ben a fesztivál helyszíne a Trafó Kortárs Művészetek Háza volt, ahol a rendezvényt R ajk László liberális politikus nyitotta meg. A fesztivál jelszava a „Vedd le az álarcot!” volt, s ebben az évben már a nemzetközi hagyománynak megfelelő időpontban
és elnevezéssel, több mint ezerfős létszámmal július első szombatján került sor a már
Meleg Büszkeség Napi Felvonulásra. A résztvevők a Kossuth térre érve petíciót, és Bill
Clinton amerikai elnök nyilatkozatát nyújtottak be a fesztivált szervező egyesületekkel
közösen a parlamenthez.
2001-ben a fesztivált a Kultiplexben tartották, amelyet Tamás Gáspár M iklós, egykori
szabaddemokrata képviselő nyitott meg. Ekkor újdonságként nem a korábban szervező Lambda Budapest Meleg Baráti Társaság, a Háttér Baráti Társaság a Melegekért, a
Labrisz Leszbikus Egyesület, hanem kifejezetten erre a célra, a meleg szervezetek által
delegált tagokból álló Szivárvány Misszió Alapítvány volt a hivatalos programrendező. A felvonulás új útvonalon ment a Vigadó téri hajóállomásig, amit Alan Reiff, az
Interpride elnöke és a World Pride Bizottság társelnöke nyitott meg. A felvonulás betiltását kérte a rendőrségtől a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, a Politikai Elítéltek
Közössége, a Történelmi Igazságtétel Bizottság, a Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége. 2002-ben a VII. melegfesztivál helyszíne a Gutenberg Művelődési Otthon volt,
amelyet Demszky Gábor, Budapest liberális főpolgármestere nyitott meg, a több mint
kétezer fős felvonulást pedig Gusztos Péter liberális politikus nyitotta meg. 2003-ban a
VIII. fesztivált az ekkortól állandó helyszínné váló Művész moziban nyitotta meg Joke
Swiebel, szocialista európai parlamenti képviselő, aki mellett számos európai politikus
is részt vett. 2004-ben a IX. fesztivált Tabajdi Csaba európai parlamenti képviselő nyitotta meg. A több mint kétezer fős felvonuláson történtek atrocitások, mert egy ellenvéleményét kifejezni szándékozó ember a tüntetőket kővel dobta meg. A Jobbik V. kerületi
szervezete ellentüntetést szervezett „Gyermekvédelem” feliratú pólókkal a Deák térre,
valamint „Tomcat” névre hallgató Polgár Tamás internetes „blogger” is, mint ellentüntető rész vett. 2005-ben a X. fesztivált Göncz K inga esélyegyenlőségi miniszter nyitotta
meg, amelynek kapcsán a Jobbik Magyarországért Mozgalom lemondásra szólította fel,
a rendőrségtől pedig a rendezvény betiltását kérte. Polgár Tamás tojásokkal próbálta
megzavarni a tüntetést, amely technikai okok miatt nem sikerült. 2006-ban a XI. fesztivált Ungár K lára, másságát nyíltan felvállaló liberális politikus nyitotta meg. 2007-ben
a XII. fesztivált Szetey Gábor akkori személyügyi államtitkár nyitotta meg, amikor saját
melegségét is bejelentette. A megnyitón több magas rangú – szocialista és liberális – politikus is részt vett. A felvonulást azonban agresszív atrocitások kísérték, s a rendőrség
nem tudta maradéktalanul megvédeni a tüntetőket a szélsőjobboldali ellentüntetőktől,
akik tojásokkal, homokkal töltött nejlonzacskókkal, sörösüvegekkel dobáltak, illetve az
esti rendezvényen nyílt utcai erőszakra is sor kerül, ahol több száz ellentüntető várta
a melegeket. A rohamrendőrök szétoszlatták a csuklyát viselő, tojás dobáló, köpködő
tömeget – akik a rendőröket is támadták –, s rendzavarás és garázdaság miatt nyolc
embert előállítottak. A Magyar Nemzeti Front és a Jobbik Magyarországért Mozgalom
bejelentett ellentüntetést tartott a Dohány utcánál, akikhez a későbbieken csatlakoztak
a 2006-os Kossuth téri tüntetők is.
2008-ban a legjelentősebb fordulatot az agresszió felerősödése jelentette. A fesztivált
megelőzően megfélemlítésből meleg szórakozóhelyekre Molotov-koktélokat dobtak,
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a felvonulást pedig komoly támadás érte: tojások tömege záporozott a szaladva kitérő felvonulókra, petárdák durrantak, kövek okoztak sérüléseket, többeket bűzös savval locsoltak le. A Felvonulási térre beszorult résztvevőket végül ki kellett menekíteni:
rendőri biztosítással terelték a tömeget a földalattihoz, és a szerelvények csak a BajcsyZsilinszky útnál álltak meg, ahol az emberek szétszéledhettek. Mindemellett talán soha
nem vett részt ennyi nem LMBT személy és szervezet a meneten, amely így valóban a
jogok melletti kiállást jelenítette meg egészen erőteljesen. Reagáltak a közéleti szereplők, szervezetek, és ennek nyomán több civil kezdeményezés indult el, melyek közös
jelszava ez lett: „Elég volt a kisebbségek elleni erőszakból!”12
A fesztivál 2009-ben a Budapest Pride nevet kapta. A szervezők úgy gondolták, hogy
ezzel nemzetközi színtéren is érthetőbb köntösbe öltöztethetik az eseményt, melynek
megrendezésére ezúttal csak később, szeptember elején került sor. A Művész moziban
megrendezett filmfesztivál 2009-ben is rekordot döntött a nézőszám tekintetében. A
New York-i lázadás 40. évfordulója alkalmából a fesztivál nyitófilmje egy különlegesség, a Stonewall című film volt. 2009-ben Whoopi Goldberg amerikai színésznő külön
videoüzenetben köszöntötte a fesztivált. Az előző évben történt erőszakos támadások
miatt a 2009. szeptember 5-i felvonuláson a rendőrség minden biztonsági intézkedést
bevetve, kordonokkal körbezárva védte a felvonuló 2500–3000 embert. A menet útvonalául szolgáló Andrássy úttal párhuzamos utcák is le voltak zárva, emiatt a Pride
résztvevői nem találkozhattak az ellentüntetőkkel, a menet után azonban egy résztvevő
lányt és egy „résztvevőnek vélt” fiút mégis támadás ért.
A 2010-es Budapest Pride megnyitóját követően egy tucatnyi neonáci jelent meg a
budapesti Művész mozi előtt. Hosszasan gyalázkodtak, és megpróbálták eltulajdonítani a mozira kitűzött szivárványszínű zászlót. A mozi előtt posztoló rendőröknek ezt
sikerült megakadályozni, azonban a Körút egyik mellékutcájában, ahol már nem voltak
szem előtt, a csoport két tizenéves tagja arcul ütötte az egyik távozó vendéget. A helyszínre érkező nagyszámú rohamrendőr az áldozatot vette körül, és tőle követelte, hogy
igazolja magát, miközben az elkövetők elsétáltak a helyszínről. A Budapest Pride több
szervezője szerint az egyik rendőr megengedhetetlen hangnemben annak a nézetének
adott hangot, hogy a Fesztivál provokálja a szélsőjobboldaliakat a zászlóval. A rendőrök
az elkövetők igazoltatása után szabadon bocsátották őket. „A rendőrségnek dolga lett
volna az elkövetők elzárása, mert további bűncselekmények elkövetésétől lehetett tartani” – mondta Kuszing Gábor, a Patent Jogvédő Egyesület munkatársa, aki jelen volt a
Művész mozinál. „A rendőrség azt is megtehette volna, hogy már korábban igazoltatja
a hangoskodó szélsőjobboldali csoport tagjait, ami akár megelőzhette volna az egész támadást. Határozottabb fellépésre van szükség az ilyen – igazából előre látható – erőszak
megakadályozásához.”13
2011-ben a Budapesti Rendőr-főkapitányság a közlekedés aránytalan sérelmére hivatkozva betiltotta a korábbinál hosszabb útvonalra tervezett Meleg Méltóság Menetének
megtartását. A döntés ellen tiltakoztak a magyar LMBT szervezetek, az ILGA-Europe
meleg ernyőszervezet, az Európai Parlament LMBT Intergroupja és az Amnesty International. A szervezők magyar jogvédők szervezetek segítségével bíróságon fellebbeztek
a döntés ellen. A Fővárosi Bíróság a rendőrség határozatát jogsértőnek ítélte, és hatályon
12
13

http://2013.budapestpride.hu/rolunk/hazai-hagyomanyok
http://www.labrisz.hu/szelsojobboldali-tamadas-a-budapest-pride-ellen
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kívül helyezte. Június 18-án megrendezték a 15. Meleg Méltóság Menetét. Az Oktogonon gyülekező ellentüntetők miatt a felvonulást kerülő úton kellett megtartani. Két
osztrák résztvevőt a rendőrök őrizetbe vettek, miután védekeztek az őket ért neonáci
támadás ellen.
2012-ben a rendőrség a közlekedés akadályozására hivatkozva ismét betiltotta a júliusra tervezett Meleg Méltóság Menetét. A döntés ellen tiltakozott az LMP, az MSZP, a
Demokratikus Koalíció és több hazai és nemzetközi emberi jogi szervezet (például az
Amnesty International és a Human Rights Watch).14 A bíróság a rendőrség határozatát
a korábbi évhez hasonlóan megsemmisítette. A szervezők további jogi lépéseket ígértek a rendőrség ellen. Álláspontjuk szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság felvonulást betiltó határozata semmibe vette az egyenlő bánásmód követelményét és súlyosan
diszkriminálta a felvonulás résztvevőit. A július 7-én megtartott Budapest Pride Felvonulás az erős rendőri védelem miatt incidensek nélkül ért véget, de a távozó embereket
zaklatták, bántalmazzák. A Kossuth téren összecsapásokra került sor a rendőrök és az
ellentüntetők között, 10 embert előállítottak.
„A korábbi évekkel szemben 2013-ban a Pride-ot a rendőrség nem tiltotta be, és nem
is adott ki jó erkölcsre, közízlésre utaló közleményt. A rendbiztosok folyamatos kapcsolatban voltak a felvonulókkal és az ellentüntetőkkel, és megakadályozták, hogy a
tiltakozók megzavarják a rendezvényt. A rendezvényen a szervezők tájékoztatása szerint nyolcezren (rendőrségi becslés szerint mintegy négyezren) vettek részt, a kordonok mentén megjelenő ellentüntetők száma összesen mintegy háromszáz, az egyes
helyszíneken pedig kb. hetven főre volt tehető, akik azonban nem tudták megzavarni
a menetet. A kordonon nem jutottak át, így nem tudták megdobálni a felvonulókat, a
kiabálásukat elnyomta a zene, illetve helyenként rendőrségi járművel takarták el előlük
a rendezvényt. Előfordult, hogy egy-egy személy kivált a menetből és megpróbált odamenni az ellentüntetőkhöz, őket azonban a szervezők visszatartották.
A rendbiztos és a rendőrök együttműködtek a szervezőkkel, akiknek jelzése alapján
az elvonulók védelmének biztosítása érdekében – ahol szükség volt rá – megerősítették
a rendőri erőket. Az ellentüntetőket a rendőrség rendszeresen igazoltatta, és távolabb
kísérte, ha a felvonulásról távozókkal szóváltásba kerültek.
Az ombudsman helyszíni vizsgálatot végző megbízottait a rendőrség arról is tájékoztatta, hogy a felvonuláson nem, de a rendezvénytől távolabb sor került előállításra, mert
a radikális tüntetők magatartása kimerítette a közösség tagja elleni erőszak tényállását.
Emellett – ugyancsak a tájékoztatás szerint – több esetben vizsgálja a rendőrség, hogy
egyes ellentüntetők magatartása valósított-e meg bűncselekményt.

Meleg méltóság menetek és alapjogvédelem –
a magyarországi ombudsmani gyakorlat
2008 során az állampolgári jogok országgyűlési biztosa kiemelt projektje keretében vizsgálta a
békés gyülekezés jogának érvényesülését. Így az országgyűlési biztos munkatársai részt
vettek a melegfelvonuláson is, amelynek eredményéről a biztos július végére jelentést
adott közre. A Szivárvány Misszió Alapítvány 2008. június 9-én jelentette be – több
14

http://www.hrw.org/news/2012/04/11/hungary-revoke-denial-pride-march-route
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korábbi visszavont bejelentést követően – a felvonulást a Budapesti Rendőr-főkapitányságon. A rendezvényt Budapest rendőrfőkapitánya előbb betiltotta, majd később
saját határozatát visszavonva a felvonulást engedélyezte. Párhuzamosan tüntetést jelentett be az LMBT felvonulás útvonalával azonosan a Rendszerváltó Fórum nevű
szervezet nevében egy magánszemély, illetve egy másik, és tőle különböző három magánszemély is a felvonulással azonos útvonalra, valamint a Liszt Ferenc térre ugyancsak egy magánszemély jelentett be tüntetést a Magyar Nemzeti Bizottság nevében.
A rendőrség a különféle bejelentett rendezvényeket kordonokkal és élőerővel választotta el egymástól. A menetek útvonalán az úttorkolatokat is kordonokkal zárták. A
rendezvények biztosítása során a rendőrség figyelembe vette a 2007. év során zajlott
atrocitásokat is.
Az LMBT meneten 2008. július 5-én körülbelül 400–500 fő vett részt, azonban a felvonulók közé került néhány magát újságírónak nevező, már más demonstrációkról ismert, a felvonulás céljával egyet nem értő személy is. Az útvonalon nagyobb rendbontás
nem történt, azonban a menet megindulásával egy időben a kijelölt útvonal környékén
rendbontások kezdődtek. A Regnum Marianum kereszttől egy másik menet indult a
meleg felvonulással ellentétes irányban, egymással párhuzamosan, amelynek végéhez
érve az Erzsébet téren, a rendőrségtől kapott tájékoztatás szerint ott az LMBT rendezvény résztvevőinek, illetve a velük szimpatizálók fizikai bántalmazására felszólító beszédek hangzottak el. A bejelentett „ellentüntetések” végeztével, néhány helyen immár
bejelentés nélkül folytatódott a rendezvény. A fenti bejelentett rendezvények ideje alatt
több helyszínen – nem a bejelentett rendezvényekről – támadás érte az LMBT menetben
résztvevőket (tojással, preparált tojással, zöldséggel, gyümölccsel, kővel dobálták), és a
biztosítást ellátó rendőröket is (a felszedett díszburkolat köveivel, pirotechnikai eszközzel és Molotov-koktéllal).
Az országgyűlési biztos jelentésében az alábbi alapjogokat vizsgálta:
• a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye, valamint a tisztességes
eljáráshoz való jog;
• az állam objektív alapjogvédelmi kötelezettsége;
• az élethez és az emberi méltósághoz való jog részét képező magánszférához való
jog;
• a szabad véleménynyilvánításhoz való jog;
• a békés gyülekezéshez való jog.
Jelentésében (OBH 3262/2008.) az ombudsman megállapította, hogy a rendőrség a július 5-i rendezvényeken a résztvevők védelme során teljes körűen eleget tett alapjogvédelmi kötelezettségének. Az ombudsman szerint az, hogy a gyülekezési törvény nem ad egyértelmű
választ arra, hogy élvezhet-e előnyt egy gyülekezés egy később, ugyanarra a helyszínre
és időpontra bejelentett másikkal szemben, a békés gyülekezéshez való joggal összefüggő visszásságot okoz. Jelentésében a biztos ismételten hangsúlyozta, hogy a rendőrök és a
felvonulók tömeges megdobálása nem tartozhat a véleményszabadság védett körébe.15
Az ombudsman rámutatott, hogy az államnak a békés gyülekezéshez való jog érvényesülését garantálnia kell a rendezvényt ellenérzéssel szemlélőkkel, ellentüntetőkkel,
rendzavarókkal szemben. A rendőrségnek minden rendelkezésre álló eszközzel biztosí15
http://www.ajbh.hu/documents/10180/103448/200803262.rtf/ca67999d-6ca2-4410-8da1138a9390945e?version=1.0
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tania kell a gyűlések lebonyolítását, meg kell akadályoznia, hogy azokat megzavarják. A
2008. július 5-én megtartott, térben és időben egymáshoz közel eső, bejelentett rendezvények biztosítása során a rendőrség e követelménynek eleget tett, az egyes demonstrációkat kordonnal és rendőri erőkkel megfelelően elkülönítette.
A jelentés kiemelte: joga van ellenvéleménye kifejezésére annak, aki nem ért egyet
valamely rendezvény céljaival. A véleményszabadság terjedelmével, eszközeivel kapcsolatban azonban az ombudsman leszögezi, hogy a vélemény áll védelem alatt – nem pedig az azt kifejező tojásdobás. A véleménynyilvánítás határa azonban csak addig tart,
ameddig mások alapvető jogait, jelen esetben a békés gyülekezéshez való jogát, életét,
testi épségét vagy emberi méltóságát nem sérti. Az egyes be nem jelentett rendezvények
résztvevői azonban azzal, hogy a nekik nem tetsző véleményt megfogalmazó felvonulást különféle tárgyakkal megdobálták, megsértették a felvonulók gyülekezési jogát.
Magatartásuk nem a véleménynyilvánítási szabadság által védett körbe tartozik, hanem
büntetőjogi megítélés tárgya.
Az állampolgári jogok biztosa hangsúlyozta: megfelelő jogállami választ igényel a
Magyar Köztársaság államszervezetétől a rendzavarók kirívóan erőszakos magatartása, fellépésük, „véleménynyilvánításuk” – a korábbiakhoz képest – mind mennyiségileg, mind minőségileg új szintje. Az ombudsman jelentését tájékoztatásul megküldte
a Legfelsőbb Bíróság elnökének és a legfőbb ügyésznek, kérve, hogy – az egységes és
félreérthetetlen bírósági gyakorlat megteremtése érdekében – fontolják meg jogegységi
eljárás indítványozását.
A 2009-es Meleg Méltóság Menetről készült OBH 6021/2009. számú jelentésében az
állampolgári jogok országgyűlési biztosa megállapította, hogy a kommunikációs jogok
biztosítják az egyén lehetőségét a társadalmi-politikai folyamatokban való részvételre.
A kommunikáció szabadsága egyfelől egyéni magatartásként (ami nem más, mint véleményalkotás és kinyilvánítás szabadsága), másfelől pedig – és ha lehet, a gyülekezési
jog szempontjából talán a többi kommunikációs joghoz képest hangsúlyosabb – olyan
társadalmi folyamatként is jellemezhető, a saját törvényei szerint kialakuló közvélemény, és ezekkel kölcsönhatásban a minél szélesebb tájékozottságra épülő egyéni véleményalkotás lehetőségét hivatott biztosítani. Ebben a processzusban helye van minden
véleménynek, jónak és károsnak, kellemesnek és sértőnek egyaránt, különösen azért,
mert maga a vélemény minősítése is e folyamat terméke.16
Az ombudsman az Alkotmánybíróság 30/1992. (V. 26.) határozatát idézte, amely
szerint a „[a] szabad véleménynyilvánításhoz való jog a fentiek szerint nem csupán
alapvető alanyi jog, hanem e jog objektív, intézményes oldalának elismerése egyben a
közvélemény, mint alapvető politikai intézmény garantálását is jelenti. A szabad véleménynyilvánítás jogának kitüntetett szerepe ugyan nem vezet arra, hogy ez a jog – az
élethez vagy az emberi méltósághoz való joghoz hasonlóan – korlátozhatatlan lenne, de
mindenképpen azzal jár, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jognak valójában
igen kevés joggal szemben kell csak engednie, azaz a véleményszabadságot korlátozó
törvényeket megszorítóan kell értelmezni. A vélemény szabadságával szemben mérlegelendő korlátozó törvénynek nagyobb a súlya, ha közvetlenül másik alanyi alapjog
érvényesítésére és védelmére szolgál, kisebb, ha ilyen jogokat csakis mögöttesen, va16
http://www.ajbh.hu/documents/10180/104939/200906021.rtf/75a4e12f-f71e-4a8e-9e27ffc821006464?version=1.0
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lamely »intézmény« közvetítésével véd, s legkisebb, ha csupán valamely elvont érték
önmagában a tárgya (pl. a köznyugalom).”
Az Alkotmánybíróság a gyülekezési jog jellegével kapcsolatban az is kifejtette, hogy
„A békés gyülekezés szabadsága a demokratikus társadalom előfeltétele és alapvető értéke. A gyülekezési jog alapján megtartott rendezvények elválaszthatatlanul kapcsolódnak a demokratikus nyilvánosság értékéhez, e rendezvények teszik lehetővé, hogy
a polgárok a politikai folyamatot kritikával illessék, tiltakozásukkal befolyásolják. A
békés rendezvények a politikai és társadalmi rend, a képviseleti szervek legitimitásának megszilárdítása szempontjából is értéket jelentenek. A tüntetések, tiltakozó akciók
a képviseleti szervek, a kormányzat és a közvélemény számára is jelzik a társadalomban megjelenő feszültségeket, lehetővé téve azt, hogy az illetékesek időben megfelelő
lépéseket tegyenek a feszültségek okainak csökkentésére. Egy demokratikus társadalom nem választhatja a tiltakozás elnémításának, szükségtelen és aránytalan korlátozásának útját: a politikai szabadságjogok korlátozása nemcsak azokat sújtja, akik élni
kívánnának jogaikkal, hanem a társadalom egészét, így azokat is, akikre hivatkozással
az állam a jogkorlátozás eszközéhez nyúl. A gyülekezési jog alapján megtartott rendezvények célja az, hogy a gyülekezési joggal élő polgárok közös véleményt alakítsanak ki,
illetve nézeteiket másokkal megosszák, és közösen juttassák kifejezésre.” [4/2007. (II.
13.) AB határozat (ABK 2007. február, 117.)]
A fentiek alapján az ombudsman indokoltnak tartotta rámutatni arra, hogy a gyülekezési jog kommunikációs jellegével kapcsolatban arra is, hogy egy hermetikus, nagy
területet érintő zárás esetén – bár sikerült a demonstráción részt vevő védett személyeket maradéktalanul megvédeni – a gyülekezési jog szubjektív oldala bizonyosan csorbát
szenvedhetett. A demonstráció egy kiürített, nézők elől hermetikusan elzárt területen
történő megtartása alkalmas volt arra, hogy a megalapozott véleménynyilvánításhoz
elengedhetetlen kommunikációs folyamatot befolyásolja, így objektíve lehetővé vált,
hogy ez a helyzet a Meleg Méltóság Menet résztvevőinek békés gyülekezéshez való jogával, valamint a véleménynyilvánítás szabadságával összefüggő visszásságot okozzon.
A 2010-es melegfelvonulásssal kapcsolatban az ombudsman nem indított helyszíni
vizsgálatot, mivel az előzetes információk alapján nem lehetett számítani a közrendet
megzavaró eseményekre. A 2011-es Pride kapcsán a rendőrség rendezvényt megtiltó döntésével kapcsolatban az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, figyelemmel
arra, hogy a tüntetés bejelentője a törvényes határidőben bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX.
törvény 17. § (5) bekezdése alapján, mely kimondja, hogy az országgyűlési biztos nem
járhat el olyan ügyben, amelyben a határozat felülvizsgálata iránt bírósági eljárás indult, vagy amelyben jogerős bírósági határozat születet, érdemi vizsgálatot nem tudott
lefolytatni. Fentiek ellenére az ügyben készült AJB-871/2011. számú jelentés felhívta a
figyelmet arra, hogy a 2009-es jelentés az ugyanezen útvonallal kapcsolatos, következetesnek nehezen tekinthető joggyakorlatot már kritikával illette, és megállapította, hogy
az a kialakult, és nagymértékben eltérő gyakorlat, amely az egyes, az Andrássy útra és a
Hősök terére bejelentett rendezvények megtiltása, illetve tudomásulvétele során a rendőrség folytat, a hátrányos megkülönböztetés tilalmával összefüggő visszásságot okoz. 17
17
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Az ombudsmani jelentés megállapította továbbá, hogy a rendőrség azzal, hogy aránytalanul hosszú ideig nem biztosította a befejezett rendezvény résztvevői számára az eltávozás lehetőségét, a gyülekezési joggal összefüggő visszásságot okozott.
2012-ben készült AJB-5595/2012. számú jelentésében az ombudsman kiemelte azt az
eseményt, hogy az országos rendőr-főkapitányság kommunikációs igazgatója 2012.
július 5-én, azaz két nappal a LMBT menetet megelőzően az MTI megkeresésére úgy
nyilatkozott, hogy a rendőrség nyomatékosan felhívta a szervezők figyelmét, hogy szigorúan tartsák be a törvényi előírásokat, ne kövessenek el semmilyen jogsértést, ne tanúsítsanak provokatív magatartást.18 Az alapjogi biztos már a 2009-es LMBT menetet
megelőzően is kiemelten foglalkozott Budapesti Rendőr-főkapitányság azon közleményével, amelyben arra hívták fel az akkori Meleg Méltóság Menetének szervezőinek
figyelmét, hogy a menetben részt vevők tartózkodjanak minden olyan magatartástól, amely alkalmas lehet a közízlés megsértésére. Ha a helyszínen a rendőrség ilyet tapasztal, úgy fel fogja
hívni a szervezőket arra, hogy intézkedjenek az általánosan elfogadottól eltérő magatartás abbahagyására. A közleményben külön is szerepelt, hogy ha a fenti magatartás a
szabálysértés vagy bűncselekmény fokát eléri, úgy a rendőrség a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszi.
A jelentés akkor megállapította, hogy a közleményhez – mivel kibocsátója túllépte
hatáskörét – ugyan semmiféle jogi hatás nem fűződhetett, de a címzett állampolgárok magatartását, rendezvényen való részvételét a gyakorlatban befolyásolhatta, ami
alkotmányosan megengedhetetlen. Rámutatott arra, hogy a rendőrség a közlemény
kiadásával – annak tényleges hatása miatt – a Meleg Méltóság Menet résztvevőinek
szabad véleménynyilvánításhoz és gyülekezéshez való jogával összefüggő visszásságot
okozott. A biztos már 2009-ben is felkérte az országos rendőrfőkapitányt, hogy hívja fel
valamennyi rendőri szerv figyelmét arra, hogy tartózkodjanak az olyan közlemények
kiadásától, amelyek alkalmasak arra, hogy az állampolgárokat alapvető jogaik gyakorlása során megtévessze.
Bár ebben az esetben sem az ORFK, sem a BRFK nem adott ki hivatalos közleményt
a rendezvényen való „viselkedés” szabályairól, illetve annak következményeiről, egyértelmű, hogy az ORFK kommunikációs igazgatója hivatalos minőségében, közhatalmat
gyakorló személyként, az ORFK nevében és képviseletében nyilatkozott, amely ugyancsak alkalmas arra, hogy az állampolgárokat befolyásolja. Az nyilvánvaló, hogy jogsértő
tevékenységet, bűncselekményt vagy szabálysértést senki nem követhet el sem a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényen, sem azon kívül: a gyülekezési jog
gyakorlása értelemszerűen nem adhat felmentést a büntetőjogi vagy a szabálysértési
szabályok betartása alól. Mindennek a közlése tehát felesleges. A „provokatív magatartástól” való tartózkodás ugyanakkor, hasonlóan a „közízlés” megsértéséhez önmagában értelmezhetetlen: a demonstrációk jellegüknél fogva, a politikai kommunikáció
okán bizonyos értelemben kifejezetten a figyelemfelhívás és a társadalom „provokálásának” jogszerű eszközei (pl. kiállás egy káros társadalmi jelenséggel szemben). A
provokációtól való tartózkodásra vonatkozó, hasonló tartalmú felhívás igazolhatatlan
és megtévesztő.
Az alapjogi biztos 2009-ben kialakított álláspontját fenntartva ismét rámutatott arra,
18
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hogy az egyes gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvények esetében külön közleményben vagy hivatalos tájékoztatásban célzottan utalni az elvárt magatartásra vagy
viselkedési szabályokra befolyásolhatja a rendezvényen való részvételt, így a véleménynyilvánítási és a gyülekezési jog sérelmét idézi elő.
A rendezvényen a szervezők szerint 6–8 ezer fő vett részt, a kordonok mentén megjelenő ellentüntetők száma összesen 300, az egyes helyszíneken pedig mintegy 70 főre
volt tehető, akik azonban nem tudták megzavarni a menetet. A kordonon nem jutottak
át, dobálás sem volt, a kiabálásukat elnyomta a zene, illetve helyenként rendőrségi járművel takarták el előlük a rendezvényt. Előfordult, hogy egy-egy személy kivált a menetből és megpróbált odamenni az ellentüntetőkhöz, őket azonban a szervezők visszatartották. A menet az Olimpiai Parkban egy statikus rendezvénnyel ért véget, ahonnan
– a megérkezést követően lényegében azonnal – a résztvevők egy része távozott. Ettől
kezdve az elszivárgás állandónak volt mondható. A rendőrség együttműködött a szervezőkkel, akiknek jelzése alapján – a Falk Miksa utcánál kialakuló tumultuózus helyzet
miatt – felfüggesztették a Balaton utcánál a kiengedést, és megerősítették az utcában a
látható rendőri erőket. A kapott tájékoztatás szerint a Nyugati téren is jelentős rendőri
erőket vontak össze az elvonulók védelmének biztosítása érdekében. Az Olimpiai Park
közelében az ellenséges tüntetőket a rendőrség rendszeresen igazoltatta, ha a távozókkal szóváltásba kerültek, akkor a radikális tüntetőket onnan távolabb kísérték. Ennek
ellenére három, a rendezvényről távozó személyt radikális ellentüntetők bántalmaztak.
A támadókat a rendőrség később elfogta, és a bíróság közülük három személyt előzetes
letartóztatásba helyezett.

Esélyegyenlőség, családfogalom, alkotmányosság
Ahogy azt Takács Judit megfogalmazta, a homoszexualitás történetileg változó megítélésének egyik legjobban kutatható aspektusa egy adott társadalom jogrendjének, különösen büntetőtörvényeinek vizsgálata.19 A magyar jogrendszernek az LMBT személyek
jogegyenlőségének megteremtése felé mutató átalakulásának irányait az Alkotmánybíróság 2002-es, a Büntető Törvénykönyv a beleegyezési korhatár tekintetében diszkriminatív 199. és 200. szakaszait megsemmisítő határozatától, a diszkriminációellenes törvény elfogadásán keresztül az azonos neműek párkapcsolatainak a különneműekével
megegyező, teljes körben a mai napig meg nem valósult törvényes elismeréséről, vagy a
család fogalmáról folytatott vitákig terjedő diskurzus határozza meg.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló, 2004. január
27-én hatályba lépett 2003. évi CXXV. törvény létrehozta az egységes antidiszkriminációs
szabályozást, meghatározta e törvény által védett csoportokat, megosztott bizonyítási kötelezettséget vezetett be, és felállította az Egyenlő Bánásmód Hatóságot.
Az ún. védett csoportot meglehetősen tágan definiálta a jogalkotó, így a törvény értelmében tilos az egyenlő bánásmód elvének megsértése: egy személy vagy csoport vélt vagy
valós neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez
való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti
meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége)
19
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vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása,
vagyoni helyzete, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője alapján. A törvény a védett csoport elleni öt, a diszkriminációt
megvalósító tényállást nevesít: közvetlen hátrányos megkülönböztetés, közvetett hátrányos megkülönböztetés, zaklatás, megtorlás, jogellenes elkülönítés.
A törvény alapját az Európai Unió Tanácsának, a személyek közötti faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 2000/43/EK irányelve
és a foglalkoztatás és munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK irányelv, a meglévő magyar antidiszkriminációs szabályozás,
valamint a magyar Alkotmánybíróság másfél évtizedes gyakorlata szolgáltatta.20
A rendszerváltozást követően a melegszervezetek kiemelt célja volt a párkapcsolataik egyenjogúsításáért folytatott harc, ennek jegyében a Homérosz szervezet elnöke
1993-ban az Alkotmánybírósághoz fordult annak érdekében, hogy nyilvánítsák alkotmányellenesnek azokat a jogszabályokat, amelyek a házasság és az élettársi kapcsolat
meghatározását csak a heteroszexuálisokra korlátozzák.
Az Alkotmánybíróság 1995. március 13-án meghozta a 14/1995. számú határozatát,
amelyben felszólította az Országgyűlést, hogy valamilyen formában rendezze az azonos neműek párkapcsolatát. 1996-ban az Országgyűlés a Polgári Törvénykönyv módosítása révén a meleg párok számára is lehetővé tette az élettársi kapcsolat létesítését,
annak minden következményével együtt. 2007-ben a Parlament elfogadta a bejegyzett
élettársi kapcsolatról szóló törvényt, amely alapján az azonos vagy különnemű bejegyzett
élettársak jogai és kötelezettségei az örökbefogadás és a névviselés kivételével megegyeztek volna a házastársakéval.
Az Alkotmánybíróság több beadványt vizsgálva 2008. december 15-én megsemmisítette a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényt, de kiemelte, hogy az azonos
nemű pároknak is joga van a házassághoz hasonló családjogi státuszra. A Parlament
által 2009-ben a bejegyzett élettársi kapcsolatról újonnan elfogadott törvény megsemmisítését ismét számos indítványozó kérte az Alkotmánybíróságtól, azonban az másodszorra már kiállta az alkotmányosság próbáját. Az alkotmányozó többség 2011. április
18-án fogadta el a korábbi Alkotmány helyébe lépő új Alaptörvényt, melynek L) cikk (1)
a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött
életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját határozza
meg. A 2011. december végén elfogadott új családvédelmi törvény kizárta a család fogalmából az élettársakat és a bejegyzett élettársakat, és korlátozta a bejegyzett élettársak
törvényes öröklési jogát.
Az alapvető jogok biztosa 2012 májusában két, egymással összefüggő indítványt nyújtott be
az Alkotmánybírósághoz az új családvédelmi és a családtámogatási törvényekkel összefüggésben.21 Az ombudsman mindkét indítványában arra hívta fel a figyelmet, hogy
a jogalkotó a család fogalmából nem zárhatja ki a létező, működő és jogilag is elismert
társkapcsolatokat, mert ez az érintettek, sőt esetenként gyermekeik jogait is sérti.
Az egyik ügyben egy magánszemély azért fordult a biztoshoz, hogy kezdeményez20
Lux Ágnes: A meleg felvonulások és a gyülekezési jog konfliktusainak tapasztalatai Európában.
Acta Humana, 2008. 4. szám.
21
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ze az Alkotmánybíróságnál a családvédelmi törvény azon rendelkezésének vizsgálatát,
amely meghatározza a család fogalmát. A törvény a társkapcsolatok köréből kizárólag
a házasságot nevesíti a család alapjaként. Ezzel – a strasbourgi emberi jogi bíróság gyakorlatával ellentétes módon – kizárja a bejegyzett élettársi közösségben, azaz az azonos
nemű személlyel kapcsolatban élők „házassághoz hasonló” társkapcsolatának családként való elismerését és védelmét. A törvény így nem csupán a társkapcsolati formák,
hanem az azokat választó személyek szexuális irányultsága alapján tesz különbséget,
hiszen teljes mértékben kizárja a család fogalmi köréből az azonos neműek közötti társkapcsolatokat, amelyek esetében az Alaptörvény értelmében nem lehetséges házasságra
lépni.
Az ombudsmani indítvány rámutatott, hogy a törvényben deklarált családfogalom
nemcsak a párkapcsolatban élő azonos nemű pároknak okoz hátrányt, hanem azoknak
a különnemű pároknak is, akik nem házasságban, hanem más társkapcsolati formában
kívánnak élni. Az alapjogi biztos szerint ez a szűkítés aránytalanul korlátozza a házasságon kívüli más társkapcsolati formát választó párok magán- és családi élethez való
jogát azáltal, hogy lényegében kizárja őket a család fogalmi köréből. A család fogalmának
megszorító használata így szükségtelenül és aránytalanul korlátozza a nem házasságban,
hanem más társkapcsolati formában élők egyenlő méltósághoz való jogát, valamint magán- és családi élethez való jogát, és ez a megoldás az Emberi Jogok Európai Egyezményével is ellentétes.
Az ombudsmani gyakorlat arra is rávilágított, hogy a megszorító családfogalom alkalmazása
a családtámogatások szintjén is visszás helyzetet eredményezhet. Még 2011 szeptemberében állapította meg jelentésében a biztos, hogy sérti a gyermekek jogait és az egyenlő bánásmód
követelményét, hogy az élettársi kapcsolatban együtt élő szülők összességében kevesebb
családi pótlékot kaphatnak, mint azok, akik összeházasodtak. Az ombudsman szerint alkotmányos visszásságot okoz, hogy a családtámogatási törvény a támogatás megállapítása szempontjából nem tekinti családnak a valóságos családi formaként funkcionáló életközösségeket, mivel nem engedi a korábbi házastársi vagy élettársi kapcsolatból származó, együtt nevelt gyermekek összeszámítását. Az ombudsmani jelentés rámutatott, hogy
azok a nagycsaládok, amelyekben a szülők együtt élnek, de nem kötöttek házasságot,
évente mintegy 50-100 ezer forintos támogatástól esnek el, és számos további támogatásra
(tankönyvtámogatásra, kedvezményes térítési díjra) sem jogosultak.
Az ombudsman felkérte az illetékes minisztert, kezdeményezze a törvény módosítását, amely a különböző családi formák egyenlőként kezelését azzal is biztosítja, hogy
megteremti az egymás gyermekeit élettársi kapcsolatban, közös háztartásban nevelő
szülők esetében is az egybeszámítás lehetőségét. A miniszter a biztos kérésének nem
tett eleget, fenntartotta álláspontját, amely szerint a szabályozás a házasság védelme
érdekében indokolt és alkotmányos. Az alapjogi biztos ezért az Alkotmánybírósághoz
fordult és kérte a törvény rendelkezéseinek megsemmisítését. Indítványában ismételten
arra hívta fel a figyelmet, hogy az államnak a valós családszerkezeti formákat kell támogatnia, a családtámogatási rendszer alapjainak kialakításakor pedig minden gyermeket
egyenlőként kell kezelnie.
Az Alkotmánybíróság 2012 nyarán felfüggesztette a családok védelméről szóló törvény öröklésre vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépését, arra hivatkozva, hogy az a
bejegyzett élettársak törvényes öröklése vonatkozásában nem áll összhangban a Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseivel, ami jogbizonytalansághoz vezet.
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Az Alkotmánybíróság döntését követően a Parlament a 2013. március 11-én az Alaptörvény 4. módosításának részeként alkotmányos szabályozás szintjére emelte, hogy
családnak csak a házastársak, valamint a szülő-gyermek viszonyban állók minősülnek,
beleértve ebbe az örökbefogadást is, így a család fogalma köréből kiszorultak a külön- és
azonos nemű élettársak és bejegyzett élettársi kapcsolatban élő párok egyaránt.

Összegzés
Összegezve megállapíthatjuk, hogy a magyar LMBT mozgalom fejlődése, tiltakozásai,
bár érthető okokból csak a rendszerváltást követően léphettek ki az illegalitásból és vállalhatták fel a nyilvános működést, szervesen csatlakoztak a nemzetközi LMBT hálózat
csatornáihoz. Az LMBT mozgalom jellegzetessége a globális civil szervezeti térben való
működés, a hagyományos, tradicionális szervezeti formák melletti nyitottság a kötetlenség felé, egyúttal pedig a harcos tiltakozási formák helyett-mellett globálisan megjelenő fesztiválszerű, színes, a Pride felvonulások formájában testet öltő aktivitás jellemzi.
A nemzetközi emberi jogi garanciák, antidiszkriminációs, esélyegyenlőség előmozdítását célzó törekvések az évek során beépültek a demokratikus társadalmak jogrendszereibe, bizonyos kérdések, így a párkapcsolatok szabályozására vonatkozó rendelkezések, különös tekintettel a házasság kérdésére napjainkban is vitákat szülnek.
Bár Nyugat-Európában alapvetően dominál a melegfesztiválok hagyományosan jó
hangulatú karnevál jellege, a kelet-európai, így magyarországi rendezvényeket időről
időre kísérik támadások, atrocitások. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy például Franciaországban épp a 2013-as év szolgált példával mind a melegházasság elleni tömeges
társadalmi ellenérzések tömegtüntetések formájában való megjelenésére, mind pedig
a melegek elleni szélsőséges erőszakos támadásokra, melynek következtében legutóbb
egy 18 éves melegjogi aktivista fiú vesztette életét.
Az Európai Alapjogi Ügynökség 2013-as LMBT személyekre vonatkozó felmérésének adatai az érintettek alapvető jogainak védelme szempontjából Magyarország
számára is tanulságokkal szolgálnak. 22 A felmérés alapján szexuális orientáció alapján
diszkrimáltnak vagy zaklatásnak kitettnek tartotta magát a magyar megkérdezettek
45%-a, ez nagyjából az uniós LMBT átlagnak (47%) felelt meg. Az LMBT közösséghez
való tartozás miatti munkahelyi diszkriminációt hazánkban a megkérdezettek 19%-a
tapasztalta meg (EU LMBT átlag 20%), más területen való diszkriminációról az LMBT
személyek 33%-a számolt be (EU LMBT átlag 32%). Az oktatás területéről származó
adatok rámutatnak, hogy a 18 év alatti LMBT személyek iskolaéveik alatt Magyarországon 67%-ban rejtőzködnek (EU LMBT átlag 67%), a magyar diákok 90%-a tapasztalt negatív megítélést az iskolában az LMBT-nek tűnő iskolatársakra vonatkozóan
(EU LMBT átlag 91%).
Fentiek csak kiragadott adatok a kutatás eredményei közül, megállapítható azonban,
hogy az LMBT személyeket érő munkahelyi, iskolai, diszkrimináció, erőszak valóságos,
hétköznapi jelenség az Európai Unió alapvető jogok betartására és betartatására oly kényes mindennapjaiban is.
22
EU LGBT survey – European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. European Union
Agency for Fundamental Rights, 2013.
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Takács Judit és kutatótársai 2010-ben egy ezerfős, országosan reprezentatív lakossági
minta, valamint egy kétszáz fős LMBT közösségi minta keretében rákérdeztek a homoszexualitás megítélésére (EBH 2010). Az országos minta eredményei szerint a válaszadók leginkább azzal értettek egyet, hogy a homoszexualitás az egyén magánügye
(medián: 5). Ezt követte a homoszexualitás társadalmi normáktól, szabályoktól eltérő
viselkedésként való meghatározása (medián: 4), majd pedig – egymással szinte teljesen
megegyező egyetértési arányokkal – a homoszexualitás betegségdefiníciója és az azonos nemű partner választása alapvető jogként való megközelítése (medián: 4 – mindkét
esetben). A legalacsonyabb szintű egyetértés a bűndefiníciókat övezte (medián: 2).
Az LMBT közösségi mintán belül a legnagyobb egyetértéssel az azonos nemű partner
választása alapvető jog megközelítést fogadták (medián: 5), ezt követte a homoszexualitás magánügyként való meghatározása (medián: 5). Közepes mértékben elfogadottnak,
illetve elutasítottnak tűnt a homoszexualitást a társadalmi normáktól, szabályoktól eltérő viselkedésként meghatározó nézet (medián: 3), míg a homoszexualitás betegség,
valamint isten és társadalom elleni bűn definícióit (medián: 1 – mindhárom esetben)
kifejezett egyet nem értés övezte.
Az országos és az LMBT közösségi minta eredményeinek eltérései rávilágíthatnak az
érintettek és a külvilág definíciós készleteinek különbségeire. Különösen szembetűnő
az emberi jogi megközelítés hangsúlyozása az LMBT válaszadók körében, valamint a
WHO és más szakmai szervezetek évtizedes ellenérvei dacára is kitartó betegségdefiníció makacs jelenléte az országos mintában.
2010 folyamán az ELTE Társadalomtudományi Karán is végeztek egy olyan reprezentatív kutatást, melynek tárgya többek között a társadalmi távolság mérése volt a
különböző társadalmi kisebbségek tekintetében. A 2011. május 10-én közzétett kutatási eredmények szerint „a magyarok leginkább a melegeket utasítják el”: kétharmaduk
nem fogadná el, hogy a hozzátartozója vagy közeli barátja meleg legyen, és a megkérdezettek közel fele azt is nehezményezné, ha a szomszédjába homoszexuális költözne.23
Az idézett vizsgálati eredményekből is kitűnik, hogy az alapvető jogok kultúrájának
a társadalomban való megerősítése nem lehetséges a civil társadalom, a civil szervezetek ez irányú tevékenysége nélkül. A civil jogvédelem letéteményeseiként az LMBT
szervezetek eredményes harcot folytattak a polgári jogegyenlőség kivívásáért, ebben a
folyamatban pedig az alapjogvédő intézmények, így a magyar ombudsmani intézmény
is szerepet vállalt.
Megjegyzendő azonban, hogy az LMBT személyek vélhetően nagyarányú rejtőzködése miatt az általuk az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához hátrányos megkülönböztetés miatt benyújtott panaszok száma
elenyésző.
Végezetül mindenesetre leszögezhetjük, hogy az elért eredmények mellett – az LMBT
mozgalom célkitűzéseinek jellegéből adódóan is – a társadalmi, alapjogi, alkotmányjogi
viták várhatóan még jó ideig nem érnek véget, újabb és újabb feladatokkal, kihívásokkal
szolgálva mind a civil jogvédőknek, mind az alapvető jogok védelmét ellátó nemzeti és
nemzetközi intézményeknek.

23
Takács Judit: Homofóbia Magyarországon és Európában. In Takács Judit (szerk.): Homofóbia Magyarországon. Budapest: L’Harmattan, 2011.
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Tolerancia állami támogatással?
A gyűlöletbeszéd, a verbális kirekesztés a sérülékeny csoportok szinte teljes spektrumát
érinti. Különösen kiszolgáltatottak e körben a romák, a fogyatékossággal élők, a hajléktalanok, a menekültek, az egyes vallási csoportokhoz és a szexuális kisebbségekhez tartozók. Ezzel összefüggésben fontos utalni az Európai Bizottság legújabb, e témakört érintő
Eurobarometer felmérésére,1 amely szerint a diszkrimináció továbbra is gyakori jelenség
Európában: a közvélekedés szerint a legelterjedtebb az etnikai származáson alapuló hátrányos megkülönböztetés (56%), ezt követi a fogyatékosságon és a szexuális irányultságon
alapuló megkülönböztetés (46-46%). Hasonló tendenciákat mutat a felmérés Magyarország tekintetében is:2 a megkérdezettek 75%-a szerint gyakori az ötvenötödik életévüket
betöltöttek hátrányos megkülönböztetése, ezt követi az etnikai megkülönböztetés, amely
a válaszadók 70%-a szerint elterjedt, majd a fogyatékosságon (54%), a nemen (44%) és a
szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés (42%). A társadalom sajátosságaiból is
adódhat, hogy Magyarországon a válaszadók szignifikánsan kevésbé tartják elterjedtnek
a nemi identitáson (EU-átlag: 45%, Magyarország: 34%) és a vallási vagy hitbéli meggyőződésen alapuló hátrányos megkülönböztetést (EU-átlag 39%, Magyarország: 25%). A magyar válaszadók mindazonáltal az EU-s átlagnál jelentősen gyakoribbnak vélik az etnikai
alapú, a nemi és mind a fiatal, mind az idősebb életkoron alapuló diszkriminációt.
Bár a gyűlölet-bűncselekmények számával kapcsolatosan nem állnak a rendelkezésre
egységes, európai szintű adatok, a kérdés jelentőségét mutatja, hogy az Európai Alapjogi Ügynökség (a továbbiakban: FRA) 2012-ben külön, tematikus jelentésben foglalkozott a problémakörrel. 3 Az e tanulmányban idézett viktimizációs kutatások tapasztalatai szerint a gyűlöletmotivációból elkövetett cselekmények legjellemzőbb áldozatai a
bevándorlók és más etnikai kisebbségek, különösen a romák. A FRA 2013-ban publikált
felmérése szerint a megelőző öt évben a szexuális kisebbségek (LMBT) körébe tartozó
válaszadók 26%-át (a transznemű válaszadók 35%-át) érte valamiféle fizikai vagy verbális inzultus.4 2008-ban a Magyarországon megkérdezett romák 19%-a számolt be arról,
hogy valamiféle atrocitás érte származása okán. 5
Special Eurobarometer 393- Discrimination in the EU in 2012. November 2012. – http://ec.europa.
eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_sum_en.pdf (Letöltés időpontja: 2013. június 13.)
2
Diszkrimináció az EU-ban 2012-ben. – http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_
fact_hu_hu.pdf (Letöltés időpontja: 2013. június 13.)
3
Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victims’rights. European Union
Agency for Fundamental Rights, 2012.
4
EU LGBT survey. European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. Results at a
glance. European Union Agency for Fundamental Rights, 2013. p.21.
5
Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victims’rights. European Union
Agency for Fundamental Rights, 2012. p.47.
1
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Bár az előítéletesség és a gyűlöletből elkövetett bűncselekmények nyilvánvalóan nem
tekinthetők azonos súlyú jelenségnek, a köztük lévő összefüggésrendszer többirányú
és tényleges: az előítéletes gondolatok szavakká, majd tettekké alakulnak, és legitimációs bázisul, érzelmi előkészítésül szolgálhatnak az erőszakos cselekmények számára. Jól
szemlélteti ezt az összefüggést Gordon W. Allport, aki az előítéletesség öt fokozatát különbözteti meg. Ezek (1) a szóbeli előítéletesség, (2) az elkerülés, (3) a hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció), elkülönítés, kirekesztés, (4) a fizikai agresszió, valamint (5) az
üldözés és kiirtás.6 Ebben a megközelítésben tehát az előítéletesség nem szükségképpen
marad meg a gondolatok és attitűdök szintjén, hanem olyan verbális vagy tettleges magatartásokban nyilvánul meg, amelyekre a jogszabályoknak is reagálniuk kell.
A gyűlöletkeltés elleni fellépés alapvető kérdése, hogy milyen célt tűz ki maga elé
a jogalkotó: pusztán a gyűlöletkeltő megnyilvánulások vagy az azok hátterében rejlő
attitűdök, előítéletek felszámolását is. Egyes nézetek, így Earl Warren, az amerikai Legfelsőbb Bíróság egykori elnökének véleménye szerint a faji diszkrimináció megszüntetésének nem elengedhetetlen feltétele az attitűdváltás, hiszen a jogszabályi tilalom
önmagában is képes megakadályozni, hogy az előítéletek a felszínre törve diszkriminatív cselekményekben nyilvánuljanak meg.7 A kontinentális európai gondolkodásmód
viszont sokáig kizárólag az előítéletek, negatív sztereotípiák felszámolásában látta a hátrányos megkülönböztetés megszüntetésének eszközét. Nagyrészt ennek köszönhető,
hogy az 1990-es évekig alig vagy egyáltalán nem voltak antidiszkriminációs törvények
Európában, illetve a létező szabályozás inkább erkölcsi deklarációként, mint a viselkedés megváltoztatásának hatékony eszközeként működött.8
A gyűlöletbeszéd elleni fellépés kézenfekvő módja a jogi tilalom, amelynek következetes
érvényesítése a gyűlölködő megnyilvánulások visszaszorításához vezethet. A következetes
és hatékony jogalkalmazás érdekében azonban elengedhetetlen a tényleges és potenciális jogalkalmazók érzékenyítése, képzése. Emellett a gyűlöletbeszéd elleni leghatékonyabb eszköz, ha annak társadalmi elfogadottsága csökken, ha ellenérzést vált ki a
társadalom tagjaiból, és a „vélemények piacán” szelektálódik ki szalonképtelenként az
ilyen jellegű megnyilvánulás. Ez esetben a társadalom tagjai következetesen és a sérülékeny csoportok iránti elfogadással és érzékenységgel reagálnak mind mások gyűlöletkeltő megnyilvánulásaira, mind pedig az azok indokául/ürügyéül szolgáló valós
társadalmi problémákra. Ez a társadalmi önszabályozás azonban csak érett és elfogadó,
a demokratikus alapértékek mellett mélyen elkötelezett társadalmakban jellemző, de
még ezeket a társadalmakat is megrendítheti az elhúzódó válság.
E tanulmányban kontextusba helyezzük a gyűlöletbeszéd jelenségével kapcsolatos
ombudsmani fellépést, vázoljuk, miként jutott el az alapvető jogok biztosa a jelenlegi
megközelítésmódhoz, amely a gyűlöletbeszéd állami-társadalmi megelőzésére helyezi
a hangsúlyt a represszióra irányuló megközelítésmóddal szemben.
A következő oldalakon vázoljuk a 2013-ban indult, „Kommunikációval az egyenlő
méltóságért – Befogadó beszéd kontra gyűlöletbeszéd ” címet viselő projekt szemléletmódját és alapvetéseit. A tanulmányban ezt követően az egyes állami-társadalmi alGordon W. Allport: Az előítélet. Budapest: Gondolat Kiadó, 1977.
Paul L appalainen: US Anti-Discrimination law. Remedies and Sanctions: Lessons and Pitfalls for
the EU. Discrimination in Working Life. Remedies and Enforcement. (Report of the Fourth Experts’ Meeting,
hosted by the Swedish Ombudsman against Ethnic discrimination, 14–15 October 2003) 26–35., 27.
8
Lappalainen i. m. 27.
6
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rendszerek szerinti bontásban mutatjuk be a projekt keretében tett legfontosabb megállapításainkat.
E tanulmány szerzői egyúttal a projektben is részt vettek, személyes szakmai véleményük így nagy részben megegyezik a projektet lezáró jelentésben megjelenő állásponttal. A következőkben egyértelműen jelezzük, amennyiben a projektet lezáró ombudsmani jelentésben9 megfogalmazottakon túlmenően további, az alapvető jogok biztosa
által nem jegyzett következtetéseket fogalmazunk meg.

A projekt szemléletmódja és alapvetései
A tág értelemben vett gyűlöletbeszéddel, az előítéletesség szóbeli megnyilvánulásaival
szembeni fellépés nem előzmény nélküli az ombudsmani intézmény történetében.
A gyűlöletbeszéd elleni fellépéssel létrejötte óta három aspektusból:
(1) jogalkotási szempontból,
(2) figyelemfelhívó jelleggel (proaktív tevékenysége körében) és
(3) jogalkalmazási szinten
foglalkozott az intézmény. Ezek egyes momentumait a teljesség igénye nélkül az
alábbiakban villantjuk fel.
(1) A korábbi kisebbségi ombudsmanok rendre szembesültek a gyűlöletbeszéd problémakörével, és az elmúlt években több javaslatot is megfogalmaztak ezzel összefüggésben.
K altenbach Jenő korábbi kisebbségi ombudsman 2001-ben a Büntető Törvénykönyv (Btk.) módosítására tett javaslattal kívánta növelni a gyűlöletbeszéd elleni védelem szintjét.10
K állai Ernő 2008-ban az egyenlő bánásmódról szóló törvény módosítására tett javaslatot a gyűlöletbeszéd elleni védelem hatékonyságának növelése érdekében. Amint a volt kisebbségi
ombudsman beszámolójában is leszögezte, e javaslatát az motiválta, hogy „nem alakult
ki egy olyan társadalmi diskurzus és normarendszer, amelyben a szélsőséges, előítéletes,
gyűlöletkeltő megnyilvánulásokat »szalonképtelenként«, elfogadhatatlanként minősítené a többségi közbeszéd.”11
E javaslatok azonban végül nem eredményeztek jogszabály-módosításokat.
Az alapvető jogok biztosa 2012-ben, az új Büntető Törvénykönyv kodifikációja során – hazai
és nemzetközi civil szervezetek javaslataival összhangban – több ajánlást is tett a gyűlöletbűncselekmények elleni fellépésre, amelyeket a jogalkotó részben figyelembe vett.12
(2) A fenti jogalkotási javaslatokat az motiválta, hogy az ombudsmanok rendre szembesültek a hatályos jogszabályok eszközeivel orvosolhatatlan gyűlöletkeltő megnyilvá9
AJB-1199/2013. sz. jelentés. A jelentésben az alapvető jogok biztosának következő munkatársai
működtek közre: C sikós Tímea, D óczé Nikolett, M agicz András, Seres Péter, Szajbély Katalin, Vass
Veronika.
10
A kérdéskörrel külön fejezetben (III.) foglalkozik a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok
országgyűlési biztosának beszámolója a 2001-es évről. – http://www.kisebbsegiombudsman.hu/hir353-nemzeti-es-etnikai-kisebbsegi-jogok.html (Letöltés időpontja: 2013. június 13.)
11
Lásd bővebben a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának beszámolója a
2008-as évről – 3.3. fejezet – http://3ddigitalispublikacio.hu/media/ombudsman/2008/ombudsman.
php (Letöltés időpontja: 2013. június 13.)
12
 ����������������������������������������������������������������������������������������
L���������������������������������������������������������������������������������������
ásd������������������������������������������������������������������������������������
részletesen „A válság vesztesei – a paragrafusok fogságában” projekt. AJBH projektfüzetek 2013/3. 1.2.1. fejezet – http://www.ajbh.hu/documents/10180/124834/valsag_vesztesei_2013.
pdf/11a8619c-6093-47c7-89fd-90a9db7e34b9?version=1.1 (Letöltés időpontja: 2013. június 13.)
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nulásokkal. Mindezen esetek ismertetése természetesen túlmutatna e tanulmány keretein, azonban az elmúlt évekre is jellemző, hogy több olyan konkrét ügy is felmerült az
ombudsmani gyakorlatban, amelyek a gyűlöletbeszéd elleni büntetőjogi fellépés elégtelenségét, a jogszabályok gyakorlati működésképtelenségét demonstrálták.
Példa erre egy magánszemélyek által szervezett, szélsőséges internetes oldalakon
reklámozott filmvetítés (egy nemzetiszocialista propagandafilm vetítése), amelynek
kapcsán az ügyészség az ombudsman jelzése alapján indított ugyan büntetőeljárást,
erre azonban kizárólag a szerzői jogok megsértése miatt került sor. Jellemző példája a
jogi fellépés kudarcának az az eset is, amikor egy, a neonáci ideológiát nyíltan felvállaló
zenekar roma és zsidó emberek megölésére uszító felvételei (amelyek az interneten is
megtalálhatók és koncerteken is elhangzottak) kapcsán az ügyészség arra hivatkozva
szüntette meg a közösség elleni igazgatás miatt indult nyomozást, hogy a zenekar tagjai
nem terjesztették dalaikat nagy nyilvánosság előtt. Eredménytelen maradt a nyomozás
egy nemzetiszocialista, hungarista eszméket terjesztő weboldal ügyében is, pedig az
itt fellelhető írások szerzői nagy valószínűséggel magyarországi lakosok, és az általuk
használt internetcsatlakozás alapján akár azonosíthatóak is lehetnének.13
Az ombudsmanok a fentieken túl gyakorta szembesültek olyan ügyekkel is, amikor
a médiában megjelenő gyűlöletkeltő megnyilvánulásokkal kellett foglalkozniuk. Friss
példa erre a Pesty Fekete Doboz „Cigány – magyar együttélés” című nagy vitákat kiváltott adásával kapcsolatos ombudsmani vizsgálat, amelynek lezárásaként az ombudsman
megállapította, hogy sérült az egyenlő méltóság alkotmányos elve és a közszolgálatiság
követelménye.14
(3) Proaktív, figyelemfelhívó szerepkörében az ombudsmani hivatal is több alkalommal
foglalkozott a gyűlöletkeltés elleni fellépés, a tolerancia megteremtése kérdéseivel. Ide
sorolhatóak tág értelemben mindazon projektek és átfogó vizsgálatok, amelyeket az
állampolgári jogok országgyűlési biztosa, a kisebbségi ombudsman, majd később az
alapvető jogok biztosa az egyes sérülékeny csoportoknak szentelt. E körben említeni
kell a fogyatékos emberek jogaival, nemzetiséghez tartozó személyek jogaival, a hajléktalanság kérdéskörével és a gyermeki jogok tudatosításával foglalkozó vizsgálatsorozatokat, valamint az oktatási integráció vizsgálatára, a nemzetiségek médiamegjelenésére,
a rendőrség kisebbségekkel kapcsolatos bánásmódjára vonatkozó átfogó vizsgálatokat.
A fent már hivatkozott Eurobarometer 2012 kutatás is megerősítette, hogy a válságfolyamatok nem kedveznek a toleráns társadalmi légkör kialakításának, ellenkezőleg,
a válság fokozza a diszkriminációt a társadalomban. 2013-ban így e kérdéskör, éppen
megoldatlansága miatt ismét előtérbe került. Ezúttal azonban egy új szemszögből kívántuk
megközelíteni a kérdéskört: a tiltó, represszív szabályozás hatékonyságának vizsgálata helyett annak előfeltételeire helyzetük a hangsúlyt: a különféle állami és társadalmi intézmények toleranciát erősítő kapacitásának vizsgálatára.
Dr. K állai Ernő: Megszüntetve. A kisebbségi ombudsman összegzése. Budapest: Országgyűlési Biztos
Hivatala, 2011.
14
Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-3395/2012. számú ügyben. http://www.google.
hu/url?sa=t&rct=j&q=pesty%20fekete%20doboz%20ombudsman%20jelent%C3%A9s&source=w
eb&cd=4&ved=0CD0QFjAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ajbh.hu%2Fdocuments%2F14315%2F1
28545%2FOn%2Bthe%2BTV%2Bprogram%2Bof%2Bthe%2BPesty%2BFekete%2BDoboz%2Btitled%
2BThe%2BGypsy-Hungarian%2Bcoexistence.rtf%2F7a501dde-9032-4b03-aacc-86506cb3df34&ei=p65Ufy1CIKu4QSpoIHQCQ&usg=AFQjCNH7k3BolsQ92XEENIsrqLaZetvnRw
13
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A „Kommunikációval az egyenlő méltóságért” projekt tézise az volt, hogy a tiltó állami jogszabályok hatékony érvényesítésére csak valóban befogadó, érzékeny társadalmi
környezet mellett van valós lehetőség. Tényleges attitűdváltás szükséges a jogszabályok
kötelezettjei és a jogalkalmazók körében is annak érdekében, hogy hatékonyan gátat
vethessünk az előítéletes, gyűlöletkeltő megnyilvánulásoknak. Az attitűdváltás eszközei pedig a nevelés, az oktatás, a képzések és továbbképzések minden szinten és a
formában, kisgyermekkortól egészen a jogalkalmazók (rendőrök, bírák, ügyészek) képzéséig. A nevelés, az oktatás, a kommunikáció hatékony ellenszerei lehetnek a tájékozatlanságból és előítéletekből adódó gyűlöletbeszédnek.
A projekt célja tehát az volt, hogy feltérképezze azt, hogy az állami és tág értelemben
vett civil nevelő-oktató programok különféle szintjein mennyiben kapnak teret a toleranciát, az integratív társadalom kialakítását elősegítő tartalmak. E körben főként azt
vizsgálta a biztos, hogy az arra kötelezett hatóságok és állami szervek miként látják el
megelőző feladatukat, és hogyan segítik a civil szféra ez irányú tevékenységét, továbbá
kihasználják-e az európai partnerségekben és a civil, esetlegesen nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségeket. Az egyházak hitéleti tevékenységének vizsgálatára az
állami szerveknek, így az alapvető jogok biztosának sincs lehetősége. A hatásköri kereteket tiszteletben tartva a biztos mégis fontosnak tartotta, hogy jelentésében ismertesse
az oktatási és karitatív tevékenységük miatt leginkább érintett egyházak – mint a társadalmi gondolkodás, szemléletformálás kulcsfontosságú szereplőinek – önkéntes közreműködését a toleráns beszéd, az előítélet-mentes gondolkodásmód kialakításában.
A projekt illeszkedik azon intézkedések körébe, amelyeket a jobboldali extremizmussal
és a gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó – a norvég külügyminisztérium által 2013
májusában, Oslóban szervezett – konferencia záródokumentuma az államok figyelmébe ajánlott. Eszerint az államoknak és más fontos társadalmi szereplőknek pozitív és
megelőző intézkedéseket kell elfogadniuk a társadalmi tudatosság és tolerancia erősítése érdekében.15
A vizsgálatsorozat keretében az ombudsman közel száz állami szervet, felsőoktatási
intézményt és civil szervezetet keresett meg a következő területeken:
• köznevelés, felsőoktatás
• média
• igazságszolgáltatás
• nemzetiségek
• civil szervezetek
• egyházak
A megkeresett szervektől – egyéniesített formában, feladatellátásukat figyelembe
véve – a biztos arról kért tájékoztatást, hogy milyen intézkedéseket tesznek a sérülékeny, illetve különösen védendő csoportokkal (e körben különösen a fogyatékossággal
élő emberekkel, a romákkal vagy egyéb nemzetiséghez tartozókkal, a hajléktalanokkal,
a szexuális kisebbségekkel és a vallási csoportokhoz tartozókkal) szembeni előítéletek
csökkentése érdekében.
A vizsgálatok eredményeit az alábbiakban összegezzük.

15
Conference report – Conference on Right-wing Extremism and Hate Crime in Europe. May 14–15.
2013. (kézirat)
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Toleranciát elősegítő intézkedések az oktatásban
A nemzetközi dokumentumokban kiemelt szerepet kap az emberi jogi oktatás és nevelés.
A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ Egyezmény 7. cikke értelmében a „részes államok vállalják, hogy haladéktalanul hatékony
intézkedéseket tesznek, különösen az oktatás, nevelés, kultúra és tájékoztatás területén,
abból a célból, hogy a faji megkülönböztetésre vezető előítéleteket leküzdjék és a nemzetek és a faji vagy etnikai csoportok közötti megértést, türelmességet és barátságot előmozdítsák […]”. Az oktatás, nevelés, valamint rendőrök és más kényszerintézkedéseket
foganatosító személyek antidiszkriminációs képzésének fontosságára az Egyezmény
érvényesítésével foglalkozó Bizottság is felhívja a figyelmet általános ajánlásaiban.16 Az
UNESCO antidiszkriminációs egyezményének 5. cikke, valamint a Gazdasági, Szociális
és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 13. cikke szintén hangsúlyozza
az iskolai oktatás kiemelkedő jelentőségét a békés és kölcsönös tolerancián alapuló társadalmak kialakításában.
Az Európai Tanács 1995-ben határozatot fogadott el, amelyben deklarálta az oktatási rendszer szerepét a rasszizmus és idegengyűlölet elleni fellépésben.17 Az ECRI 1.
számú általános ajánlásában a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és az
intolerancia elleni küzdelem tárgyában18 hangsúlyozza, hogy a címében szereplő jelenségek leküzdésére a jog eszközei önmagukban nem elegendőek. Ennek megfelelően az
ajánlás két részre tagolódik: a jogi szabályozással, jogérvényesítéssel kapcsolatos ajánlások mellett számos egyéb intézkedésről szól. Hangsúlyozza a közép- és hosszú távú
oktatási és ismeretközvetítő intézkedéseken alapuló, preventív jellegű stratégiák kulcsfontosságát a rasszizmus elleni küzdelemben. Hivatkozik az Európa Tanács R.(84)18.
számú ajánlására a tanárok interkulturális képzéséről, illetve az R(85)7. számú ajánlásra
az emberi jogok iskolarendszer keretében történő oktatásáról.
Az EBESZ dokumentumaiban, így például az 1992-es Helsinki csúcson elfogadott
határozatban is megjelenik a kultúrák közötti megértést elősegítő emberi jogi oktatás,
kutatás és képzések fontossága. A Budapesten, 1994-ben elfogadott határozatok hangsúlyozzák, hogy az integrációs és oktatási politikák szerves részévé kell tenni a rasszizmus elleni küzdelmet.19
A FRA 2011-ben az emberi jogi nevelés és a holokausztról való oktatás tárgyában kiadott jelentésében 20 hangsúlyozza: az emberi jogi oktatás nincs kellő mértékben integrálva az EU országok tanterveibe annak ellenére, hogy a tagállamok elkötelezettséget
16
 �������������������������������������������������������������������������������������������
General Recommendation No.5.: Reporting by States Parties (Art.7.) 14/04/77; General Recommendation No.29.: Art.1., paragraph 1 of the Convention (Descent) 01/11/2002. 47.; General Recommendation No.13: Training of law enforcement officials in the protection of human rights. 21/03/93
1.-3. – www.unhchr.ch (Letöltés időpontja: 2013. június 13.)
17
Resolution of the Council and the representants of Member States governments meeting within
the Council of 23. octobre 1995 on the response of educational systems to the problems of racism and
xenophobia. – www.europa.eu.int (Letöltés időpontja: 2013. június 13.)
18
ECRI General policy recommendation no. 1.: Combating racism, xenophobia, antisemitism and
intolerance. Strasbourg, 4. October 1996.
19
Budapest, 1994 (Decisions, chapter VIII, par 1., 25.)
20
Discover the past for the future. The role of historical sites and museums in Holocaust education
and human rights education int he EU. European Union Agency for Fundamental Rights 2011.
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mutatnak e területen. Nagyon fontos ebből a szempontból a tanárok képzése és továbbképzése is.
Az oktatás, a képzések és a felvilágosító munka jelentősége egyértelműen kitűnik a
fenti dokumentumokból.21 Az emberi jogi nevelés szerepe kettős: a gyermekkori, iskolai
nevelés a diszkriminatív attitűdök kialakulása ellen veheti fel a harcot. A pedagógusok megfelelő ismeretekkel való ellátása pedig – még ha mélyen berögződött attitűdjeik
gyökeres megváltoztatása nem minden esetben is lehetséges – elősegítheti jogkövető
magatartásukat azáltal, hogy segít felismerni a diszkriminatív elemeket saját magatartásukban és viszonyulásukban, és egyben hitelesebbé teszi az emberi jogi nevelésben
vállalt szerepüket.
A toleráns beszédért, sőt az előítélet-mentes, cizellált gondolkodásmódért tehát elsődleges felelősség terheli a köznevelés-közoktatás rendszerét, az óvodától a pedagógusképzésig. Fontos volt ezért feltérképezni, hogy mit tesz, mit tehet a magyar köznevelés
rendszere a befogadó személetű polgárok képzéséért, mi a szerepe ebben a mainstream
oktatási rendszernek, és milyen jó gyakorlatokkal szolgálhatnak az alternatív oktatási
intézmények e téren.
A toleranciára nevelés előfeltételei a köznevelés rendszerében
Nyilvánvaló, hogy az oktatásnak jelentős hatása van a gyermekek szocializációjára,
kérdéses azonban, hogy a jelenlegi magyar oktatási rendszer mennyiben alkalmas a
toleranciára nevelésre.
E kérdéskör kapcsán – tekintettel a téma interdiszciplináris jellegére – szükségesnek
látszik egy rövid kitérőt tenni a szociálpszichológia területére. R adó Péter oktatáskutató
a projekt keretében 2013. április 29-én rendezett „Jó gyakorlatokkal a toleranciáért” elnevezésű ombudsmani műhelybeszélgetésen kifejtette, hogy a toleráns attitűdök kialakulásához nem pusztán lexikális emberi jogi ismeretek átadására van szükség, hanem
ahhoz további három tényező megvalósulásán keresztül vezet az út, melyek: a konfliktustűrő képesség, a jogegyenlőség elfogadása és az erőszak elutasítása.22 A konfliktustűrő képesség csak abban az esetben alakulhat ki, ha vannak tényleges konfliktusok,
amelyeket azonban kizár a pedagógusok és gyerekek közötti hagyományosan egyoldalú kommunikáció. Szükség van ezért egy olyan pedagógia szemléletváltásra, amely
magában foglalja a pedagógusok és gyerekek közötti érdemi párbeszédet, valamint a
gyerekek egymás közötti többoldalú kommunikációját. Sajnos ez a szemlélet még ritkaságnak számít a magyar közoktatásban.
Mindezeken túl van egy olyan jellegzetessége a magyar oktatási rendszernek, amely
a toleranciára nevelés szempontjából az oktatáskutatók véleménye szerint végzetes
21
A fent idézetteken kívül számos szakértői vélemény és ajánlás hangsúlyozza a nevelés, oktatás
szükségességét, így például az Európai Bizottság szakértői jelentése a romák helyzetéről (The Situation
of Roma in an Enlarged European Union. European Commission Directorat- General for Employment
and Social Affairs 2004., p. 21.), az ECRI 3. számú általános politikai ajánlása a romák helyzetéről
és 5. számú általános politikai ajánlása a muszlimokkal szembeni diszkrimináció és intolerancia
leküzdéséről.
22
A műhelybeszélgetésen elmondottakat a szakértő a következő tanulmányban összegezte:
Radó Péter – Jó és rossz gyakorlatokról: a toleranciára nevelés – http://oktpolcafe.hu/jo-es-rosszgyakorlatokrol-a-toleranciara-neveles-2022/ (Letöltés időpontja: 2013. június 11.)
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hatású: ez a szegregáció. Az a tény, hogy az osztályban vagy az iskolában nincsenek
roma vagy fogyatékkal élő gyerekek, noha más osztályokban vagy az iskola körül vannak, egy olyan szimbolikus falat emel, amit nem lehet „jó gyakorlatokkal” áttörni. Egy
szegregáló rendszerben toleranciára nevelni pedig R adó álláspontja szerint eleve kudarcra ítélt vállalkozás.
A korábbi PISA (Programme for International Student Assessment) felmérések és
hazai kutatások 23 a társadalmi hátrányok és kompetenciahiányok jelentős iskolai újratermelődéséről tanúskodnak Magyarországon. A magyar iskolákat jelentős részében
jellemző pedagógiai gyakorlat már az első években családi hátterükhöz „rendezi hozzá” a gyermekek tanulási eredményeit, tehát növeli a tanulási eredményeken alapuló
egyenlőtlenségeket. Sokszorosan bizonyított, és az ombudsmani hivatalban a korábbi
években folyó vizsgálatok által is alátámasztott tény, hogy a magyar iskolarendszerben a gyerekek iskolai előmenetelét nem a képességek és az ambíciók, hanem a szülők
társadalmi státusza határozza meg elsősorban. A hátrányos helyzetű tanulók iskolai integrációja szinte lehetetlen olyan társadalmi környezetben, amelyik a szegény és/vagy
cigány tanulóban a magasabb társadalmi státusszal rendelkező családok gyermekei fejlődésének akadályát látja.24
E szeparációs folyamaton alapszik, azonban azon túlmutat az etnikai szegregáció
jelensége. Az oktatási szegregáció nem a szülők akaratán alapuló, pedagógiai programok által nem alátámasztott etnikai alapú elkülönítés, s mint ilyen, a szelekció egy
intézményesült, hazánkban leginkább a roma tanulók emberi jogait csorbító változata. A hatályos jog válasza erre a helyzetre egyértelmű. Az elkülönítés jogellenes. A
társadalmi helyzet szerint biztosított, eltérő színvonalú nevelés-oktatás szintén jogellenes. 25
Az állam szerveinek ezért különösen fontos kötelessége lenne hivatalból fellépni, s
hatékony intézkedéseket tenni azon gyermekek, tanulók jogainak és jogos érdekeinek
a védelme érdekében, akiknek alacsony társadalmi státuszú családjai a nekik okozott
hátrányt fel sem ismerik, így panasszal sem élnek, sőt olykor a rendszerszintű hátrányt
előnynek tekintik.

Messages from PISA 2000 –
www.oecd.org/education/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/34107978.pdf
(Letöltés időpontja: 2013. 06.13.); OECD (2010b): PISA 2009 Results, Vol. II.: Overcoming social background. Equity in learning opportunities and outcomes. www.oecd.org/pisa/pisaproducts/48852584.
pdf (Letöltés időpontja: 2013. 06.13.) Róbert Péter: Iskolai teljesítmény és társadalmi háttér nemzetközi
összehasonlításban. In Társadalmi riport 2004. Szerk.: Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich
György. Budapest: TÁRKI, 193–205. A foglalkoztathatóságot, a méltányosságot és az alkalmazkodóképességet
szolgáló oktatás, Fehér könyv az oktatásról 2013.
http://www.hazaeshaladas.hu/ftp/20130512_oktatas_feher_konyv_final_v4.pdf (Utolsó letöltés: 2013. június 4.); Tóth István György: A társadalmi kohézió elemei: bizalom, normakövetés,
igazságosság és felelősségérzet – lennének… – http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBLA-921/publikaciok/tpubl_a_921.pdf (Letöltés időpontja: 2013. június 4.); „A középosztály félelme” áll a
romaellenesség hátterében. 2010. november 5., MTI
24
Putnoki kisebbségi ombudsmani jelentés: NEK-5572/2007.; NEK-1541/2008.; NEK-1542/2008.;
NEK-1543/2008.; NEK-1544/2008.; NEK-1545/2008.; NEK-1552/2008.; NEK-1553/2008. számú ügyek
25
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
10. § (2) bekezdés.
23
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Toleranciára nevelés a tantervekben és a pedagógusképzésben
A projekt során megkeresett Emberi Erőforrások Minisztériumának válasza szerint az
állami szerepvállalás a köznevelés minden szintjén megjelenik az Óvodai nevelés országos alapprogramja és a Nemzeti alaptanterv, és ezeken keresztül a pedagógia programok keretében. A hatályba lépő Alapprogramban új elemként jelenik meg az erkölcsi
nevelés keretszabálya, amely a gyermek szociális érzékenységének, kortársaival és a
felnőttekkel, környezetével való kapcsolatainak, önkifejezésének fejlődésére gyakorol
hatást.
A fenti célok teljesülésében, vagyis a gyermekek attitűdjének formálásában azonban
meghatározó szerepet tölt be a pedagógus személyisége. Ennek fontosságát az Alapprogram is hangsúlyozza, amikor kimondja, hogy a gyermeki magatartás alakulása
szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modellértékű kell hogy legyen.
Szintén új elemként jelenik meg a közoktatás rendszerében az erkölcstan tantárgy. A
Nemzeti alaptanterv26 a nevelési célok között deklarálja az erkölcsi nevelést. A cél kifejtése során így fogalmaz: „Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését,
mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az
elfogadás.” Az általános iskola 1–8. évfolyamán az erkölcstan tantárgy oktatása kötelező
tanórai keretben történik.
Lehetőség van továbbá erkölcstan helyett a szülőknek a gyermek számára hit- és
erkölcstan oktatást választani. Az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatás tartalmának meghatározása az egyházi jogi személy feladata. A projekt
keretében a minisztérium válasza szerint e választási lehetőség éppen azért áll fenn,
hogy az egyes erkölcsi kérdéseket a vallásos meggyőződésnek megfelelően vizsgálhassák, ismerhessék meg a tanulók. Ezért – tiszteletben tartva a vallási-világnézeti
meggyőződést – az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatás tartalmát az állam nem szabályozza, abba semmilyen módon, még tanácsadás vagy kérés
formájában sem avatkozik bele. A köznevelésért felelős államtitkár szerint a vallási,
világnézeti elkötelezettség határozott erkölcsi, etikai állásfoglalást feltételez, amelynek elfogadása az elkötelezettségből eredően kizárólagos. Az államtitkár álláspontja
szerint nem várható el tehát egy világnézeti alapú, és tartalmában az egyházakra bízott oktatástól, hogy annak tartalmát az adott egyház bármely rajta kívül álló entitás
kérésére megváltoztassa.
Mindezek alapján tehát az erkölcstan helyett választható hit- és erkölcstan tantárgyak
tartalma nem tisztázható általános jelleggel, az az adott egyházak tanainak a függvényében alakul, amelyek kapcsán e tanulmány szerzőinek aggodalmai szerint bizonyos
kérdésekben felmerülhet a modern emberi jogi személetmóddal való ütközés. Álláspontunk szerint különösen érzékeny kérdés e tekintetben a szexuális kisebbségekkel
szembeni viszonyulásmód: míg az emberi jogi dokumentumok egyértelműen síkra
szállnak a szexuális irányultságon, illetve identitáson alapuló megkülönböztetés ellen,
26
 �����������������������������������������������������������������������������������������������
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet (Nat.) 1.1.1. pontja
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egyes egyházak hitelveivel ellentétes a homoszexualitás gyakorlása (amellett, hogy a
homoszexuális hajlamot önmagában jellemzően nem tekintik bűnnek).27
Az egyházak tanításaiba, a hitéleti kérdésekbe természetesen egy jogállamban az állam
nem avatkozhat bele. Tekintettel azonban arra, hogy az állami köznevelés rendszerében
az erkölcstan és a hit- és erkölcstan egymást kiváltó tantárgyakként jelennek meg, a kérdés megítélésünk szerint megkerülhetetlen. Különös aktualitást ad a kérdésnek, hogy
az számos gyermeket érint: 2013 szeptemberétől az első osztályos gyermekek szüleinek
52%-a választotta az egyházak által szervezett hit- és erkölcstan oktatást.28 További garanciák szükségesek tehát arra nézve, az állam – a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartásával, anélkül,
hogy a hit- és erkölcstan oktatás tartalmát befolyásolná – a nemzetközi dokumentumokból is következő
emberi jogi szemléletmódot a köznevelés rendszerében valamennyi diákkal megismertesse.
A fenti álláspontunkat támasztja alá a FRA 2013-ban publikált kutatási jelentése
is.29 Eszerint az EU-s tagállamokban megkérdezettek közül gyermekkorukban tízből
nyolcan tapasztaltak negatív reakciókat egy melegnek vélt iskolatárssal kapcsolatosan. A FRA álláspontja szerint fontos, hogy az oktatásban érvényre juttassák az EU
antidiszkriminációs és egyenlőségre vonatkozó elveit, és hogy az iskolák mindent
megtegyenek annak érdekében, hogy megakadályozzák az LMBT csoportokhoz tartozó diákok stigmatizációját. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a szexuális irányultsággal és nemi identitással összefüggésben az iskolai tanterv keretében objektív
információkhoz juthassanak a diákok, annak érdekében, hogy biztosítsák a szexuális
kisebbségekkel szembeni tiszteletet és megértést, valamint tudatosítsák a diákokban e
kisebbség problémáit. Ezzel összefüggésben a pedagógusok számára speciális képzést
szükséges biztosítani.
Megítélésünk szerint a fentiekkel rokonítható továbbá az a dilemma is, hogy egy toleráns, befogadó társadalomban – ahogyan azt nemzetközi példák is mutatják – a vallásszabadság tiszteletben tartására épülő köznevelésnek ki kell(ene) terjednie több vallás,
világnézet és kultúra megismertetésére.
Mint arra az előzőekben utaltunk, a gyermekek világnézetének formálása szempontjából kulcsszerepe van a pedagógus személyiségének, ezért nagyon fontos megvizsgálni, hogy miként jelennek meg az egyenlő bánásmódra és a kirekesztett csoportokra
vonatkozó ismeretek, valamint a velük kapcsolatos érzékenyítés a pedagógusképzésben.
Ennek feltérképezésére az alapvető jogok biztosa a projekt keretében összesen 26 pedagógusképző intézményt keresett meg.
A pedagógusképzést végző egyetemek tanrendjeinek, képzési terveinek és megkeresésünkre adott válaszainak áttekintése után megállapítható, hogy többségében az
intézmények alapvető céljai között szerepel a kiszolgáltatott, diszkriminált társadalmi
csoportok iránti toleranciára nevelés. A hátrányos helyzet kezelésére, a kisebbségi léthelyzetből fakadó esélyegyenlőtlenségek megismerésére felkészítő, érzékenyítő elemek
jellemzően minden pedagógiai és társadalomtudományi képzési programban megtalálhatók, a kötelező és a választható kurzusok keretei között is.
A projekt során megkeresett egyházak válaszaikban vagy egyáltalán nem, vagy – egy esetben –
negatívan nyilatkoztak a jelenségről.
28
http://eduline.hu/kozoktatas/2013/5/31/Tobb_elsos_diak_tanul_majd_hittant_mint_erk_
XNG1ZD (Letöltés időpontja: 2013. 05.31.)
29
EU LGBT survey. European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. Results at a
glance. European Union Agency for Fundamental Rights, 2013. 12.
27
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Mindezek mellett számos jó gyakorlatot, követendő példát találunk a felsőoktatási intézmények működésében. Ilyen például, hogy több intézmény fordít különös figyelmet
arra, hogy segítse a kirekesztett társadalmi csoportba tartozó jelentkezőket, hallgatókat.
Ez a gyakorlatban leginkább hallgatói mentorprogramokat, önkéntes terepmunkát és
érzékenyítő előadásokat takar. 30 Az esélykülönbségek kiegyenlítésére, a jogegyenlőség
érvényesítésére törekszenek tehát a pedagógusképző egyetemek és főiskolák, az eredményekkel azonban – látva a hazai jelenségeket – a kapott válaszok alapján jellemzően
nem elégedettek.
A beérkezett válaszok alapján az alapvető jogok biztosa megállapította, hogy a felsőoktatás jelenlegi rendszerében hiánypótlónak számítana egy olyan – akár választható
szinten felvehető – tantárgyblokk, illetve speciális képzés, amely a demokratikus állampolgári kompetenciák fejlesztésére irányul. Ezen belül célszerű lenne külön kurzus
keretében foglalkozni a társadalmi csoportkonfliktusok természetével és azok kezelésének modern módszereivel, mint például a mediáció. 31 Tekintettel arra, hogy a magyar társadalom értékrendjét európai32 és tágabb nemzetközi kontextusban vizsgáló
kutatások egyértelműen jelzik a kisebbségekkel szembeni intolerancia viszonylag magas szintjét, külön gondot kellene fordítani a különböző tréningjellegű képzési formák
fejlesztésére és elterjesztésére. Egy ilyen, választható vagy kötelező tantárgyblokk minden hallgató, de különösen a demokratikus értékrend átadásában kulcsszerepet játszó
tanárok képzésében előnyösen befolyásolná az előítéletek csökkentését és a kirekesztett
csoportokkal kapcsolatos társadalmi felelősségvállalás alakulását.
„Érzékenyítés” az alternatív oktatási módszerekben
A jelentésben a biztos kitért az alternatív oktatási módszerek szemléletformáló szerepére is. A hazánkban a rendszerváltás után megjelenő alternatív iskolák és módszerek
– mint például a Waldorf vagy a Montessori – olyan üde színfoltjai a magyar oktatásnak,
amelyek példaértékűek lehetnek a toleranciára nevelésben, s kiemelt szerepük van a
gondolkodásra és előítélet-mentes életre való oktatásban. Mind jogszabályi, mind anyagi szinten elengedhetetlen lenne a minél szélesebb körű – állami – támogatásuk is.
Az alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó iskolák körében egyetértés mutatkozik a tekintetben, hogy valamennyi iskolai tantárgy tanításának célja kell hogy legyen a tanulók személyiségének az adott tárgy tanítása útján történő formálása. Egyetlen tantárgy oktatása sem korlátozódhat valamely tudomány tantárggyá szervezett
információanyagának feldolgozására, a tantárgy tanításának keretében lehetséges nevelés kérdéseivel is foglalkoznia kell. Tehát a tanítási óráknak az ismeretek átadásán, a
készségek, képességek, kompetenciák kialakításán, fejlesztésén keresztül az egész személyiség fejlesztését kell szolgálniuk, természetesen az adott tantárgy lehetőségeinek
 ���������������������������������������������������������������������������������������������
A fogyatékossággal élő hallgatók helyzetével, esélyegyenlőségének előmozdításával két ombudsmani jelentés is foglalkozott az elmúlt években. Lásd OBH 5312/2006, valamint AJB-2990/2012.
ügyszámú jelentések.
31
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar válaszlevele alapján.
32
Lásd például: Special Eurobarometer 393- Discrimination in the EU in 2012. November 2012. –
http://ec.europa. eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_sum_en.pdf (Letöltés időpontja: 2013. június
13.); Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victims’rights. European Union
Agency for Fundamental Rights, 2012.
30
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figyelembevételével. A pedagógusnak a tananyag közvetítését az adott iskola nevelési
céljaival összhangban, annak elérése érdekében, a tantárgy sajátos módszereit alkalmazva, más tantárgyakban folyó neveléssel összhangban kellene elvégeznie. 33
A köznevelési rendszer integratív kapacitása
Mindezek alapján megállapítható tehát, hogy pozitív törekvések is láthatók a tolerancia
és előítélet-mentesség fejlesztésével kapcsolatban az óvodai nevelésben, a közoktatásban
és a pedagógusképzésekben. A 2013-ban hatályba lépő Alapprogram, Nemzeti alaptanterv és egyéb irányelvek, jogszabály-módosítások, valamint pályázatok hatékonysága,
illetve eredményei a gyakorlatban azonban még nem mérhetők vagy ítélhetők meg, így
ezek megvalósulásának hatékonyságáról csak a következő években lehet érdemben állást foglalni. A kirajzolódó állami koncepciót tekintve aggályos mindazonáltal, hogy bár
– legalább koncepcionális szinten – megjelenik a roma kultúra és integráció kérdésköre,
a többi kirekesztett társadalmi csoporttal kapcsolatban azonban az előítélet-mentesség
fejlesztése nem figyelhető meg, például a szexuális kisebbségekkel, a hajléktalanokkal
vagy a fogyatékossággal élő személyekkel szembeni tolerancia kérdése egyáltalán nem
vagy alig – még a megismertetés szintjén sem – jelennek meg az irányelvekben, tantervekben, illetve programokban.
Nem figyelhető meg továbbá a pedagógiai világképet, a pedagógiai eszköztárat megújító koncepcióváltás az oktatás területén, miközben egyre erősödő szegregációról és
szeparációról beszélhetünk. A magyar közoktatásnak pedig szakértők szerint olyan széles körű koncepcióváltásra lenne szüksége, amelyben a toleranciára nevelést elősegítő
alternatív módszereket és technikákat központilag beépítik az állami oktatásba, a rendszer szerves részévé teszik, így azok mindenki – minden gyermek, szülő és pedagógus
– számára elérhetővé válnak. A toleráns attitűdök kialakulásához ugyanis konfliktustűrő, a jogegyenlőséget elfogadó és az erőszakot egyértelműen elutasító, gondolkodó,
asszertív fiatalokat kellene „kinevelnie” a magyar közoktatásnak, amelyhez toleráns,
előítélet-mentes, megfelelő módszertani ismeretekkel rendelkező pedagógusokra, valamint nyitott, megfelelő szemléletű és integráló oktatási intézményekre lenne szükség.
Összességében minden oktatáspolitikai kezdeményezésnek és az oktatás minden intézményének törekednie kellene az oktatási egyenlőtlenségek csökkentésére, valamint a
méltányosság érvényesítésére.

Érzékenyítés az igazságszolgáltatás szereplői körében
A befogadó beszédért másodlagosan mindazon szervek, szervezetek felelnek, amelyek
feladata, hogy a gyűlöletkeltés elleni jogszabályokat alkalmazzák. Mindaddig ugyanis,
amíg a jogalkalmazó szervek nem ismerik fel egy beszédmód sztereotip vagy méltóságsértő voltát, addig nem képesek megfelelően alkalmazni az egyenlő méltóság felett őrködő jogszabályokat sem. Ide tartoznak a tág értelemben vett igazságszolgáltatás aktorai, akiknek
33
Nagy Lászlóné: A biológiatanítás nevelési feladatai. Szeged: SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és
Idegtudományi Tanszék – Biológiai Szakmódszertani Csoport, http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamopb/
download/tananyag/A_biologiatanitas_nevelesi_feladatai.doc (Letöltés időpontja: 2013. augusztus 5.)
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ismereteit és attitűdjét jelentősen befolyásolja a potenciális jogalkalmazókat újratermelő
jogászképzés, valamint a hatóságok alkalmazottainak szóló speciális képzések.
Az igazságszolgáltatás szereplői emberi jogi képzésének szükségessége rendre felmerül a nemzetközi dokumentumokban is: Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának külön
ajánlása foglalkozik e kérdéssel. 34 Az ajánlás felveti, hogy speciális képzésre van szükség a faji diszkriminációt tiltó ENSZ Egyezményben foglaltakról annak érdekében,
hogy garantált legyen, hogy az emberi méltóság elvét mindennemű, bőrszínen vagy
etnikai származáson alapuló különbségtétel nélkül tiszteletben tartják különösen a
kényszerintézkedések foganatosítására jogosult személyek. Az ENSZ Faji megkülönböztetés felszámolásáért felelős bizottsága szintén külön ajánlásban35 foglalkozott a faji
diszkrimináció megelőzésével a büntető igazságszolgáltatás rendszerében. A 2005-ben
elfogadott ajánlás abból az előfeltevésből indul ki, hogy egyetlen ország igazságszolgáltatási rendszere sem mentes a faji diszkriminációtól, és e tendencia a megelőző évek
eseményei, társadalmi folyamatai nyomán (bevándorlási hullámok, terrorizmusellenes
intézkedések elfogadása) csak erősödött. Az ajánlás szintén hangsúlyt helyez a büntető
igazságszolgáltatás szereplőinek emberi jogi képzésére, érzékenyítésére.
Az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottsága (ECRI) szintén külön
ajánlásban36 foglalkozik a rasszizmus és a faji megkülönböztetés ellen a rendfenntartás
területén megtehető intézkedésekkel. Ebben az ajánlásban is hangsúlyozzák a rendőrök
számára nyújtandó széles körű emberi jogi és antidiszkriminációs képzések fontosságát.
Ismeretátadás és érzékenyítés a jogászképzésben
A projekt során egy, a jövő jogalkotói és jogalkalmazói (azaz a joghallgatók) előítéletességéről szóló, a későbbiekben ismertetett kutatás eredményeire is figyelemmel arra a
kérdésre is kerestük a választ, hogy vajon a képzések és továbbképzések jelenlegi rendszere képes-e megfelelő választ adni a leendő jogalkalmazók körében is elterjedt előítéletes vélekedésekre.
A „Kommunikációval az egyenlő méltóságért – Befogadó beszéd kontra gyűlöletbeszéd” című projekt egyik kiemelt vizsgálati területe volt ezért a jogászképzés, illetve a
képzett jogászok hozzáállása a sérülékeny társadalmi csoportokhoz. Az alapjogok fogalmáról, jelentőségéről vagy épp az e jogok érvényesülését akadályozó visszásságokról
ugyanis leginkább a jogászok tevékenysége által kap információt a média, a társadalom.
A jogászoknak, az őket foglalkoztató szervezeteknek, illetve a velük közvetlen kapcsolatban álló hatóságoknak, intézményeknek kiemelt szerepe van a toleráns beszéd és az
előítélet-mentes gondolkodásmód kialakításában.
34
Office of the High Commissioner for Human Rights – General Recommendation No.13: Training
of law enforcement officials in the protection of human rights, 21/03/93
– http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/51868b27038065a2c12563ee004b2eaf (Letöltés
időpontja: 2013. 06.14.)
35
UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), CERD General Recommendation XXXI on the Prevention of Racial Discrimination in the Administration and Functioning of the Criminal
Justice System, 2005 – http://www.refworld.org/docid/48abd56dd.html (Letöltés időpontja: 2013. 06.14.)
36
A rasszizmus és intolerancia elleni bizottság 11. számú általános ajánlása: A rasszizmus és a faji
megkülönbözetés ellen a rendfenntartás területén folytatott küzdelemről. Elfogadva: 2007. június 29.
– http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N11/REC11-200739-HUN.pdf (Letöltés időpontja: 2013. 06.14.)

164

S e r e s Pé t e r – S z a j b é l y K at a l i n – Va s s Ve r o n i k a

A fentiek alapján a biztos nyolc hazai felsőoktatási intézmény jogi karát, a rendőrség,
az ügyészség és a büntetés-végrehajtás legmagasabb szerveit, az ügyvédség és a bírói
hivatali szervezet legfőbb tisztségviselőit, valamint az e területen különösen aktív Magyar Helsinki Bizottságot kereste meg.
Az ombudsman a megkeresett jogi karokat arra kérte, tájékoztassák arról, hogy szerepelnek-e képzési tervükben kisebbségi jogi, az egyenlő bánásmódra vonatkozó és
esélyegyenlőségi – a jogszabályi szöveg konkrét tartalmán túlmutató – ismeretek, az
egyes kirekesztett csoportokkal (romák, nemzetiségek, menekültek, fogyatékkal élők,
hajléktalanok, szexuális kisebbségek, vallási csoportok stb.) kapcsolatos szociológiai ismeretanyag, illetve a kirekesztett csoportokkal és speciális problémáikkal kapcsolatos
érzékenyítés. Amennyiben igen, ezek a tartalmak a kötelező képzés részeként vagy önként választható órák keretében jelennek-e meg a tanrendben. A dékánokat továbbá
arról kérdezte, hogy van-e tudomásuk olyan, az egyes tanszékek, az intézmény diákjai
vagy a hallgatói önkormányzat által kezdeményezett, szervezett programokról, amelyek az előítélet-mentes gondolkodásmód kialakítását segítik. A megkeresésre hét jogi
kar válaszolt, illetve fejtette ki álláspontját. 37
A megkeresett jogi karok vezetői igyekeztek kiemelni képzésük társadalmi érzékenyítést hordozó szegmenseit. Az alap- és mesterképzés keretein belül a karok különböző súllyal valósítják meg ezen ismeretek átadását. Az alapképzés során az egyes tantárgyak tematikája inkább csak az adott jogág vonatkozó szabályozását tárja a hallgatók elé
– ez alól a leginkább a jogszociológia tantárgyon belüli oktatás jelent kivételt –, illetve a
kötelezően választható tantárgyak tudnak ennél összetettebb képzést adni a témában.
A kis létszámú fakultációs csoportokkal alaposabban meg lehet ismertetni az érzékeny
társadalmi csoportok helyzetét, a róluk való felelős gondolkodás alapjait és az erre az
alapra épülő jogászi gondolkodás tudományosan igazolt kiinduló pontjait.
Jó gyakorlatként kiemelendő a különböző jogklinikák jelenléte egyes egyetemeken.
A jogklinika mint módszer alkalmasnak tűnik arra, hogy egyszerre szerezzen értelmes
segítségadási élményt a jogászhallgató, és egyidejűleg érzékenyítse őt magát is ugyanez
a tevékenység abban, hogy esetleges előítéletei az objektív valóságot érzékelve – legalább részben – feloldódjanak, elporladjanak. Jó gyakorlat továbbá a jogvédő civil szervezetek bevonása az oktatásba.
A válaszok alapján a jogi karok egyike szerint sincs különösebb hiátus a hallgatóknak az
érzékeny társadalmi csoportokhoz való szakmai, emberi hozzáállásának javítása terén.
Összességében azonban a legtöbb kar – a jogi oktatás profiljához illeszkedően – az érzékenyítés helyett a lexikális, jellemzően jogi ismeretek átadására helyezi a hangsúlyt e területen is.
A fenti erőfeszítések limitált eredményességére világít azonban rá az alábbiakban
részletesen ismertetett kutatás, mely szerint a jövő bíróinak, ügyészeinek, ügyvédeinek,
köztisztviselőinek, hatósági tisztségviselőinek attitűdje jogászi tanulmányaik folytatásának idején nem mondható éppen ideálisnak a sérülékeny csoportokkal szemben elfogadó, toleráns megközelítésmód szempontjából.
37
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar; Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar; Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar;
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar; Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi
Kar; Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar; Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és
Jogtudományi Kar.
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E kutatást38 több jogi kar hallgatói körében végezték. A következőkben részletesen
ismertetjük az egyik szerző, Fleck Zoltán összefoglalóját a kutatásról, amely Előítéletes
gondolkodás a joghallgatók között39 címen jelent meg.
„A kutatás során abból indultunk ki, hogy a lenéző-megkülönböztető ítéletek és cselekvések (az előítélet és a diszkrimináció) egy zárt, átjárhatatlan rétegekből álló hierarchia létrehozására tett kísérletnek tekinthetők. Mivel a jog a közhatalom intézménye,
és ezt az intézményt a jogászok működtetik, meghatározó jelentőségű, miként viszonyulnak ennek szerepéhez. Ezt a viszonyt neveztük hivatali hatalomnak. A társadalmi
hierarchia konstruálásának másik fontos tényezője a többségi hatalom, amely informális
módon igyekszik befolyásolni a közjavak elosztását. Mindezek azonban nem elegendők
egy merev, átjárhatatlan társadalmi hierarchia létrehozásához és fenntartásához, ahhoz
ugyanis szükség van a szolidaritás és a magánszféra hierarchikus kialakítására is.”
A szerző a hivatali hatalom jellemzőjeként tekinti azt is, hogy miként szelektálják a
joghallgatók a különféle csoportokhoz tartozókat. „Kutatásunkba a kisebbségi csoportokat és a többséget egyaránt felvettük. Az utóbbiakat neveztük »többségi« magyaroknak,
utalva arra, hogy a kisebbségek között nem is egy olyan csoport van, amelyik éppúgy
magyarnak tekinti magát, mint a » többségiek«, és amelyeket nekünk is magyarnak kell
tekintenünk. Ilyenek a nők, a romák, a homoszexuálisok, a zsidó vallásúak és a Krisna
tudatú hívők. Ez egyúttal arra is utal, hogy feltételezésünk szerint a többség-kisebbség
határvonalat nem egyetlen ismérv alapján jelölik ki azok, akiknek erre hatalmuk van
egy társadalomban.”
A vizsgált csoportok szelektálásának elemzésekor a kutatás szerint a vallási, nemzetiségi, a nemi identitás, továbbá szexuális orientáció szerint két tényezőt érdemes kiemelni. Ez a két tényező az, hogy kit tekintenek a megkérdezettek veszélyes és kit védendő
csoportnak. „Mindkettő szoros összefüggésben van a konfliktusok keletkezésével és
kezelésével. A társadalmi szereplők feltételezett veszélyessége arra utal, honnan eredeztetik a joghallgatók a konfliktusokat. Azt kell mondanunk, hogy mindkét évfolyamban
egyértelműen a romákat tartják a legveszélyesebbnek.” Az I. évesek 65,9 és a IV. évesek
63,8%-a tekinti őket veszélyesnek, míg a sorban utánuk következő legveszélyesebbnek
tartott csoportot, a kínaiakat 24,2, illetve 21,2%-ban tartották fenyegetőnek. Ezek szerint az egyetem évei alatt ebben a tekintetben gyakorlatilag semmilyen változás nem
következik be.
A kutatás kiterjedt annak vizsgálatára is, hogy a joghallgatók szerint melyik csoportot kell a jognak védenie. „Annak ellenére, hogy a romák társadalmi veszélyességéről
alkotott felfogásuk nem változott, nagymértékben (13,7 százalékponttal) nőtt azok aránya, akik szerint a jognak védelmeznie kell a romákat. A másik póluson pedig csökkent
azoké, akik a „többségi magyarok” és a nők védelmét preferálják. A joghallgatók gondolkodása és az egyetemi évek alatt történő változás maga is ellentmondásos, ami arra
utal, hogy a hivatali hatalom több egymással rivalizáló kultúrája is jelen van a hallgatók
és feltehetően a tanárok között a jogi egyetemeken.”
A kutatás felhívja a figyelmet arra, hogy a hivatali hatalom mellett a többségi hatalom
38
Fleck Zoltán – K rémer Ferenc – Navratil Szonja – Uszkiewicz Erik: Technika vagy érték a jogállam?
A jogállami értékek átadása és az előítéletek csökkentése a jogászok és a rendőrtisztek képzésében. Budapest:
L’Harmattan Kiadó, 2012. Sorozatszerkesztők: M ajtényi Balázs – Pap András László.
39
http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=141447 (Letöltés időpontja:
2013. 06. 14.)
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is szelektálja és hierarchiába rendezi a társadalmat. A szerző meghatározása szerint a
többségi hatalom informális jellegű, lényege, hogy a magát többségként definiáló csoport igyekszik meghatározni a közjavak társadalmi elosztását, vagyis hozzáférési jogokat ad és vesz el. A vizsgálat legérzékenyebb területe ebből a szempontból a foglalkoztatás volt. „A joghallgatók fejében, függetlenül attól, hogy első vagy negyedévesek,
hármas tagoltságú szegregált munkaerőpiac képe él. Van egy preferált szegmens a „többségi
magyaroknak” és a nőknek, hiszen őket egyértelműen felvennék dolgozni. A második
szegmensben található csoportok tagjai (homoszexuálisok, németek és a zsidó vallásúak) már korántsem lehetnek ennyire biztosak abban, hogy munkát kapnának a joghallgatóktól. A harmadik szegmensben lévők (szlovákok, krisnások, kínaiak és cigányok)
munkához jutási esélye pedig már egészen kicsire zsugorodott.” A szerző hozzáteszi
még, hogy mindezt annak ismeretében válaszolták, hogy azonos feltételekkel rendelkező jelentkezők közül lehet választani. „A megkülönböztetés tehát csakis a többségkisebbség dimenzió mentén történt, a csoportok nevein kívül más információ ugyanis
nem állt a válaszadók rendelkezésére.”
A kutatás alapján a válaszadók 22%-a adna, illetve fogadna el támogatást a romáktól, így az ún. szolidaritási lejtő legalján ők vannak. „Valójában a kölcsönös szolidaritás,
vagyis az azonos társadalomba tartozás érzése csakis a „többségi magyarok”, a nők és a
homoszexuálisok esetében egyértelmű. Itt ugyanis 76 és 69% közé esik az adni és elfogadni hajlandók aránya, innen meredeken, mintegy 26 százalékponttal zuhan a kölcsönös szolidaritás szintje, majd enyhén lejtve a romákhoz érve ennek is a felére csökken.”
A vizsgálat szerint, amíg szinte senki sem volt, aki az első csoportba tartozókat („többségi magyarok”, nők, homoszexuálisok és a német nemzetiségűek) teljes mértékben elutasította volna, a második csoportba tartozó zsidó vallásúakat, a szlovákokat, kínaiakat
és a Krisna tudatú hívőket elutasítók átlaga 5%, a romákat elutasítóké viszont ennek a
négyszerese volt. (!) Az ún. negatív kölcsönösség (nem ad és nem fogad el támogatást)
tehát csak a romák esetében nő meg ugrásszerűen. „Ezek az adatok azt mutatják, hogy a
szolidaritás minősége által reprezentált társadalmi kohézió a joghallgatók felfogásában
erősen hierarchizált.”
A magánszféra nyitottságát vagy zártságát is fontosnak tekintette a kutatás. „Feltételezhetjük, hogy minél több és áthatolhatatlanabb gátat építenek ki az emberek a magánszférájuk köré annak érdekében, hogy megakadályozzák bizonyos sajátosságokkal
rendelkezők belépését ebbe a körbe, annál merevebb lesz a társadalom. Ennek következtében pedig akár radikálisan is csökkenhet az alkalmazkodóképessége.”
A szerző rámutat, hogy a rokoni kapcsolatok elfogadása az egyik legérzékenyebb mutatója a magánszférák zártságának. A válaszokból a kutatók a korábbiakhoz hasonló
szerkezetű lejtőt kaptak, csak a kisebbségek sorrendje mutatott különbséget. „Feltűnő
azonban, hogy amíg a homoszexuálisok mindegyik előző dimenzióban a preferált csoportok közé tartoztak, a magánszférájukat zárva tartják előttük a joghallgatók, és közvetlenül a lejtő alján található romák előtt helyezik el őket.
A befogadási készség a negyedik évre valamennyi csoport vonatkozásában emelkedett, de valójában az történt, hogy a szerkezet változatlansága mellett az egész görbe
megemelkedett. Egyetlen esetben volt képes az egyetemi oktatás változást előidézni ebben: a jogi védelem esetében a romák védelmének fontossága megelőzte a Krisna tudatú
hívők, a szlovákok és a kínaiak jogi védelmének támogatását. Minden más esetben az
előítéletek eloszlásának szerkezete változatlan maradt.”
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Az összefoglaló azzal a megállapítással zárul, hogy a joghallgatók között nagyon alacsony a minden tekintetben befogadók aránya. „Az elsőéveseknél mindössze 7, a negyedéveseknél pedig közel 14%. Az arány megduplázódása nem tűnik nagy eredménynek, ha figyelembe vesszük, hogy mindkét évfolyamban ennél magasabb a minden
vonatkozásban kirekesztők aránya. Ráadásul ez az arány mindössze 2%-kal csökken
a negyedik évre. A frissen diplomázó jogászok között tehát alig vannak olyanok, akik
nem akarják valamilyen szempontból merev, hierarchikus struktúrákba kényszeríteni
a társadalmat. Alig vannak tehát olyanok, akik elkötelezettek lennének a demokrácia
legalapvetőbb értékei iránt.”
A kutatás szerint tehát az elsőéves és a negyedéves hallgatóknak a jog szerepével kapcsolatos – meglehetősen zavaros, elfogult és kirekesztő – álláspontja alig tér el egymástól, ami
azt jelenti, hogy az egyetemi évek alatt a különböző kötelező és fakultatív képzések
az esetleges legjobb szándék ellenére sem hoznak valódi pozitív változást a hallgatók
ez irányú gondolkodásában. Ennek okai lehetnek részben az egyetem megkezdéséig
bekövetkezett szocializációs hatások, részben pedig az, hogy az alapvető emberi jogok
gyakorlati megvalósulását célzó érzékenyítés még mindig nem kap olyan súlyt ezekben
a felsőoktatási intézményekben, hogy képes legyen a jövő döntéshozó jogász értelmiségét kellően pozitív irányban befolyásolni.
Érzékenyítés az igazságszolgáltatás szereplői körében
Nyilvánvaló, hogy a jogi karokra – és az egyéb felsőoktatási intézményekbe – érkező
hallgatók felsőfokú tanulmányaik megkezdésekor már alapvető benyomásokkal, hatásokkal, véleményekkel rendelkeznek az érzékeny társadalmi csoportokkal kapcsolatban. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a későbbiekben ezek a – hallgatókból lett
– szakemberek befolyásolják, befolyásolhatják az érzékeny csoportokat érintő eljárásokat, joghatást kiváltó döntéseket, illetve magát a jogalkotást.
Ennek megfelelően az ombudsman különböző hatóságokat (ORFK, Legfőbb Ügyészség, Országos Bírói Hivatal, BVOP), az ügyvédi kar képviselőjét (Magyar Ügyvédi Kamara) és a mindkét oldalon felvilágosító tevékenységet végző, segítséget nyújtó jogvédő
szervezetet (Magyar Helsinki Bizottság) keresett meg a témában.
Az igazságszolgáltatás résztvevőivel kapcsolatosan az alábbiak emelhetők ki:
A rendőrhatóság vezetőinek és az adott rendőri feladatokat közvetlenül ellátó rendőröknek elsőként kell dönteniük egy adott helyzetben arról, hogy miként értelmezzék
az érzékeny társadalmi csoportokat érintő, hatáskörükbe tartozó cselekményeket, tényállásokat. Éppen ezért a rendőri állomány ilyen irányú képzése, továbbképzése, érzékenyítése rendkívül fontos társadalmi elvárás egy modern jogállamban. A kapott tájékoztatás szerint a közrendvédelemben a tiszthelyettesek kaptak már ilyen jellegű képzést,
azonban – a tréning eredményességét vizsgáló hatástanulmány hiányában is – kijelenthető, hogy ilyen súlyú társadalmi probléma esetén folyamatos továbbképzésekre lenne
szükség.
Az ORFK vezetője kiemelte, hogy egy, a multikulturális környezetben végrehajtott
rendőri intézkedésekről szóló ORFK-utasítás40 megerősíti az állomány által a képzéseken, továbbképzéseken e tárgyban elsajátított ismereteket, hiszen azokat átültetni
40

27/2011. (XII. 30.) ORFK-utasítás.
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igyekszik a mindennapi gyakorlatba. A rendőri állományt segíti a hivatkozott ORFKutasítás végrehajtásával összefüggésben az ORFK Rendészeti Főigazgatósága által kiadott módszertani útmutató is, amelyből oktatásban részesült a szolgálati ágak és szolgálatok teljes állománya.
Az ügyészség képviselői részben a Magyar Ügyészképző Központban történő képzések, továbbképzések során, részben pedig különböző szakmai konferenciák alkalmával találkoznak a problémakörrel. Fontos lenne mindazonáltal, hogy e tapasztalatok
a résztvevőkön keresztül a többi ügyészhez is eljussanak. Mindemellett a tájékoztatás
alapján ki kell emelni azt a tudományos háttérmunkát, amellyel az Országos Kriminológiai Intézet segíti e tárgykörben nemcsak az ügyészeket, hanem a téma iránt elkötelezett más jogászokat, érdeklődőket is.
A Magyar Ügyvédi Kamara ugyan egyetért azzal az alapvetéssel, hogy a jogi tilalmak
önmagukban nem elegendőek a gyűlöletbeszéd elleni hatékony fellépéshez, de az ügyvédjelöltek képzésének szervezésén túl nincs rálátása a leendő ügyvédek szakvizsga
előtti oktatásának minden részletére, mivel azok a megyei kamarák hatáskörébe tartoznak. Mivel ezek a képzések elsősorban az ügyvédek gyakorlati tevékenységének
előkészítését és a sikeres szakvizsgázásra történő felkészítést szolgálják, ráadásul – a
jelölti kötelezettségekre is tekintettel – korlátozott óraszámban, ezért okkal feltételezhető, hogy a jelöltek oktatása során nincs valódi lehetőség az érzékenyítés elmélyítésére.
Ugyanakkor hangsúlyozni kell azt is, hogy a kar számos tagja fejt ki – különböző civil
szervezetekkel is együttműködve – társadalmi méretekben is igen fontos, az érzékeny
csoportok tagjai által is igénybe vett jogvédő tevékenységet.
Amint arra az Országos Bírósági Hivatal elnöke is felhívta figyelmet válaszában, éppen
egy ilyen szervezet, a Magyar Helsinki Bizottság is segíti például a bírói kar eligazodását
a – gyűlöletbeszéd végső következményének is tekinthető – gyűlölet-bűncselekmények
területén. A Magyar Igazságügyi Akadémia tehát civil szervezetek segítségét is igénybe
veszi annak érdekében, hogy a leendő és a már döntéshozó bírák minél jobban átlássák
az emberi jogok problematikájának egy-egy szegmensét. Ugyanakkor e jelentés összeállításának időpontjában sajnos rögzíthető, hogy tudomásunk szerint a gyűlölet-bűncselekményre vonatkozó büntető törvénykönyvi tényállás41 alapján Magyarországon
eddig kizárólag roma nemzetiségű magyar állampolgárokat ítéltek el, ami megítélésünk
szerint e tényállás céljának, társadalmi funkciójának súlyos félreértelmezését jelenti.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatban
2013 tavaszán tartott konferencián a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) civil jogvédő
szervezet munkatársa hangsúlyosan vetette fel ezt a problémát, és kritikai megközelítéséhez a konferencia szervezői is csatlakoztak. Ugyanakkor az egyik ilyen ügyben
– különböző szinteken – eljárt bírák kifejthették saját szempontjaikat, tapasztalataikat
az adott ügyről.
Amint arra az alapvető jogok biztosa már az új Btk. kodifikációja során is felhívta a
jogalkotó figyelmét, a törvénybe foglalt gyűlölet-bűncselekmény tényállásának pontosabb megfogalmazása kevesebb vitára adna alkalmat az igazságszolgáltatás szereplői
számára, azonban a tényállásnak már jelenleg is egyértelműen az érzékeny társadalmi csoportok védelme lenne a valódi feladata. Az a tény, hogy ezt a Btk.-beli szakaszt
a büntető bírák a többségi társadalom tagjának sérelmére elkövetett bűncselekmény
41

Btk. 174/B. § közösség tagja elleni erőszak tényállása.
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esetén is – szakmai érvekkel alátámasztva – használhatják, önmagában ellentmond
minden általunk ismert, a kisebbségvédelem terén kialakított szakmai és tudományos
álláspontnak.
Tekintettel arra, hogy e tényállás láthatóan nem látja el eredeti – a társadalom sérülékeny,
kisebbségi csoportjainak védelmére irányuló – funkcióját, sőt ellentétesen hat, az ombudsman
jelentésében lényegében azt javasolta, hogy a jogalkotó tegye alkalmassá e tiltó szabályt
valódi szerepének betöltésére.
A büntetés-végrehajtás területén – az országos parancsnok tájékoztatása szerint – számos
erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy a személyi állomány az alapképzés és a feladatteljesítés során minél többször találkozzon a fogvatartottak kulturális gyökereivel,
az alapvető emberi jogok érvényesülésének jelentőségével. A BVOP a civil szféra segítségét 36 központi és több mint 250 lokális megállapodással veszi igénybe. Ezek közül
több is azt a célt szolgálja, hogy a büntetés-végrehajtás állományába tartozó személyek
az emberi jogok, az egyenlő bánásmód mind teljesebb tiszteletben tartásával járjanak
el. Ugyanakkor úgy látszik – különösen a biztoshoz, illetve a korábbi kisebbségi ombudsmanokhoz érkezett e tárgyú panaszok alapján –, hogy további képzésekre lenne
szükség.
Álláspontunk szerint nem lehet eléggé kiemelni azt a tevékenységet, amelyet a társadalmi érzékenyítés területén a civil szervezetek végeznek. Az ombudsmani vizsgálat
közülük a Magyar Helsinki Bizottság (a továbbiakban: MHB) munkájára koncentrált.
Szerepüket az igazságszolgáltatás és a jogászképzés több résztvevője is kiemelte, illetve
az általuk adott tájékoztatásból is plasztikusan jelenik meg ez irányú munkájuk.
Hiánypótló tevékenységeik közé tartozik, hogy a menekültügy témakörében tartanak képzéseket. Többek között 2011 decemberében kétnapos közös szemináriumot
szerveztek olyan bírák és ügyészek számára, akik a magyarországi idegenrendészeti
őrizet törvényességi felügyeletét látják el. 2012 februárjában az MHB a Magyar Bíróképző Akadémia partnereként két szemináriumot szervezett a témában büntető- és közigazgatási ügyekben eljáró bírók részére.
Az ombudsmani vizsgálódás szempontjából különösen fontos, hogy az MHB
antidiszkriminációs képzést tartott rendőrtisztek és a Rendőrtiszti Főiskola hallgatói
számára.
A tájékoztatás szerint a program célja az volt, hogy csökkentse az előítéletességet és
hozzájáruljon a tolerancián alapuló rendőrségi intézményi kultúra megvalósulásához.
Ennek érdekében 2009 folyamán az MHB három magyarországi régióban szervezett
tréningsorozatot rendőrtisztek számára, emellett antidiszkriminációs képzésen vettek
részt a Rendőrtiszti Főiskola hallgatói is. Nagy hangsúlyt kapott a tréningek folyamán
az, hogy a résztvevők érzékennyé váljanak a kiszolgáltatott helyzetben lévő társadalmi
csoportok problémái iránt. A programban közreműködő szakemberek tapasztalatai szerint a rendőri állomány körében erősek az előítéletek. A tapasztalatok fényében az MHB
határozott álláspontja, hogy az antidiszkriminációs tematika csak egy hosszabb képzési
folyamat végén kerülhet bele a képzési anyagba, ehelyett rövidebb távon a konfliktuskezelés, az általános demokratikus alapértékek megismertetése kell, hogy hangsúlyt
kapjon a rendőrök képzése során.
Az MHB, egy más területeken már bevált oktatási módszer antidiszkriminációs jogra
való alkalmazásával olyan átadható és elterjeszthető modellt dolgozott ki, amely hozzájárul az egyenlő bánásmód kérdése iránt érzékeny és e jogterületen jártas jogászok „ki-
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neveléséhez”. A 2008. december 1-jén indult program során az MHB antidiszkriminációs
jogklinikát hozott létre az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel és a Miskolci Egyetemmel együttműködve. A gyakorlatorientált képzés során a hallgatók a jogterületet érintő
elméleti alapok elsajátítása mellett – ügyvédi felügyelet mellett – tényleges jogi segítséget nyújtanak rászoruló ügyfeleknek. A program keretében egyetemi jegyzet készült és
online antidiszkriminációs szakkönyvtár is segíti a hallgatókat a felkészülésben.
A 2010–2011-es tanévben a Miskolci Egyetem Jogi Karán és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán folyt a jogklinikai kurzus, amelynek keretében a hallgatók
az MHB, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda és a Kézenfogva Alapítvány
ügyvédei felügyelete alatt végeztek terepmunkát.
Az alapvető jogok biztosa csak támogatni tudja azt a törekvést, hogy a jövőben a jogvédő civil szervezetekkel még erősebb, mélyrehatóbb és folyamatos kapcsolatot alakítsanak ki a felsőoktatási intézmények és az igazságszolgáltatásban részt vevő hatóságok,
hivatalos szereplők.

A média szerepe a társadalmi tolerancia kialakításában
Köztudomású tény, hogy a média kiemelt szerephez jut a társadalmi tolerancia megteremtésében és erősítésében, azonban az ezzel ellentétes folyamatokat is erősítheti diszfunkcionális működése esetén. A projekt során folytatott vizsgálat kiterjedt ezért arra is,
hogy miként jelenik meg e kérdéskör a médiaszabályozásban. A kötelező érvényű médiaszabályozáson túlmenően jelentőséggel bírnak az újságírók szakmai önszabályozó
testületei is, amelyek az általuk általános és egyedi ügyekben kiadott útmutatásokkal,
állásfoglalásokkal alakítják a média kultúráját, szokásrendszerét e téren is.
Fontos kérdés, hogy a közszolgálati és kereskedelmi médiumok gyakorlatában miként jelennek meg egyes sérülékeny csoportok, hogy ábrázolásuk a társadalomban élő
sztereotípiákat tükrözi-e vissza, vagy azoktól elszakadva valós információkat és okozati
összefüggéseket közvetít-e.
Az újságírók – a társadalom tagjaiként – természetszerűen ugyanazon előítéleteket,
sztereotípiákat hordozzák, mint a társadalom többi tagja. Kiemelt jelentőségű ezért,
hogy speciális képzésük során találkoznak-e, és ha igen, miként, a sérülékeny csoportokról szóló ismeretanyaggal, a velük kapcsolatos érzékenyítéssel, illetve a bemutatásuk
szakmai szabályaival. Ezért a projekt feltérképezte azt is, hogy a nagyobb médiatudományi képzéseken mennyiben fektetnek hangsúlyt e témára.
A médiaszabályozás és a médiahatóság gyakorlata
Bár a gyűlöletkeltést tiltó jogi szabályozás önmagában nem jelent garanciát a média
diszfunkcionális működésével szemben, e szabályok léte és gyakorlati alkalmazása
mégis jelentős. Egyaránt nyújthatnak ugyanis védelmet a gyűlöletkeltés potenciális áldozati köre számára, illetve – a véleménynyilvánítás alkotmányos alapjoga intézményi
oldalával összhangban – védik a befogadó közönséget a sztereotípiákon alapuló, előítéletes, félrevezető közlésekkel szemben. Az egyéni véleménynyilvánítási szabadság
szubjektív joga mellett ugyanis a demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek
és működése fenntartásának biztosítására irányuló állami kötelezettség is a vélemény-
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nyilvánítás szabadsága részét képezi. Ezzel összhangban az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy „a sajtó szabadságát arra figyelemmel kell garantálnia az államnak, hogy
a sajtó a véleményalkotáshoz szükséges információszerzésnek, a véleménynyilvánításnak és véleményformálásnak kitüntetett fontosságú eszköze”.42
A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV.
törvény (a továbbiakban: Smtv.) 14. § (1) bekezdése értelmében a médiaszolgáltatónak az
általa közzétett médiatartalomban tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot. A (2)
bekezdés kimondja, hogy „tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek
médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatása”. A 16. § értelmében a médiatartalom nem sértheti az alkotmányos rendet. A 17. § rögzíti, hogy a médiatartalom nem
lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség
vagy bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet
keltésére, illetve kirekesztésére.
A Médiatanácstól kapott tájékoztatás értelmében a testület fennállása óta öt határozatában állapította meg az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi
kötelezettség sérelmét, míg egy határozatban került sor a kiszolgáltatott helyzetben lévő
személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatásának megállapítására. A Médiatanács további egy határozatában állapította meg, hogy a médiaszolgáltató
nem sértette meg az Smtv. 14. §-ában foglaltakat, és tizenhárom esetben szüntette meg
az eljárást (hatáskör hiánya miatt, illetve egy esetben azért, mert nem tárt fel jogsértést).
82 ügyben (közte 67 azonos tárgyú kérelem esetén) a Médiatanács úgy döntött, nem
indít eljárást, mivel nem merült fel az Smtv. 14. §-ában foglalt követelmények sérelme.
Az Smtv. 17. § (1) bekezdésében foglalt gyűlöletkeltés tilalmának megsértését a Médiatanács egy határozatában mondta ki. Két esetben nem állapított meg jogsértést a
Médiatanács, négy esetben megszüntették az eljárást, hét esetben pedig az eljárás megindítására sem került sor. Jelenleg egy eljárás van folyamatban a gyűlöletkeltés tilalmának sérelmével összefüggésben.
Az Smtv. 17. § (2) bekezdésében rögzített kirekesztés tilalmának a megsértését egy
esetben, ugyanazon műsorszám tekintetében állapította meg a Médiatanács, amely
megsértette a gyűlöletkeltés tilalmát is. Két határozatban foglalt akként állást, hogy a
szolgáltatók nem sértették meg a kirekesztés tilalmát, két esetben pedig megszüntették
az eljárást. Az eljárás megindítására erre vonatkozó bejelentés nyomán négy alkalommal nem került sor, egy esetben pedig a Médiatanács nem rendelt el hatósági ellenőrzést. Jelenleg a kirekesztés tilalmával összefüggésben is eljárás folyik ugyanazon ügyben, amelyben a gyűlöletkeltés tilalma miatt is eljár a Médiatanács.
Láthatóan tehát nem sok esetben indul, illetve zárul megállapító határozattal eljárás a gyűlöletkeltés, kirekesztés tilalma, illetve a méltóság sérelme tekintetében. Ezzel összefüggésben utalni szükséges arra is, hogy az elmúlt évben két olyan ügy is volt, amelyben a Médiatanács jogértelmezése nem állt összhangban az ombudsmani jogértelmezéssel.43
Példa a fenti jogértelmezési különbségre, hogy a nagy port felvert Pesty Fekete Doboz műsorfolyam „A cigány–magyar együttélés” című műsorszámával összefüggésben a hatósági ellenőrzést követően a Médiatanács nem indított hatósági eljárást. Az
AJB-3395/2012. számú ombudsmani jelentés az alapjogok korlátozásának megítélésére
42
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36/1994. (VI. 24.) AB számú határozat.
AJB-3395/2012. számú ügy; AJB-3739/2012. számú ügy.
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hivatott alaptörvényi mérce alkalmazásával összességében megállapította: „az emberi
méltóság és a megkülönböztetésmentes méltósághoz való jog korlátozása, az állam ezen
alapjogok érvényesülését biztosítani hivatott intézményvédelmi kötelezettségét ért sérelem nem áll arányban a műsorszám által a szerkesztői szabadság körében megfogalmazott egyéni vélemény és sajátos megközelítésmód védelmével, különös tekintettel
arra is, hogy, a közszolgálati médiaszolgáltatók elsődleges feladata nem az egyéni önkifejezés, hanem a demokratikus közvélemény kialakításához szükséges tájékoztatás
biztosítása”.
A biztos álláspontja szerint tehát a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. médiaszolgáltatóként nem tartotta tiszteletben az Alaptörvény II. és XV. cikkében rögzített egyenlő méltóság elvét, illetve az Smtv. 14. §-ában rögzített emberi méltóság követelményét.
A Médiatanács pedig formálisan vizsgálta ugyan az ügyet, de a műsorszám hatósági
ellenőrzése körében nem volt figyelemmel a műsorszám kontextusát adó szociológiai,
szociálpszichológiai és médiatudományi szempontokra és körülményekre, sőt – tévesen
– vitás közéleti kérdésnek tekintette a bűnözés romakérdésként való tematizálását.
A Médiatanács a projekt keretében adott válaszában szintén kitért a két intézmény
közti elvi értelmezési különbségre, amely megítélése szerint lényegében annak tudható
be, hogy a Médiatanács a sajtószabadság alapvető jogának védelmében az emberi méltóságot védő törvényi rendelkezések szűkebb tartalmú értelmezését tartja helyesnek.
A biztos ezzel összefüggésben azonban továbbra is hangsúlyozza: megítélése szerint a
nézőben élő sztereotípiák erősítésre alkalmas, tendenciózus, egy adott csoport és a bűnözés közötti
akárcsak közvetett kapcsolatot sejtető ábrázolási mód alkalmas lehet a csoport kirekesztésére, az
emberi méltóság megsértésre, e tekintetben a jogalkalmazás az adott jogszabályok társadalmi kontextusától nem választható el, és a méltóság védelme a véleménynyilvánítás
szabadsága korlátozásának legitim és arányos oka lehet.
E jogértelmezési különbségek különösen indokolttá és időszerűvé teszik a Médiatanács a Médiatudományi Intézettel együttműködve 2013 februárjában indított kutatását,
amelynek célja a gyűlöletbeszéd korlátozásával kapcsolatos jogalkalmazási-alkotmányos mérce pontosabb meghatározása, továbbá a gyűlöletbeszéd médiabeli jelenlétének
vizsgálata, és amelynek keretében az alapvető jogok biztosát is megkereste a testület.
Kezdeményezések a toleranciáért, a sérülékeny csoportok médiaábrázolása
A projekt során a biztos áttekintette, hogy mit tesznek a közszolgálati és kereskedelmi médiumok, az önszabályozó testületek és a médiaszakemberek képzéséért felelős intézmények, továbbá
civil szervezetek annak érdekében, hogy a média az előítéletek újratermelése helyett a társadalmi integráció megteremtésének csatornájává váljék. Megállapította: láthatóan számos magas színvonalú kezdeményezés van e téren, és a médiaszakemberek – az elvek szintjén
legalábbis – készen állnak arra, hogy a sérülékeny csoportok és az egész társadalom
érdekeit egyaránt szolgáló sajtótermékekkel, műsorszámokkal segítsék a közönség tájékoztatását és szórakoztatását.
Fontos megállapítása a jelentésnek, hogy az etikai elvek magas szintű képviselete és
kifejtése nem a közszolgálatiság monopóliuma: a szakmaiság és a társadalom egésze érdekeit
szolgáló megközelítésmód nem áll feltétlen ellentétben a profitorientált működéssel sem, legalábbis
egy bizonyos szintig. A reklámokban azonban továbbra sem jellemző a sérülékeny kisebbségi csoportok bemutatása.
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A médiaszakemberek képzése során az egyes felsőoktatási intézmények – eltérő mértékben ugyan – de jellemzően hangsúlyt helyeznek arra, hogy a társadalmi sztereotípiákon túlmutató, árnyalt képet adjanak a kirekesztett csoportokról és a velük szembeni
előítéletek és rögzült beszédmódok mintáiról. E téren számos jó gyakorlat mutatható fel.
A projekt keretében azt is megkíséreltük feltérképezni, hogy az erre vonatkozó kutatások fényében mennyire sikeresek mindezen erőfeszítések, azaz miként alakul a sérülékeny csoportok médiareprezentációja.
A Médiahatóság Műsorfigyelő és Elemző Főosztálya 2010 második féléve óta vizsgálja,
hogy az egyes társadalmi, gazdasági, etnikai csoportok, a határon túli magyarok, a bevándorlók és a fogyatékkal élők miként jelennek meg a magyarországi hír- és tájékoztató jellegű műsorokban. Kimutatást készítenek a nemek megoszlásáról is. A vizsgálat
a hír- és tájékoztató programokra terjed ki, és kvantitatív tartalomelemző módszertant
alkalmaz. A vizsgálatok eredményei megmutatják, hogy mely médiumok/műsorok
mely társadalmi csoportok bemutatására fordítanak nagyobb figyelmet, illetve milyen
módon és kontextusban mutatják be a csoport tagjait.
A Médiatanácstól kapott tájékoztatás értelmében a vizsgálat főbb megállapításai a következők:
A nemzetiségek mindössze 2-3%-os arányban jelentek meg a vizsgált műsorszámokban, a leggyakrabban a közszolgálati híradókban, a legritkábban a kereskedelmi médiaszolgáltatók híradásaiban. A közszolgálati és közéleti műsorokban, valamint a magazinműsorokban a határon túli magyarok, a kereskedelmi híradókban pedig a romák
megjelenítése dominált. A bevándorlók, migránsok megjelenítése csupán 1-2% körüli
volt. Jelentős adat, hogy míg a többi nemzetiség elsősorban külpolitikai, kisebb részben
kulturális és szakpolitikai témákban jelent meg, a romák (amellett, hogy a többi kisebbségnél gyakrabban szerepeltek) a leggyakrabban a bűnözés kontextusában tűntek fel. Szintén
jellemző a bűnözés kontextusában való reprezentáció a migránsok esetében.
A fogyatékossággal élő személyek megjelenítése minimális volt, 0,2-0,3% körül mozgott, és
médiareprezentációjuk témáját tekintve is egysíkú, nagy részben a szociális szféra és az
egészségügy eseményeit bemutató témákhoz kötődik. Amint arra Médiatanács is utalt
válaszában, ez azért is problémás, mert így a néző/hallgató elsősorban szociális/anyagi
problémákkal azonosítja a fogyatékossággal élőket. (A projekt szempontjából releváns
többi kirekesztett csoporttal nem foglalkoznak az elemzések.)
Messing Vera, az MTA tudományos főmunkatársa „Romák ábrázolása a médiában
– jó és rossz gyakorlatok” címmel tartott előadást az ombudsmani hivatalban e projekt keretei között rendezett műhelybeszélgetésen. Előadásában ismertette a 2010-ben
Bernáth Gáborral közösen folyatott kutatásuk44 eredményeit. A kutatás egy 5 hónapos
mintavételen alapult, amely során igyekeztek a hírmédiát minél jobban lefedni: a mintába egyaránt bekerültek politikai és bulvár-, országos és helyi, nyomtatott és internetes
médiumok, valamint televíziók.
Megállapításaik a következők: Az adatok alapján a hírműfajok romaképét a vizsgált
időszakban két kérdéskör dominálta: a többségi (országos és helyi) politika, valamint a
bűnözés. A korábbi kutatások arányaihoz képest e témák súlya mintegy másfél-kétsze44
Bernáth Gábor – Messing Vera: Szélre tolva – Kutatási zárójelentés a roma közösségek többségi
médiaképéről, 2011 – http://www.amenca.hu/uploads/pdf/szelre_tolva.pdf (Letöltés időpontja: 2013.
05. 22.)
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resére nőtt. Különösen hangsúlyos a közpolitikai témák dominanciája, ha összevetjük
őket a tényfeltáró tudósítások alacsony számával (7) vagy azoknak a bemutatásoknak a
csaknem teljes hiányával, amelyekben a romák saját helyzetükön aktívan javítanak. E
megközelítésmód, ahogy Messing Vera is hangsúlyozta, súlyos következménnyel járhat
a romák általános megítélésére, tovább erősíti ugyanis azt a sztereotípiát, miszerint a
romák a segélyezés alanyai. Amint arra a kutatást bemutató tanulmány is utal: „amen�nyiben a politikai bejelentéseket nem ellenpontozzák a programok valós súlyát, lehetséges hatását és a problémák nagyságát bemutató tényfeltáró anyagok, annak egyenes
következménye, hogy a közönség többsége csak a magasnak tűnő támogatási összegek
és a változatlan nyomor közötti ellentmondást észleli. Ezt az ellentmondást pedig általában a romák lustaságával és motiválatlanságával oldják fel.” „A médiaképben ma is
minimális a roma közösségek fehér, szürke vagy fekete munkapiaci aktivitását bemutató anyagok száma. De azoké az anyagoké is, amelyek például megmutatnák, hogy mi a
következménye az ország egyes szegleteiben annak, hogy Európában Magyarországon
az egyik legalacsonyabb a foglalkoztatási ráta, és szinte lehetetlen regisztrált munkát
találni. Egy ilyen médiakép alapvetően hozzájárul ahhoz a közvélekedéshez (és a már
az előző kormány által is osztott kormányzati társadalomképhez), hogy a romák a segélyekre rendezkedtek be, ezért munkához kell kötni a segélyezést, és munkavégzésre kell
kényszeríteni az attól elszokott népességet. Néhány üdítő kivételtől eltekintve alig találtunk olyan cikket, amely a romák lesújtó munkapiaci helyzetét együtt tárgyalta volna
a háttérben lévő olyan okokkal, mint a települési hátrányok, alulképzettség és oktatási
esélyegyenlőtlenség, a romák rossz egészségügyi helyzete vagy kiterjedt munkapiaci
diszkrimináció.”45
A kutatás megállapításai szerint a cigánysággal foglalkozó híradások összesen 37%-a foglalkozott bűnözéssel a vizsgált időszakban. (A bűnözés tematikáját négy nagy „ügy” határozta meg a vizsgált időszakban: a Cozma-gyilkosság tárgyalása, a romagyilkosok pere, a
Gyöngyöspatán történt események és az OCÖ volt elnökének büntetőügye.) Az elmúlt
évek tendenciáihoz képest jelentősen csökkent azonban a diszkriminációval és jogvédelemmel
foglalkozó tudósítások aránya. A kultúráról szóló cikkeket jelentős részben a roma származású „celebekről” szóló tudósítások tették ki.
Megfigyelhető volt a kutatás során a sztereotípiák erősítését szolgáló eszközök, a sejtetések, sugalmazások vagy a közösségképek alkalmazása (pl. egy ismeretlen tettes által elkövetett emberölés vágóképeiként roma embereket bemutatni), jellemzőek a képi
asszociációk, a jelzőkkel történő azonosítás (pl. népes család) és a hivatkozás útján történő azonosítások (pl. Olaszliszka). Jellemző tendencia a roma és nem roma áldozatok eltérő megítélése és bemutatása, valamint a köztörvényes bűncselekményeknek a rasszista indíttatású bűncselekményekkel történő összemosása (pl. a romagyilkosságoknak a
Cozma-üggyel való szembeállítása). „A média, különösen annak néhány meghatározó
orgánuma a valóság torz tükrévé vált. E kép egésze a társadalmi valóságot hamisan – a
romák számára meghatározó negatív jelenségeket elhallgatva, míg az őket negatív módon bemutató témákat a végletekig felerősítve – mutatja meg” – hangsúlyozza Bernáth
és Messing.
Egy 2010 nyarán megjelent tanulmány is figyelmeztet az egyoldalú tudósítások veszélyeire. Monori Á ron és Kozma K riszta kutatók a médiatudományi szakirodalomra
45

Bernáth – Messing i. m. 25.
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hivatkozva hangsúlyozzák:46 „Egy tömegkommunikációs üzenet akkor és annyiban képes meggyőzni, motiválni és elsősorban megerősíteni a befogadói előítéleteket, amikor
és amennyiben igazodik a néző »elvárásaihoz«, és számol a befogadói recepció különböző (társas, pszichológiai, diszkurzív) kontextusaival. Az utóbbi megállapítást figyelembe
véve a magyarországi konszenzuális cigányellenes hangulatban, a(z) […] előítéleteket,
a média csupán azzal is erősítheti, ha anélkül számol be a romákkal kapcsolatos konfliktusokról, hogy azok mélyebb társadalmi okait (az integráció nehézségeit, a mélyszegénységet, az iskolázatlanságot, az iskolai és a lakóhelyi szegregációt, a munkaerő-piaci
diszkriminációt stb.) felfedné.” A kutatók hangsúlyozzák: erőteljesen befolyásolja a látottak feldolgozását a médiafogyasztó érzelmi szintjét megemelő ábrázolásmód, hiszen
az a befogadó izgalmi szintjét megnöveli, ezáltal erősíti a rutinszerű, gondolkodást nélkülöző, automatikus információfeldolgozást.
A Magyar Helsinki Bizottság 2011 januárjától augusztus végéig vizsgálta a magyar
nyelvű internetes sajtóorgánumokban a migránsok megjelenítését. A kutatás47 során
megállapították, hogy magyar lakosság nemzetközi összehasonlításban rendkívül idegenellenes, amelynek egyik oka – a szervezet értékelése szerint – kétségkívül a magyar
médiában a migránsokról festett indokolatlanul negatív kép. A hazai sajtó a külföldiekkel leggyakrabban rendészeti hírként foglalkozik, a migránsokat és a menekülteket
szinte bűnözőként, nemzetbiztonsági veszélyként mutatja be. A sajtófigyelés alapján
(amint azt a kutatásról szóló jelentésben is megjegyzik, némi sarkítással) a következő
negatív sztereotip képek voltak tetten érhetőek a külföldiekről: semmittevők, ingyenélők, bűnözők, nem lehet velük kommunikálni és nincs is miről, mivel semmihez sem
értenek. Sok volt a ténybeli, fogalomhasználati tévedés, és kevés az árnyaltabb, átfogóbb
tényfeltáró tudósítás.
Média és tolerancia – Következtetések
A fentiek alapján okkal merül fel tehát kérdés: mi lehet az oka annak, hogy – a kétségtelen törekvések ellenére is – a sérülékeny csoportok részint „láthatatlanok” maradnak,
részint pedig a róluk kialakított kevéssé kedvező, egyoldalú képpel találkozhatnak a
médiafogyasztók a mindennapokban.
Egyfajta magyarázatot ad erre a projekt keretében megkeresett Főszerkesztők Fórumának elnöke, aki szerint „a mainstream sajtó alapvetően e felsorolt csoportok sérülékeny mivoltának tudatában, azt tiszteletben tartva számol be a velük összefüggő ügyekről. Erre nézve elmondható, hogy általában ismertek a kívánt standardok a szakma
gyakorlói körében. Ugyanakkor bizonyos sztereotípiák – elsősorban a magyarországi
cigánysághoz fűződőek – olyan mélyen élnek a közgondolkodásban, hogy számos esetben tapasztaljuk, hogy még az egyébként minőségi és felelős sajtó munkatársai is öntudatlanul reprodukálják ezeket az öröklött előítéleteket, beszéd- és magatartásmintákat.
Másrészt, az elmúlt években olyan, meglehetősen gyorsan lezajlott retorikai változás
Monori Áron – Kozma Kriszta: „Ezek az emberek nem tudják elfogadni a szabályokat, nem
képesek a beilleszkedésre”. Médiakutató, 2010 nyár – http://mediakutato.hu/cikk/2010_02_nyar/02_
monika_joshi_bharat (Letöltés időpontja: 2013. június 13.)
47
Migránsok a magyar médiában, avagy a bevándorlás és a külföldiek 2011-ben a sajtó szemével.
Készült az Európai unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. – http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Migransok_a_magyar_mediaban_HelsinkiBiz_2011.pdf (Letöltés időpontja: 2013. 05.23.)
46
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történt a politikai és médiatérben, amely komplett témák vagy szóhasználatok korábbi
egyfajta tabusítására reakcióként már-már szalonképessé tett csoportként megbélyegző gondolatokat és közlésformákat éppen e csoportokkal (de megint csak: elsősorban
a romákkal) kapcsolatban. […] Mindenképpen kedvezőtlen fejlemény, hogy a szakma
perifériáin egyre több és egyre hangosabb az előítéletekre alapuló, megbélyegző közlés,
amelyből érezhető, hogy ezek alkotói nem osztják a kiszolgáltatott csoportokkal kapcsolatos témák különös érzékenységére alapuló szakmai és civilizációs standardokat.
Ennek érezhetően van erodáló hatása a közbeszédre és a sajtónyelvre is.”
Azaz: a média nem választható el a társadalom egészétől és hatásmechanizmusuk kölcsönös.
Ahogyan a társadalom vélekedései többé-kevésbé megszűrve, de gyakran önkéntelenül
visszatükröződnek a médiumokban, úgy a médiumok is visszasugározzák és vélekedéseket a fogyasztók felé, ezáltal az előítéletek egyre stabilizálódnak.
E helyzet megoldása nyilvánvalóan túlmutat egy ombudsmani jelentés keretein. A
jelentés konklúziója szerint mindazonáltal a mainstream intézmények jó úton járnak,
és következetesen kell haladniuk ezek az úton: szakmai, etikai kódexeik tökéletesítésével, munkatársaik képzésével és továbbképzésével, érzékenyítésével, a sérülékeny
csoportok szervezeteivel történő konzultációval, és folyamatos monitorozással. Ajánlásokat ezzel összefüggésben az ombudsmani hatáskör korlátainak megfelelően természetszerűleg csak a közszféra szereplői irányában fogalmazott meg a biztos. E körben
felkérte a Médiatanácsot, hogy egészítse ki a közszolgálati médiaszolgáltatás céljainak
kifejtését tartalmazó a Közszolgálati Kódexet48 az abban jelenleg nem szereplő más sérülékeny, illetve hátrányos helyzetű csoportok (így különösen az idősek, a migránsok, a
szexuális kisebbségek) megjelenítésével. Felkérte továbbá a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapot, hogy a közszolgálati média munkatársai számára szervezzen a sérülékeny csoportok ábrázolására fókuszáló, a lexikális ismeretek közvetítésén
túlmutató antidiszkriminációs, érzékenyítő tréninget, valamint vizsgálja meg, miként
folytatható a jövőben a fiatal roma médiaszakemberek részére szervezett gyakornoki
program. Felkérte továbbá a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot, hogy a Műsorfigyelő és Elemző Főosztály által folytatott, az egyes társadalmi, gazdasági, etnikai csoportok, a határon túli magyarok, a bevándorlók és a fogyatékossággal élő személyek
médiamegjelenéséről szóló vizsgálatának fókuszcsoportjait egészítse ki további sérülékeny csoportokkal, így a vallási és a szexuális kisebbségekkel.

A tág értelemben vett civil szféra tevékenysége
Európai programok és civil jó gyakorlatok
Számos európai program és támogatás szolgálja a tolerancia erősítését, a gyűlöletkeltés elleni fellépést. E források elosztása, a felhasználásukkal megvalósított programok
számbavétele szintén a projekt részét képezte. Kiemelt aktorok e területen a civil szervezetek, akik akár EU-s forrásokból, akár más finanszírozással végeznek előítélet-csökkentő, felvilágosító munkát, és számos, szélesebb körben is alkalmazható jó gyakorlatot
valósítanak meg.
48

http://mediatanacs.hu/dokumentum/1802/1309355237kozszolgalati_kodex.pdf
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Ilyen jó gyakorlat például az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének Magyarország Külügyminisztériumával és az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájával
közösen 2012-ben megszervezett Fiatal Roma Újságírók című programja.49 E program
fő célja az volt, hogy hozzájáruljon a magyarországi roma népesség társadalmi integrációjának hangsúlyosabb megjelenítéséhez a hazai médiában. A program célul tűzte
ki továbbá, hogy létrejöjjön egy olyan, fiatal roma újságírókból álló közösség, melynek
tagjai ismerik, értik az integráció kihívásait és lehetőségeit, és képesek azokat – a roma
társadalom és a többségi társadalom számára egyaránt – hitelesen közvetíteni. Ismerik továbbá az Európai Unió és Magyarország EU-tagsága kínálta lehetőségeket, és
ezekről képesek közösségük tagjai számára is tájékoztatást adni. A program során 15
újságírót képeztek tovább, akik közül a programot követően többen el is helyezkedtek
a médiában.
Fontos megemlíteni még, hogy az Európa Pont 50 programjai, rendezvényei, eseményei sorában a 2011. januári megnyitása óta visszatérő, kiemelt kommunikációs prioritások az esélyegyenlőség, a diszkriminációellenesség, a roma stratégia, illetve a befogadó társadalom témakörei, valamennyi említett téma szerepelt már az Európa Pont
havi programjainak fókusztémájaként. A rendezvények, programok kapcsán szorosan
együttműködnek civil szervezetekkel, nemzetközi szervezetekkel, valamint állami
szervekkel és hatóságokkal egyaránt.
A toleranciára neveléshez áttételesen kapcsolódik az esélyegyenlőség kérdésköre,
melynek elősegítésére számos európai uniós program létezik. Az elmúlt években a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által koordinált Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretein belül például roma szakkollégiumok, a leghátrányosabb kistérségek, valamint esélyegyenlőségi programok támogatását valósították meg, de komoly
pályázati összegeket fordítottak antidiszkriminációs programokra, a roma integráció
módszertani támogatására is.
Örvendetes tény, hogy számos olyan európai uniós program és támogatás érhető el, amelyek célja a tolerancia erősítése, a hátrányos megkülönböztetés leküzdése. Ezek azonban
direkt, kifejezetten a szemléletformálást célzó eszközök, amelyekkel a célközönség csak
kampányszerűen találkozik, így elmélyült, hosszabb távú hatás kiváltására kevésbé alkalmasak, mint azon (például oktatási vagy egyházi) intézmények tevékenysége, amelyek a mindennapi élet részét képezhetik. Jelentőségük mindazonáltal nem lebecsülendő, és fontos látni, hogy jelenleg hiánypótló szerepet töltenek be.
A projekt keretében folytatott vizsgálatai során az ombudsman a gyűlöletkeltés elleni fellépésben tapasztalható példaértékű, alulról építkező gyakorlatokat, kezdeményezéseket is törekedett felkutatni, e körben számos figyelemre és elismerésre méltó
tevékenységről szerzett tudomást. A tolerancia elősegítését célzó szervezetek például
a Szubjektív Értékek Alapítvány, a Haver Informális Zsidó Oktatási Közhasznú Alapítvány, az UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány, a Szimpozion Egyesület és
a Labrisz Leszbikus Egyesület, a Szemétálmok Független Színház, a Káva Kulturális
Műhely vagy például a Piréz Gyerekműhely és a Romani Platni Lakásétterem. E civil
szervezetek elsődleges célja, hogy a különböző kisebbségekkel kapcsolatban befogadó
http://eu.kormany.hu/eu-s-szakmai-program-roma-ujsagiroknak
Az Európa Pont az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének és az Európai Parlament
Tájékoztatási Irodájának közös létesítménye, amely információkkal, európai témájú szakmai és kulturális programmal várja a látogatókat az Európai Unió Házának földszintjén és galériáján.
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attitűdöt alakítsanak ki a többségi társadalomban, jellemzően a középiskolás korosztályt célozzák meg.
A biztos a civil kezdeményezésekkel összefüggésben hangsúlyozta: bármennyire is sikeresek, eredményesek, az elszigeteltségük, egyediségük okán, átfogó állami támogatottság, hosszú távú, országos szintű, egységes megvalósítás nélkül a legjobb gyakorlatok
is csak jó példák maradnak, önmagukban nem lehetnek képesek igazán hatékonyak
lenni. Lokális sikereik ellenére sem helyettesíthetik tehát a megfelelő állami intézkedéseket a szemléletformálás terén, ugyanakkor azok kidolgozásához és megvalósításához is követendő
példaként szolgálhatnak.
Nemzetiségi programok
Az egyes nemzetiségi közösségek lélekszáma eltérő, ugyanez mondható el a magyar
társadalomban való ismertségükről is. A teljesség érdekében az ombudsman fontosnak
tartotta feltérképezni: a nemzetiségeket a legmagasabb szinten képviselő országos önkormányzatok, amelyek alapvető feladata kulturális önazonosság, az identitás megőrzése és ápolása, tesznek-e, és ha igen, milyen lépéseket az általuk képviselt közösséggel
szembeni tolerancia kialakítása érdekében.
Az Országos Roma Önkormányzat – illetve a jogelőd Országos Cigány Önkormányzat – évek óta közreműködik az esélyegyenlőségi programok véleményezésében, kidolgozásában, ám 2010 után sokkal hangsúlyosabbá vált a szerepvállalása e téren. A
részvételével közreműködésével kidolgozott és megvalósított programok elsődlegesen
a roma közösség életkörülményeit kívánják javítani, és kiemelt területként kezelik az
oktatást, a felnőttképzést és a foglalkoztatást.
Bár a roma lakosság hátrányos helyzetének egyik kiemelt eleme a velük szemben
tapasztalható előítéletes és diszkriminatív attitűd, az előítéletek megszüntetésével,
mérséklésével kapcsolatos feladatok azonban a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
végrehajtása érdekében elfogadott kormányzati intézkedési tervben nem jelennek meg
jelentőségüknek megfelelő hangsúllyal. Konkrét intézkedéseket ezzel összefüggésben
mindössze a romák médiaábrázolása, illetve a helyi konfliktuskezelés körében határozott meg a kormány. A Felzárkózási Stratégia alapgondolata, hogy a többségi társadalom
és a roma közösség egymás felé történő nyitása érdekében kölcsönösen kell változtatni
a szemléletmódon, ám az intézkedési tervben ez már jellemzően egyoldalú feladatként
jelenik meg.
Mint azt a korábbi kisebbségi ombudsman is megállapította a Stratégia tervezetéről
készült állásfoglalásában, 51 szükséges a Stratégia társadalmi szemléletformálás terén való megerősítése. Amint azt a 2012 márciusában több mint 10 roma és nem roma civil szervezet
által kiadott javaslatcsomag52 is hangsúlyozza: „fontos, hogy a Stratégiában szerepeljenek konkrét diszkriminációellenes, előítéletek csökkentését célzó, a rasszista motivációjú bűncselekmények elleni fellépés javítására szolgáló intézkedések, eszközök, és legyenek erre a célra elkülönített források a dokumentumban és az Intézkedési tervben”.
51
A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának állásfoglalása a Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégia című tervezetről – http://www.kisebbsegiombudsman.
hu/hir-702-nemzeti-es-etnikai-kisebbsegi-jogok.html
52
Javaslatok a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához – Egy civil együttműködés javaslatai.
2012. március 6. – http://tasz.hu/files/tasz/imce/civilekromastrat_magyar_vegleges_marc6.pdf
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Az országos nemzetiségi önkormányzatok – az ORÖ kivételével – nem vesznek részt
a társadalomban meglévő előítéletek lebontását közvetlenül célzó programok előkészítésében és megvalósításában. Közvetett módon azonban lehet ilyen kedvező hatása is
a nemzetiségek kulturális rendezvényeinek, azzal, hogy segítenek közelebb hozni egymáshoz a többségi társadalom és a kisebbségi közösségek tagjait.
Az egyházak jó gyakorlatai
A KSH 2011. évi népszámlálási adatai szerint a nagy történelmi egyházakhoz tartozó hívők száma ugyan csökkent, a kisebb egyházak, felekezetek híveinek aránya emelkedett
mindamellett, hogy összességében jelentősen nőtt az egyházhoz, felekezethez nem tartozók száma (a népesség 18%-a tartozik ebbe a körbe). A katolikusok száma 3 millió 872
ezer fő, a magukat egyházhoz, felekezethez tartozónak vallók 71%-a katolikus. (2001ben ez arány 73% volt.) A második legnagyobb egyház a hívők száma alapján a református, 1 millió 153 ezer hívével a vallásos lakosság 21%-át teszi ki (csaknem ugyanannyit,
mint 2001-ben). Evangélikusnak vallotta magát 215 ezer fő, vallásosak 4%-a (szintén
közel ugyanannyi, mint 2001-ben). Az ortodox keresztények (13 710 fő), valamint az
izraeliták (10 965 fő) nagyságrendileg kevesebben élnek Magyarországon, létszámuk a
lakosság 0,1%-át teszi ki, ami 2001-hez képest csökkenést jelent. A kisebb egyházak közül legtöbben baptistának, illetve a Hit Gyülekezetéhez tartozónak vallották magukat,
mindkét esetben valamivel több mint 18 ezren. Az egyházak erős társadalmi bázisa és
közismert identitásképző jellege tehát jelentőssé teszi szerepüket a sérülékeny társadalmi csoportokkal kapcsolatos attitűdök formálásban.
A vallás és a vallásgyakorláshoz kapcsolódó tevékenységek közösségképző szerepe,
személyiségformáló hatása közismert tény. Különösen fontos ezért, hogy az egyes egyházak kommunikációjukban és tevékenységük során milyen üzenetet fogalmaznak
meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportokkal, személyekkel összefüggésben. Ennek feltérképezésére a bevezetésben taglalt hatásköri korlátok tiszteletben tartásával az
ombudsman megkeresett 12, társadalmi szerepvállalása tekintetében jelentős egyházat, 53 egy szerzetesrendet 54 és egy egyházi kötődésű civil szervezetet (a Magyar Máltai
Szeretetszolgálatot), és arra kérte őket, hogy számoljanak be arról, hogy tevékenységükben miként jelenik meg a társadalmilag kiszolgáltatott, illetve kirekesztett csoportokról
szóló tényszerű ismeretek átadása, valamint a tolerancia, a társadalmi felelősségvállalás kérdése, beleértve az ezzel kapcsolatos programokat, valamint az általuk szervezett
hit- és erkölcstan oktatást is. A megkeresésére reagálva tíz egyházi intézmény fejtette ki
álláspontját, amely az alábbiak szerint összegezhető.
Az egyházak tanításai között értelemszerűen kitüntetett szerepet tölt be a tolerancia
53
 �������������������������������������������������������������������������������������������
A megkeresett egyházak a következők voltak: Magyar Katolikus Egyház, Magyarországi Református Egyház, Magyarországi Evangélikus Egyház, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante), Magyarországi Baptista Egyház, HIT Gyülekezete, Magyarországi Metodista Egyház, Magyar Pünkösdi Egyház, Magyarországi Iszlám Tanács,
Magyarországi Krisna tudatú Hívők Közössége, Tan Kapuja Buddhista Egyház. A jelentés lezárultáig
nem sikerült azonban beszereznünk a népszámlálási adatok alapján legtöbb hívővel rendelkező Magyar
Katolikus Egyház, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség válaszát sem.
54
Jézus Társasága.
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és a szolidaritás. Ennek megfelelően számos olyan programot működtetnek, amelynek
célja valamely kiszolgáltatott társadalmi csoport segítése. Ilyen például a Magyarországi
Református Egyház menekültmissziója, hajléktalanmissziója vagy börtönmissziója. Több
egyház tart fenn iskolát kifejezetten hátrányos helyzetű gyermekek számára, ilyen például a Tan Kapuja Buddhista Egyház által működtetett Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola Alsószentmártonban, vagy a Magyarországi Református Egyház debreceni székhelyű
Wáli István Református Cigány Szakkollégiuma. Több egyház – például a Hit Gyülekezete – működtet kifejezetten a kisebbségekkel szembeni negatív attitűdök csökkentésére
irányuló programokat, jellemzően az általuk fenntartott oktatási intézményekben.
A fentiek alapján tehát jól látható, hogy a vizsgálat során választ adó egyházak fontos
szerepkörnek tekintik a rászorulókkal való foglalkozást. Elsődlegesen az oktatás keretében koncentrálnak a toleranciára nevelésre, mégpedig az egyes egyházak tanításaiból
merítve, egyfajta erkölcsi nevelést alkalmazva.
Az egyes kirekesztett társadalmi csoportokat célzó befogadó programokról – a romamissziók és a hajléktalanellátás kivételével – viszonylag kevés egyház nyilatkozott kifejezetten, pedig alapvetően mindegyikük foglalkozik étel- és ruhaosztással, bizonyos
karitatív jellegű tevékenységekkel. Néhány egyház ugyan működtet olyan példaértékű programot, amely a kirekesztett társadalmi csoportok tagjainak a társadalom általi
elfogadását szorgalmazza. Jellemzően azonban inkább a rászorulókat segítő karitatív
tevékenységet végeznek az egyházak annak érdekében, hogy segítsenek a sérülékeny
csoportokhoz tartozó embereknek, közvetve szolgálva ezáltal az integrációt.

Összegzés
A fentiek alapján látható tehát: a befogadó társadalom, az esélyegyenlőség elvárt, vágyott képei csak a megelőzés, az „élethosszig tartó” toleranciára nevelés következetesen
alkalmazott eszközeivel érhetőek el. Sok a jó törekvés, állami és civil szinten egyaránt.
Mindazonáltal e törekvések nem azonos mértékben érintik az egyes sérülékeny csoportokat: míg számos intézkedés célozza valamilyen módon a romákkal szembeni előítéletek csökkentését, lényegesen kevesebb figyelem irányul a más sérülékeny csoportokkal
– így a fogyatékossággal élő személyekkel, a szexuális kisebbségekkel, a hajléktalanokkal – szembeni tolerancia megteremtésére.
Megítélésünk szerint nagyon fontos a példamutatás, a sokak által tisztelt közéleti szereplők megszólalásai, gesztusai a sérülékeny csoportok irányában. Ezzel kapcsolatosan
elengedhetetlen, hogy a közszereplők hivatalos megnyilvánulásai, és kvázi magánjellegű, informális üzenetei az egyes sérülékeny csoportokról koherens tartalmi egységet
alkossanak.
Fontos tehát, hogy a létező törekvéseket erősítve, a hiányosságokat és esetleges ellentmondásokat orvosolva, a civil kezdeményezések módszertanát példaként felhasználva
még erőteljesebb és egységesebb képet mutassanak az állami intézmények annak érdekében, hogy a gyűlöletkeltő szavak és tettek a jövőben csak elszigetelt jelenségként
létezzenek, és hogy a befogadás, a tolerancia, a nyitottság és a sokszínűség értékként
való elfogadása váljon általános társadalmi szemléletté.

3. A jövő nemzedék
és a mai gyermekek jogai
Szabó Marcel

A jövő nemzedékek érdekeinek védelme
A jövő nemzedékek érdekeinek védelme hazánkban
A számos kiszolgáltatott társadalmi csoport mellett, melyekért az alapvető jogok biztosának ki kell állnia, nem szabad elfeledkezni egy olyan érdekvédelemre szoruló körről,
nevezetesen a jövő nemzedékekről, amelyek a saját érdekeiket a dolgok természete szerint nem képesek megvédeni, így különleges védelmet igényelnek.
A magyar Országgyűlés 2007. december 1-jei hatállyal módosította az állampolgári
jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvényt, létrehozva a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa intézményét. Így Magyarország már több mint fél évtizede
intézményes garanciákkal ellátva kívánja elősegíteni a jövő nemzedékek érdekeinek
érvényesülését. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának intézménye mint önálló intézmény megszűnt, és beleolvadt az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalába.1 Feladatkörét részben maga az ombudsman, részben pedig a jövő nemzedékek érdekeinek
védelmét ellátó helyettese vette át. Hazánk tehát azon kevés országok közé tartozik,
amelyek intézményvédelmi garanciákkal ellátva kívánják biztosítani a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét.

A jövő nemzedékek jogi státusza a nemzetközi jogban
A jövő nemzedékek jogi státuszának alapvető kérdéseit a nemzetközi és hazai irodalomban is jelentős polémia övezte. Történt ez annak ellenére, hogy a nemzetközi
jogban már az 1970-es évek óta vannak jelei annak, hogy az államok a jövő nemzedékek érdekeire tekintettel kívánják tevékenységeiket alakítani. Így például 1972ben az ENSZ emberi környezetről szóló konferenciáján 2 elfogadott Nyilatkozat 3
első elve lefekteti, hogy az emberiségnek felelősséget kell vállalnia a környezet védelméért és annak javításáért a jelen és a jövő generációk számára. Ezt a koncepciót
húsz évvel később, 1992-ben a Riói Nyilatkozat4 is megerősítette harmadik alapelvében, amely kimondja, hogy „[a] fejlődéshez való jogot úgy kell érvényesíteni,
hogy a ma élő és a jövő nemzedékek fejlődési és környezeti szükségletei egyaránt
kielégítést nyerjenek”. A nemzetközi jogban hasonló példaként találkozhatunk a
Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény.
Az ENSZ Emberi Környezetről szóló Konferenciája, Stockholm, 1972. június 5–16.
3
Az Emberi Környezetről szóló Stockholmi Deklaráció, 1972.
4
Riói Nyilatkozat a környezetről és a fejlődésről, 1992.
1
2
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Klímaváltozási Keretegyezményben 5 foglalt kötelezettséggel, miszerint a feleknek
a klímarendszert az emberiség jelen és a jövő nemzedékeinek hasznára kell megőrizniük. 6
Az UNESCO-ban egy hosszabb folyamat keretében foglalkoztak a jövő nemzedékek jogaival. 1994. február 26-án fogadták el Laguna városában az UNESCO és a
Cousteau Társaság szakértői a Jövő Nemzedékek Emberi Jogainak Egyetemes Nyilatkozatát,
amely természetesen nem államközi, hanem csupán tudományos szakértői háttérnyilatkozat, mindazonáltal a jogfejlődést befolyásoló eszköznek tekinthető.7 Ezt követően az UNESCO Általános Konferenciája 1997. november 12-én elfogadta a jelen
generációnak a jövő nemzedékek iránti felelősségéről szóló deklarációját. 8 A nyilatkozat első
cikke rögzíti, hogy a jelen generációk felelőssége, hogy a jövő nemzedékek szükségleteit és érdekeit biztosítsák. A földi élet megőrzéséről szóló 4. cikk alapján a jelenleg élő emberiség csak ideiglenesen örökölte a Földet, és olyan ésszerű módon
kell használnia a természeti erőforrásokat, amely biztosítja, hogy az ökoszisztémák
károsodása, valamint a tudományos és technológiai folyamat fejleményei ne okozzanak károkat a földi életben. A környezet védelmét előíró 5. cikk alapján a jövő nemzedékek számára meg kell őrizni a környezet minőségét, a természeti erőforrásokat
és az életfeltételeket, nem szabad szennyezéssel a jövő nemzedékek egészségét vagy
puszta létezését veszélybe sodorni, és a nagy projektek megkezdése előtt figyelembe
kell venni azok jövendő generációkra gyakorolt hatásait. Az UNESCO keretei között
elfogadott deklaráció természetesen nemzetközi jogi értelemben csak soft law normaként értékelhető, ugyanakkor kifejezi az államok álláspontját és a nemzetközi jog
fejlődésének irányát.
A nemzetközi jogban a jövő nemzedékek jogairól beszélni azért problematikus, mert
a jogalanyiság eredendően csak az államokat illette meg. A nemzetközi jog fokozatos
fejlődése során terjedt ki a jogalanyiság a nemzetközi szervezetekre, és a jogtudósok
egy részének álláspontja szerint az ’emberiség közös öröksége’ koncepció, valamint az
’emberiség közös ügye’ fogalom speciális helyzetekben az emberiség egészét is jogalanyisággal ruházhatja fel.
A jövő nemzedék, mint a jövőben a Földön élő emberiség is e tekintetben minősülhet a nemzetközi jog speciális alanyának, de ez a vélekedés még korántsem tekinthető a nemzetközi jogban elfogadottnak vagy meghonosítottnak. Mindezek fényében
érhető, hogy miért választotta az UNESCO a jelenben élő emberiség felelősségét a
jövő nemzedékekhez való viszonyulás alapjának, és miért nem beszélt jogokról és
kötelezettségekről.

United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. Az egyezményt 1992. május
9-én New Yorkban fogadták el.
6
Lásd az egyezmény 3. cikkének (1) bekezdését.
7
La Laguna declaration on human rights by the 1st International Colloquium on Human Rights, La
Laguna, Tenerife (Spain), 1-4 Nov. 1992. A/CONF.157/LACRM/7
8
 �������������������������������������������������������������������������������������������
The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: Declaration on the Responsibilities of the Present Generations Towards Future Generations, 12
November 1997.
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A hazai alkotmányjogi szabályozás
Érdemes a nemzetközi kitekintés után a jövő nemzedékek jogalanyiságának alkotmányos, illetőleg polgári jogi koncepcióját felvázolni a magyar jogrend alapján.
A 64/1991. (XII. 17.) AB határozat rendelkezései
Sólyom László kifejti, hogy az alkotmányjogban a 64/1991. (XII. 17.) AB határozat már
egyértelmű iránymutatást adott a tekintetben, hogy hogy nem szükséges a jövő nemzedékek számára jogalanyiságot biztosítani ahhoz, hogy az Alkotmánybíróság kimondja az
állam kötelességét a jövő generációk életfeltételeinek biztosítására. Sólyom László ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a polgári jogász számára nem jelent gondot annak a koncepciónak az elfogadása, hogy a jog bárkit vagy bármit jogalanyisággal ruházhat fel, és ennek a
megállapítása kizárólag a jogalkotó kompetenciájába tartozik.9 Nem felejthetjük el, hogy
a jogi személyek jogalanyisága is egy olyan analógia alapján teremtődött meg, amelyben
a törvényhozó az ember jogképességének a természetes személyekre értelmezhető jogait
és kötelezettségeit kívánta a jogi személyiségek részére biztosítani. Az Alkotmánybíróság
64/1991. (XII. 17.) sz. határozat kimondta, hogy az államnak az élethez való jogból levezethető objektív intézményvédelmi kötelezettsége az egyéni alanyi jogoknál szélesebb
körben érvényesül, és kiterjed a jövő nemzedékekre is.10 Az Alkotmánybíróság döntését
úgy is körülírhatjuk, hogy az állam életvédelmi kötelezettségének beállta független az
alanyi jognak a jogi személyiség lététől függő megállapíthatóságától.11
Az új Alaptörvény koncepciója
Az alábbiakban azt a kérdést kell megvizsgálnunk, hogy a 2011. április 18-án elfogadott
és 2012. január 1-jén hatályba lépett új magyar Alaptörvény elfogadásával a jövő nemzedékek jogi státusza vajon változott-e a magyar jogrendben. Az Alaptörvény koncepciójának kibontásában kulcsjelentőséggel bír a Nemzeti Hitvallás szövege. A Nemzeti
Hitvallás értelmében „Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerződés a múlt, a jelen és a jövő
magyarjai között”. Az Alaptörvény 4. módosítása során a szerződés kifejezést szövetségre
változtatta az Országgyűlés, amely némileg eltérő tónust ad ezen mondat jelentésének.
A szerződés tipikusan két ellenérdekű fél megállapodása kölcsönös érdekek mentén és
a szinallagmatikus ígéretek cseréje fényében, míg a szövetségkötés két vagy több fél
megállapodását jelenti egy harmadik fél által fenyegető veszély kiküszöbölésére. Természetesen a Nemzeti Hitvallás szövege, mint az Alaptörvény preambuluma nem hordoz kötelező jogi tartalmat, azonban mégis mérvadó lehet az Alaptörvényben foglalt
rendelkezések értelmezése során.

Sólyom László: A jövő nemzedékek jogai és ezek képviselete a jelenben. In Jávor Benedek (szerk.):
A jövő nemzedékek jogai. Budapest: Védegylet, 2000. 37–41.
10
64/1991. (XII. 17.) AB határozat ABH 1991, 297, 303.
11
M ajtényi Balázs aláhúzza, hogy az állam jogosult arra, hogy a jövő nemzedékek számára jogi
személyiséget biztosítson, de az idézett cikk írásakor fennálló helyzet kapcsán megállapítja, hogy ezt
a jogalanyiságot a jövő nemzedékek számára a magyar jogrend nem biztosította. M ajtényi Balázs:
Jönnek? A jövő nemzedékek jogalanyisága. In Ficsor Krisztina – Győrfi Tamás – Szabó Miklós (szerk.):
Jogosultságok – Elmélet és gyakorlat. Miskolc: Bíbor, 2009. 180.
9
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Több értekezés született már arról, hogy a jelen nemzedéket számtalan érdekellentét
feszültsége kapcsolja a jövendő nemzedékekhez, ugyanakkor az Alaptörvény preambulumából egyértelműen következik, hogy új alkotmányunk a múlt, a jelen és a jövendő
nemzedékeit egy nagyobb egység részének tekinteni, és ez a nagyobb egység a magyar
nemzet. Mint a magyar nemzet tagjai, a jelen, a múlt és a jövő magyarjai egy egységet
képeznek, és ez az azonos minőség teremti meg az alapot arra, hogy a jelen magyarjai
ugyanúgy felelősséggel tartozzanak a jövő nemzedékek iránt, ahogyan a múlt magyarjai is jelentős áldozatot vállaltak hazánk megóvása érdekében. A szövegből az is kiderül – és ez számos jövő nemzedékekkel kapcsolatos tanulmány alapkérdése –, hogy a
magyar Alaptörvény nem az egész emberiséget érti a jövő nemzedékek fogalma alatt,
hanem kizárólag a magyar nemzet részét képező, a sorsközösségben osztozó embercsoportot.12 Ha egy pillanatra kilépünk az Alaptörvényünk adta keretekből, akkor tárgyilagosan meg kell állapítanunk, hogy nem feltétlenül biztos, hogy az egész emberiséget
tekintve a jövő nemzedékek tagjainak boldogulása minden szempontból egybeesik és
optimalizálhatóan azonos feltételeket kíván meg, mint a magyarság jövő generációinak
érdekei.
Szerződést, de szövetséget is egymással egyenrangú felek szoktak kötni egymással,
melyek természetesen azonos jogi státusszal, jogi minőséggel rendelkeznek. A megfogalmazás szimbólum jellegét13 a múlt nemzedékeinek megemlítése teszi egyértelművé,
hiszen a múlt és a jelen magyarjainak együttműködését a történelem határozza meg,
így tehát az emberi cselekvőképesség határain túllép annak a lehetősége, hogy ezen
változtatni tudjunk. Éppen ezért a jövő nemzedékekre tekintettel is metaforaként kell
értelmeznünk a szerződéskötést, ugyanakkor nem zárhatjuk ki, hogy a törvényhozó az
Alaptörvény alapján mégiscsak valamilyen hipotetikus jogi státuszt kívánt biztosítani a
jövő nemzedékek számára.
Az Alaptörvény érdemi rendelkezései nem a jövő nemzedékek jogaként, hanem a
jelen nemzedék, az állam, de egyben minden egyén kötelezettségeként írja elő, hogy a
nemzet közös örökségét, a természeti erőforrásokat, különösen a termőföldet, az erdőket, a vízkészletet, a biológiai sokféleséget, a honos növény- és állatfajokat, valamint a
kulturális értékeket meg kell óvni, és a jövő nemzedékek számára meg kell őrizni. Ezek
az értékek ugyanis Alaptörvényünk P) cikke alapján nemzetünk közös örökségét képezik, és védelmük, fenntartásuk és a jövő nemzedék számára való megőrzésük az állam
és mindenki kötelezettsége. Bár az Alaptörvény első pillantásra csak a jövő nemzedékek
magyarjai iránti elkötelezettségről tesz tanúbizottságot, a Q) cikk Magyarországnak az
emberiség fenntartható fejlődése iránti elkötelezettségét hangsúlyozza, melynek érdekében hazánk a világ valamennyi népével és országával együttműködésre törekszik.
Végezetül érdemes még kiemelni az Alaptörvény 38. cikkét, amely hangsúlyozza, hogy
a nemzeti vagyon kezelése és védelme során egyszerre kell tekintettel lenni a természeti
erőforrások megóvására, valamint a jelen és a jövő nemzedékek közös szükségleteinek
kielégítésére.
Érdemes itt felidézni Ori Herstein gondolatait, aki hangsúlyozza, hogy a Spanyol Örökségvédelmi
Hivatal vezetője a spanyol kultúra kincseinek a jövő nemzedékek számára történő megőrzése kapcsán
nem ugyanazokról a jövőbeli emberekről beszél, mint akikre Jordánia királya utal a közel-keleti béke
jövő generációkra gyakorolt előnyei kapcsán. Lásd Ori J. Herstein: The Identity and (Legal) Rights of
Future Generations. The George Washington Law Review, 2009/5–6. 1183-1184.
13
A jövő generációt illető szimbolikus jogokról lásd Sólyom i. m. 37., 40–41.
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A jövő nemzedékek jogalanyiságának elméleti kérdései
Ahhoz, hogy az Alaptörvény rendelkezéseit jogelméleti értelemben is kibonthassuk,
egy rövid áttekintést kell adnunk a jövő nemzedékek jogaival kapcsolatos elméleti fejtegetésekről. Az e témáról író szerzők egy csoportja a jövő nemzedékek jogainak létezéséről vagy meghatározhatóságáról folytat diskurzust, míg mások a jövő nemzedékek jogai
helyett inkább azok érdekei felől kívánják megközelíteni a kérdést.14 A szerzők között
megoszlanak a vélemények mind a tekintetben, hogy a jövő nemzedéknek lehetnek-e
jogai, mind pedig azzal kapcsolatban, hogy lehetnek-e felismerhető érdekei.
A jogok tekintetében A xel Gosseries világítja meg, hogy a jogelméletben két megközelítés létezik a jogokat illetően.15 Az akaratelmélet a jogokra úgy tekint, mint választási
szabadságra eltérő cselekvési lehetőségek között, míg az érdekalapú megközelítés arra
helyezi a hangsúlyt, hogy egy egyén vagy csoport esetében is objektíve felismerhető az
a helyzetének megismerése után leszűrhető alternatíva, amelyet a legnagyobb valószínűséggel választhat, és amelyet a személy vagy a csoport érdekének tekinthetünk. A
választásnak ezt a lehetőségét a személy vagy a csoport számára fenn kell tartani, ez
jelenti jogai biztosítását. Az akarati alapú iskola követése esetén tehát kevéssé azonosulhatunk a jövő nemzedékek jogainak gondolatával, hiszen a potenciális választásokat
nem kívánjuk hipotetikusan eldönteni, ugyanakkor a meg nem született egyének kapcsán nem juthatunk semmilyen konklúzióra a tekintetben, hogy nagy bizonyossággal
mely alternatívát választanák. Ha viszont a jogok érdekalapú megközelítését fogadjuk
el, akkor feltételezhetjük, hogy vannak olyan alapvető érdekek, amelyeknek a biztosítása a jövő nemzedékek számára feltétlenül kívánatos, mert ez egybeeshet valószínű
értékválasztásukkal, ezért ezen választási szabadság fenntartása egybeesik érdekeik
képviseletével, s egyben jogaik biztosításával.16
Érdemes kitérni néhány gondolat erejéig arra a jogelméleti vitára is, mely arra vonatkozik, hogy vajon kik is a jövő nemzedék tagjai. A jövő nemzedékek tagjain olyan
konkrét egyéneket kell-e értenünk, akiknek potenciális jogai lehetnek, vagy egy kollektív csoportot, esetleg egy olyan általános alanyt, akire leginkább a potenciális érdekérvényesítés jellemző. A nyugati jogi szakirodalom példáit elemezve megállapítható, hogy
sokan idegenkednek a kollektív jogok elismerésének gondolatától, tehát attól, hogy a
jövő nemzedékeket egy csoportnak tekintsék. Ezzel kapcsolatosan olyan állításokkal
14
Beckerman és Pasek például tagadja a jövő nemzedékek jogainak a jelenben történő elismerését,
ugyanakkor aláhúzzák, hogy a jövő generációk érdekeinek figyelembevételére vonatkozóan morális
kötelezettségünk van. Lásd W. Beckerman – J. Pasek : Justice, Posterity and the Environment. Oxford:
Oxford University Press, 2001. 18., 28.
15
Axel Gosseries: On Future Generations’ Future Rights. The Journal of Political Philosophy, 2008/4. 449.
16
M ajtényi Balázs példájával élve elképzelhető, hogy az emberiség tagjai a jövőben kollektív öngyilkosságot kívánnak majd elkövetni, vagy esetleg olyan vallást kívánnak követni, amely kollektív
cölibátust, és így a nemzedékek kihalását eredményezi. Továbbá az is elképzelhető, hogy egy másik
bolygón kíván megtelepedni az emberiség, de ezen hipotetikus választási lehetőségeken túlmenően
azt a helyzetet sem zárhatjuk ki, hogy a jövő magyarságának tagjai itt, a Kárpát-medencében szeretnének egy olyan életformát követni, amely talán nem is különbözik drámaian a jelen nemzedékek életmódjától, mint ahogyan az valamely futurológiai elképzelés szélsőséges, hipotetikus példáit szemlélve
elénk vetülhet. Ebben az esetben joggal vélelmezhetjük például, hogy a természeti erőforrások fenntartása és a Kárpát-medencei táj megőrzése a jövő nemzedékek érdekeivel egybeesik, és amennyiben az
érdekelméleti felfogást kívánjuk követni, azt is mondhatjuk, hogy ez egyúttal a jövő nemzedékek
jogainak érvényesülését is – legalább alapvonalaiban – biztosítja. M ajtényi i. m. 183.
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találkozhatunk, miszerint például a szabad szerelem generációjába tartozó, hasonló
életkorú személyek tulajdonképpen nem is tekinthetők homogén csoportnak, illetve
hiba volna az azonos időben élő személyek csoportját bármilyen egységként tekinteni,
hiszen a puszta egyidejű történelmi létezés ténye nem kapcsolja össze jobban őket annál, mintha például a ‘paradicsomevők’ közösségét vonnánk egy csoportba.17
A filozófiai kérdések sarokkövét jól jeleníti meg Ori J. Herstein metaforája, aki azt a
kérdést teszi fel, hogy vajon az égbe fellőtt és onnan néhány percen belül visszahulló
nyíl, ha megsebesít vagy megöl valakit, akkor az így beazonosítható személy vonatkozásában beálló felelősség azonos-e azzal a felelősséggel, amelyet a hipotetikusan
több évtizeden keresztül száguldó, és valamely jövőben élő személyt megsebző nyíl
okozta hatás vált ki. A szerző szerint az öt perc múlva becsapódó nyíl büntetőjogi
értelemben alkalmas a felelősség kiváltásra, míg az évtizedek múltával becsapódó
ugyanolyan nyílvessző, bár konkrét sebet ejt, felelősségi viszonyt nem keletkeztet,
hiszen a jelenben nem ismerhetjük a jövő jogsértésének alanyát.18 Vannak tehát olyan
szerzők, akik hipotetikusan sem hajlandók elfogadni, hogy egy jelenbeli esemény a
jövőben konkrét személyek számára joghátrányt okozhat. Mindazonáltal a jelen és a
jövő nemzedéket nem csupán metaforák, szimbólumok és ábrándok kapcsolják össze,
hanem konkrét, tényleges jogsértés és az annak következtében elszenvedett sérelem.
Meggyőződésem szerint a felelősség megállapítása alól nem ad felmentés az a tény,
hogy a cselekvés következménye a jogsértést elkövető személy életének horizontján
túl következik be, egy olyan dominószerű eseménysor beindításával, amelynek hatása egy későbbi generáció valamely konkrét tagja számára okozott jogsérelem. Ennek
ellenére a gyakorlatban ezzel a helyzettel különösebben nem kell számolnunk, hiszen
a jövő nemzedékeket sértő magatartások jellegzetessége, hogy sok esetben több különböző forrásban megvalósuló, de azonos eredményre vezető jogsértések – például
egy völgy több szennyező kibocsátó által történő pusztítása – okozhatnak olyan akkumulálódó hatást, amely csak hosszabb idő után eredményez tartós vagy maradandó
egészségromlást az ott élő személyek számára, akár több nemzedék elteltével. Az ilyen
helyzetek tipikusan nem egy-egy személyt, hanem a személyek nagyobb csoportját
érintik. Bár számos kiváló szerző, így például A xel Gosseries is elutasítja a jövő nemzedékek tekintetében a kollektív jogok alkalmazását, a jövő nemzedékek jogait vagy
érdekeit kizárólag csoportjogokként vagy kollektív érdekekként lehet felfogni.19 Míg
a jelen nemzedék bármely tagja leszármazóinak megszületése merőben esetleges, egy
egész generációt követő újabb nemzedék megszületése és létezése, legalábbis a jelenlegi tudományos ismereteink szintjén, szinte a bizonyossággal egyenértékű. Így tehát
érdekeik, vagy jogaik kollektív jellegének elismerése esetén nem kell az individuum
szokásostól eltérő döntéseinek következményeit számításba venni, hanem a racionális
helyzetfelismerésen és döntéseken alapuló, kiszámítható átlagos emberi magatartás
alapulvételével védhetjük meg a jövő nemzedékek érdekeit vagy jogait.
Több szerző is foglalkozik azzal a gondolattal, hogy a jövő nemzedékek egymáshoz viszonyítva is eltérő jogokkal rendelkezhetnek, így az ő esetleges szembekerülésük problémájával is foglalkozni kell. 20 Egyesek ennek megoldására azt ajánlják,
Herstein i. m. 1176–1177.
Herstein i. m. 1187–1189.
19
Gosseries i. m. 451.
20
Lásd például Sólyom i. m. 38.; M ajtényi i. m. 182.
17
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hogy csak a közvetlenül utánunk jövő nemzedékről kell gondoskodnunk, a jövő
egyébként bizonytalan, a további nemzedékek sorsába már nem szólhatunk bele. Álláspontom ezzel szemben az, hogy a jelent és a jövendőt a mostani pillanat választja
el egymástól, és ez a határvonal teremti meg az egyetlen bizonyosságot jelen és jövő
kapcsolatában, a jövő megbontása olyan hipotéziseket feltételez, amely bőven túllép
a jog által felvázolható cselekvési keretek határán. Fodor L ászló joggal húzta alá,
hogy a jövő nemzedékek alapvető érdekei feltétlenül felismerhetők a jelen nemzedék
tagjai számára is, ezáltal az ebből következő etikai következtetéseket az emberiség
le tudja vonni. 21
A xel Gosseries álláspontjával egyetértve úgy gondolom, hogy a jogok érdekeken
alapuló teóriájának követői szabadon beszélhetnek a megállapítható érdekek fényében a jövő nemzedékeket megillető jogokról. 22 A magyar Alaptörvény megközelítésére visszatérve érdemes aláhúzni, hogy Alaptörvényünk P) cikke az állam és mindenki
kötelezettségeként írja le a jövő nemzedékek érdekeinek megóvását, és e tekintetben
elsősorban a nemzet közös öröksége megőrzésének kötelezettségét rója az államra és
a magánszemélyekre. Az Alaptörvény preambulumából azonban ennél több is következik. Alaptörvényünk a jövő nemzedékeket a múlt és a jelen magyarjaival együtt a
magyar nemzet részének tekinti, és hármuk szövetségének hangsúlyozásával megteremt egyfajta szimbolikus jogalanyiságot a jövő nemzedékek számára is. Az ebből
fakadó jogok és kötelezettségek részletes kibontása azonban a magyar Alkotmánybíróságra hárul majd.

21
22

Fodor László – Zágoni Miklós – Pánovics Attila: A jövő nemzedékek jogai. Fundamentum, 2008/1. 48.
Gosseries i. m. 452.
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Zajszennyezés
A környezeti zajról általában
A zaj a környezeti ártalmak között kiemelt helyet foglal el, a lakosság számottevő része
él a közlekedésből, az ipari vagy a szabadidős tevékenységekből származó zajtól terhelt
területeken.
Zaj hat ránk otthonunkban – akár még a pihenés, alvás időszakában is – az utcán, de
munkahelyünkön is.
Zavarónak tartjuk a fejünk felett fel- és leszálló repülőgépeket, a korán nyitó piac és
a katonai lőtér működését vagy az iskolaudvaron késő estig sportolók hangoskodását. A
szelektív hulladékgyűjtő konténereket ne a lakásunk előtt helyezzék el, hiszen a hulladékok bedobása és még inkább az ürítés zavaró. Legyen közel az autóbuszmegálló, de
ne előttünk és a busz lehetőleg ne a mi utcánkban közlekedjen. Súlyos konfliktusok forrása lehet a vendéglátóhelyek működése is: a hangos zeneszolgáltatás mellett az érkező
és távozó vendégek utcai hangoskodása, kulturálatlan viselkedése és a megnövekedett
gépjárműforgalom is zavarhatja a környéken lakókat. A nyitva tartási idő és a zavaró
jelenségek közötti nyilvánvaló összefüggés miatt részben megoldást jelenthet a nyitva
tartási időnek az egység környezetében élők érdekeit is figyelembe vevő szabályozása.
A hangulatos és népszerű kerthelyiségek, vendéglátó teraszok szabadtéri elhelyezkedésükből adódóan fokozottan zavarhatják a környék lakóit, hiszen a zajok akadálytalanul
juthatnak a környezetbe, emiatt a lakosság érdekeit fokozottan kell védeni. Hasonló
okból a szabadtéri rendezvények szintén sokak nyugalmát zavarhatják. Fesztiválokra,
szabadtéren tartott kulturális, szórakoztató rendezvényekre jelentős igény mutatkozik,
azonban ezek engedélyezésekor különös figyelemmel kell lenni a környéken lakók érdekeire, főként akkor, ha az adott területen rendszeresek a zajjal járó események. Sajátos probléma forrása lehet a hangjelzéssel járó mozgóárusítás. Az értékesítésnek ez
bevett módszere, a vállalkozó „házhoz megy”, érkezését előre jelzi, tehát kényelmes
a lakosságnak. Alapkövetelmény ugyanakkor, hogy a figyelemfelhívó jelzés (szignál,
zene) csak a jármű környezetében érvényesüljön, nem fogadható el, ha az olyan mértékű, hogy már akkor hallani lehet, amikor az autó még nagyon messze van. A jelzés
hangereje mellett a másik követelmény, hogy a hanghatással járó mozgóárusítást csak
meghatározott időpont után végezzék. Ilyen megoldás lehet, ha például hétköznap reggel 8, szombaton pedig 9 vagy 10 órától engedélyezett a mozgóárusításhoz kapcsolódó
hangjelzés. Gyakran tapasztalt jelenség, hogy a korábban csendes területen megjelenő
új zajforrás jelentős zajterhelés-növekedést idéz elő, a határérték azonban ezzel együtt
teljesül. A lakosság számára ez mindenképpen jelentős életminőség-romlást eredményez, ráadásul a közigazgatás – a határértéknek való megfelelés miatt – semmit sem
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tehet.1 Ezzel kapcsolatban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a polgári jog számára a határérték nem bír ügydöntő jelentőséggel. A polgári jogviszonyok megsértése
megvalósulhat a határértéket el nem érő, de az adott jogviszonyban zavarónak minősülő magatartással is. A szomszédjog és a birtokvédelem a zavarás tényéből indul ki, az
eljárás során csak ennek a ténynek a megállapítása szükséges. A Polgári Törvénykönyv
zajpanaszok során gyakran hivatkozott 100. §-a a szükségtelen zavarás tilalmát említi:
a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól,
amellyel másokat, különösen szomszédjait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. Ez tehát azt jelenti, hogy a zavarás bizonyos – mindig az
egyedi esetben meghatározható – köre felfogható szükségesnek, azaz a zavarás valamely szintjét mindenki köteles eltűrni. A másokat zavaró tevékenység tehát csak akkor
tiltott, ha szükségtelenül következik be. Egy adott tevékenység gyakorlására jogosító
engedély megléte nem zárja ki, hogy a magatartás a polgári jog szabályai szerint zavaró, szomszédjogilag jogsértő legyen, azaz az engedélyek megléte önmagában még nem
döntheti el a szomszédjogi igényt.
Esetek, amelyekkel az elmúlt években az alapvető jogok biztosához fordultak, és
amelyek azt bizonyítják, hogy a zajforrásokkal túlterhelt világban az emberek a legkülönfélébb tevékenységeket is zavarónak értékelhetik.
Az iparosodással, a motorizáció fejlődésével, a vállalkozások élénkítésének kényszerével, a változó társadalmi szükségletek kielégítésével szükségképpen együtt jár
bizonyos mértékű zavarás, hiszen minden fejlesztés, beruházás okoz érdeksérelmeket
is. Jogos – és az ombudsmannak küldött beadványokban gyakran megjelenő – igény
ugyanakkor, hogy az állampolgárok saját otthonukban zavartalanul éljenek, környezetszennyező, egészségkárosító hatásoktól ne szenvedjenek. A területek hasznosítása, különféle infrastrukturális fejlesztések, beruházások gyakran kerülnek szembe a lakosság
érdekeivel. Az ellentétes érdekek feloldása nehéz, de nem lehetetlen: az érdekegyensúly
helyes megteremtésével érhető el a zavarás szükségtelen mértékének megszüntetése.
Zajként érzékeljük azokat a hanghullámokat, amelyek zavaróan, terhelően, kellemetlenül hatnak, és az egészséget károsan befolyásolhatják. A zaj hatása az emberekre kellemetlen, terhelő érzésben, a hallás objektíven kimutatható csökkenésében mutatkozik
meg. Ez több tényezőtől, így a hangnyomástól, a frekvenciától, a hatás időtartamától, valamint a zajhullám időbeni lefutásától függ.2 Egy másik fogalommeghatározás szerint
zaj minden olyan nemkívánatos vagy túl hangos hangjelenség, amely az egyén életfunkcióit, munkáját, munkájának és pihenésének egyensúlyát zavarja. 3 A zaj különböző erősségű és magasságú hangok keveréke, hatására a szervezetben átmeneti vagy
végleges elváltozások alakulnak ki. Embereknél a zajártalom kifejlődését a zaj magassága, erőssége, időtartama és az egyéni érzékenység határozza meg.4
Az egyéni érzékenység valóban lényeges szempont: ami az egyik embert zavarja, azt
a másik lehet, hogy észre sem veszi, sőt ugyanaz a hang ugyanazt a személyt eltérő
1
BDT 2008. 1779. A lakóövezet közvetlen közelében felépített üzletközpontnak a profitorientált,
speciális működési rendje és módja természeténél fogva növeli a gyalogos- és gépkocsiforgalmat, a
zajszintet, és ezzel a szomszédokat szükségtelenül zavarja.
2
http://www.erg.bme.hu/Emania/1999/Bara0001/fogalmak.html#feny
3
Moser Miklós – Pálmai György: A környezetvédelem alapjai. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó,
1999. 360.
4
Dr. Ember István: Környezet-egészségtan. I. Pécs: POTE Rektori Hivatal, 1993. 120., 128.
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időpontokban különböző mértékben zavarhatja. Ami az egyik ember számára kellemes
szórakozás, az a másiknak zaj (pl. hangos zenehallgatás).
Az Európai Bizottságnak a környezeti zajjal foglalkozó irányelv végrehajtásáról készített jelentése megállapítja, hogy a környezeti zaj az EU egészében jelentős probléma.
A WHO (Egészségügyi Világszervezet) és az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja által készített kiadvány szerint a közlekedésből eredő zaj évente 1 millió egészséges
életévvel rövidíti meg az uniós tagállamok és más nyugat-európai országok lakosságát.
A környezeti zajnak való kitettség előidézőjének a városiasodást, a motorizált közlekedés iránti egyre fokozódó igényt és a helytelen várostervezést tekintik. További problémát jelent, hogy a zajszennyezés gyakran éppen azokat a városi területeket érinti,
ahol a levegő minősége is gondot okoz. A jelentés szerint a zajszennyezés feszültséget
és alvászavart okozhat, befolyásolja az iskolás gyerekek szellemi teljesítményét, fiziológiai stresszreakciókat válthat ki, és a tartósan kitett egyéneknél gyakran vezet szív- és
érrendszeri panaszokhoz. A zajszennyezés gazdasági vonzatai között egyebek mellett
megemlíti az ingatlanárak esését és az egészségügyi hatások miatt bekövetkező termeléskiesést. 5
Az Egészségügyi Világszervezet az éjszakai nyugodt alváshoz 30 dB-nél, míg a hatékony tanuláshoz az osztálytermekben 35 dB-nél alacsonyabb zajszintet ajánl. A szervezet becslése szerint az EU népességének nagyjából 40%-át éri közúti közlekedés által
okozott, 55 dB-nél magasabb szintű zaj. 20% azoknak az aránya, akik napközben is 65
dB-nél nagyobb zajterhelésnek vannak kitéve, míg a népesség több mint 30%-át éjszaka
is 55 dB-nél magasabb zaj éri. A népesség egyes csoportjai (gyermekek, krónikus betegek, idősek, váltott műszakban dolgozók) jobban kiszolgáltatottak a zaj által okozott
negatív hatásoknak.6
A 2009–2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program7 szerint
az EU-tagországokhoz hasonlóan Magyarországon is nőtt a zajforrások száma, valamint az általuk kibocsátott zaj zavaró hatása. A Program célként fogalmazza meg
a zaj- és rezgésterhelés mértékének, az emberi egészséget károsító, veszélyeztető
hatásának, egészségkárosító kockázatának csökkentését. Az általános célkitűzést
követően konkrét feladatokat is megfogalmaz: a közlekedési létesítmények mentén
csökkenjen azoknak a területeknek az aránya, ahol az egész napra számított átlagos
zajterhelés 65 dB, az éjjeli 55 dB felett van. Ezen belül elsőbbséget kell élvezniük azoknak az intézkedéseknek, amelyek olyan területek zajcsökkentésére irányulnak, ahol a
zajterhelés a 75, illetve 65 dB mértéket meghaladja. További cél a zaj- és rezgésforrások
számának csökkentése, valamint a határérték feletti zajterhelés megszüntetése az ipari és szolgáltató létesítmények környezetében. A célok elérése érdekében a program
meghatározza a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdálkodó szervek részéről
szükséges intézkedéseket is.

5
Az Európai Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 2002/49/EK irányelv 11.
cikkével összhangban a környezeti zajjal foglalkozó irányelv végrehajtásáról.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0321:FIN:HU:PDF
6
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/noise/facts-andfigures
7
96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009–2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi
Programról.
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A zaj hatása az emberi szervezetre
Az ENSZ az 1980-as években kiadott környezetvédelmi jelentésében az emberiség
egyik legnagyobb veszélyének nevezte a zajt. A világszervezet felmérése szerint a
nagyvárosok zaja ma négyszer nagyobb, mint 1956-ban és harminckétszer akkora,
mint 1932-ben!8
„Minden igazi pihenésnek feltétele a csend” – jelentette ki dr. R anschburg Pál, hozzátéve, hogy „elégséges csend nélkül az idegrendszer rendje, vagyis épsége hamarosan megbomlik”. „Csend és idegrendszer” című tanulmányában ismertette a zajnak
a hallószervre gyakorolt hatását, valamint az alvás fontosságát, megállapítva, hogy
„[…] az alvásnak mesterséges, így éppen a csend hiánya által való huzamos megzavartatása s a kellő éjjeli pihenéstől való megfosztás a kényesebb idegzetűeket, a nehezen elalvókat s a könnyen ébredőket hamarosan fáradtakká, irritáltakká, többé-kevésbé gyenge munkásokká, előbb-utóbb testi betegségekre is hajlamosakká, esetleg
teljesen munkaképtelenekké teszi”. Tanulmányát azzal zárja: „Nem a hangot, nem a
gyermekszobák elevenségét, az utca, a nagyváros lüktetését, nem a derűs, mást nem
bántó vidámságot, nem a dalt, nem a ritmust, nem a táncot akarjuk elfojtani, sem a
hangtermelő technika és ipar további fejlődését elölni. A mozgalmasság, a hang, sőt
a zaj is a maga helyén a természet ritmusához, harmóniájához, rendjéhez ugyanúgy
hozzátartozik, mint a szünet, a pihenés, az alvás, a csend. Mi csak e kettő harmóniáját
védjük s a diszharmóniát támadjuk, a természet, a magunk épsége és rendje érdekében.”9
A zajnak az emberi szervezetre gyakorolt hatásai a következők:
• 30 dB-től pszichés zavarok lépnek fel,
• 65 dB-től vegetatív problémák jelentkeznek,
• 90 dB-től károsodnak a hallószervek,
• 120 dB fizikai fájdalmat okoz,
• 160 dB-nél dobhártyarepedés következik be,
• 175 dB halált okoz.10
A zaj ’alábecsült fenyegetés’, amely számos rövid és hosszú távú egészségügyi problémát okozhat, így alvászavart, szív- és érrendszeri panaszokat, halláskárosodást, továbbá
a munkavégzés és az iskolai teljesítmény romlását idézheti elő. A környezeti ártalmak
közül a zaj lépett az első helyre a WHO európai régiójában.11
A folyamatos zaj legtöbbször nem olyan kellemetlen, mint az ugyanolyan intenzitású
megszakított zaj, mert ilyenkor az ismétlődést várjuk, az idegrendszer feszült állapotban van. A zajos környezetben dolgozók hamarabb elfáradnak, megnő a reakcióidő,
gyakoribb a hibázás. Ilyen környezetben a szellemi munka is nehezebb, önuralom szükséges, hogy a zajtól függetlenítsük magunkat. A zaj a pihenést is negatívan befolyásolja,
a fáradt ember pedig fokozottabban érzékeny a zajra.
A zaj hatására csökken a testhőmérséklet, fokozódik az anyagcsere. Zajos munkahelyeken gyakrabban észleltek magas vérnyomást, gyomorhurutot, gyomor- és nyomMoser – Pálmai i. m. 371.
Dr. R anschburg Pál: Csend és idegrendszer. Városi Szemle, 1933. 418–428.
10
Borián György – Holczinger Imre: „…isteni szó-e a csönd?” Balatonboglár: Balaton Akadémia, 1998. 60.
11
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/noise/facts-andfigures
8
9

192

Somosi Györg y

bélfekélyt. Keringési zavarok léphetnek fel, szaporább lesz a szívverés. Megváltozik
az idegrendszer működése, gyakoribbak a fejfájásos panaszok, feszültségérzés jelentkezik.
Az alvás megzavarása már 40 dB intenzitású zajra jelentkezik, 70 dB zajszint hatására
az emberek mintegy harmada teljesen felébred. A hirtelen jelentkező, erős zajok megzavarják az alvás ritmusát és mélységét, az utána következő szendergés már nem jelent
igazi pihenést, ezért az egyén fáradtan ébred.12
A közúti közlekedési zaj és légszennyezés egészségkárosító hatását vizsgálta az 1980as években a Fővárosi Köjál munkacsoportja. A többéves, mintegy 2-2000 főre kiterjedő
vizsgálat során a főváros akkor egyik legforgalmasabb térségében, a II. kerület Mártírok
útja környékén élők helyzetét hasonlították össze a kedvezőbb környezeti körülmények
között élő XV. kerületi Kőrakás parki lakosokéval. A közlekedési zajtól erősen terhelt
térségben (Mártírok útja) a fekély, neurózis és magas vérnyomás miatt a lakosok gyakrabban kerültek táppénzes állományba, mint az Újpalotán élők; elsősorban az utóbbi
gyakorisága volt nagyobb.13

A közúti közlekedési zaj
A Nemzeti Környezetvédelmi Program szerint a közlekedési zajforrások közül a közúti
közlekedés a legjelentősebb. A lakosságot zavaró hatásának aránya országosan eléri az
50-55%-ot, nagyvárosokban ez az arány még magasabb. Az érintettek nagy számára
tekintettel – valamint figyelemmel arra is, hogy jelentős azoknak a beadványoknak a
száma, amelyekben a panaszosok a közúti közlekedésből származó zaj miatt kérik az
ombudsman segítségét – ezzel a kérdéssel szeretnék részletesebben foglalkozni.
Budapesten az Országos Közegészségügyi Intézet 1959-ben és 1971-ben átfogó
vizsgálatot végzett. A 12 év alatt a közös 12 mérési ponton a forgalom átlagosan kétszeresére nőtt, az átlagos zajszintek 3 dB-lel emelkedtek, de az egyik mérési ponton a
zajszintnövekedés 15 dB volt.14
A fentebb ismertetett Köjál-tanulmány tartalmazza a Mártírok útján egy teljes héten
át végzett zajmérés eredményeit. A mért értékek nappal 69–74 dB, éjszaka 64–69 dB között alakultak, a nappali és éjszakai időszakra vonatkozó zajszintek különbsége átlagosan 5 dB volt, számottevő csökkenés szombaton és vasárnap sem jelentkezett. A mérés
alatt végzett járműszámlálás szerint munkanapokon már reggel 5 órakor 1700–1900,
napközben pedig 3500–5000 volt óránként az elhaladó járművek száma és még éjjel 2
órakor is átlagosan 400. Ezzel szemben az újpalotai Kőrakás parkban a zajszint nappal
53–65 dB, éjjel 45–46 dB körül alakult, zajforrásként a 10 emeletes épületek tetőventillátorai, a különböző fenntartási munkák, a gyermekintézmények ’zajai’ és a beszűrődő
közlekedési morajlás szerepelt.
Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához fordulók általában a településeken átvezető főutak, a nagyobb belső utak, valamint az ipartelepekhez és a bevásárlóközponMoser – Pálmai i. m. 376–377.
D r . S omosi György – D r . M ihalovits Kamilla – D r . Gajdos Józsefné – Kollár Katalin – H atta
László: Táppénzes morbiditási vizsgálatok a közúti közlekedés okozta levegőszennyezettség és zaj
egészségkárosító hatásainak tanulmányozására. Népegészségügy, 1989. 342–347.
14
Moser – Pálmai i. m. 372.
12
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tokhoz vezető utak forgalmának mértékét és az abból adódó környezetterhelést sérelmezik. Egyre többször tapasztaljuk, hogy az érintettek szót emelnek a balesetveszély,
valamint lakóházaik állagának folyamatos romlása és az ingatlanok elértéktelenedése
miatt is.
A panaszosok gyakran a közösségi közlekedés által okozott zajt sérelmezik. Kétségtelen, hogy a lakóházak közelében kialakított megállóhelyek, végállomások vagy akár
csak az elhaladó járművek komoly zavaró hatást jelenthetnek az ott élők számára. A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény helyi önkormányzati feladatként határozza meg a helyi közösségi közlekedés biztosítását, ennélfogva az annak működtetésével óhatatlanul együtt járó zavarás szükségszerűnek
minősíthető, azt a lakosság tűrni köteles. A szükségszerű zavarással kapcsolatos tűrési
kötelezettség magában foglalja a megállók létéből adódó fokozott terheket is. Nem kifogásolható, ha valamennyi érintett számára elfogadható megoldás hiányában olyan
intézkedés történik, amely az egyformán tűrésre kötelezettek lakókörülményeinek ös�szevetése eredményeként a legkevésbé rossz. A szükségszerű zavarással kapcsolatos –
egyént érintő – tűrési kötelezettség tekintetében azonban az is követelmény, hogy az ne
legyen szükségtelen és aránytalan, vagyis a forgalomszervezési intézkedés megfelelően
indokolt legyen és az egészséges környezethez való jog magasabb szintű és általános
érvényesülését is biztosítsa.
Mindenképpen megoldást igényel a főváros eleve rendkívül forgalmas tere közvetlen
közelében lévő utcában a lakóháztól 2-3 méterre kialakított, több járat által is használt
autóbusz-végállomás működése, valamint a vidéki nagyvárosban a villamos végállomáson a járművek fordulásakor keletkező zavaró hang miatti lakossági panasz.15
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon a személygépkocsik
száma 2011-ben majdnem 3 millió volt. Húsz évvel korábban ez a szám éppen meghaladta a 2 milliót, az 1 milliós küszöböt pedig 1980-ban lépte át.16 A személygépkocsik
száma tehát az elmúlt 30 évben megháromszorozódott, emellett pedig nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az áruszállítás is jórészt közúton történik, amiben fontos
szerep jut az országon áthaladó külföldi teherjárműveknek is.
A településeken állandósuló dugók a zaj mellett jelentős légszennyező forrásként is
szolgálnak.
A Budapest Főváros stratégiai zajtérképére épülő Intézkedési Terv megállapítja, hogy
Budapesten a lakosságot terhelő környezeti zaj domináns módon a közúti közlekedés
kibocsátására vezethető vissza. Különösen magas (nappal 75–80 dB, éjjel 65–70 dB) a
főutak környezetében a zajterhelés, ami elsősorban a nagy forgalom, másodsorban a
szűk beépítés következménye. A küszöbérték feletti terheléssel érintettek száma az éjszakai időszakban a nagyobb. Igen jelentős a napi 75 dB és éjszakai 70 dB zajszint feletti
terheltek száma. A Főváros területén elsősorban a közúti zajterhelés csökkentésére kell
a prioritásokat helyezni, különös figyelmet kell fordítani az éjszakai időszakban történő
zajcsökkentésre, amikor nagyobb a küszöbérték feletti terheléssel érintettek aránya. A
zajcsökkentés megvalósításánál kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon a legnagyobb terhelések mértékének, a napi 75 dB és az éjszakai 70 dB zajszint feletti terheltek számának
csökkentése. Tovább rontja a főváros zajterhelését, hogy az éjszakai és nappali zajszin15
16

AJB-665/2012. és AJB-5231/2012. számú ügy.
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_odme001.html
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tek közötti különbség csak 4-7 dB, azaz a terhelés az éjszakai időszakban sem esik jelentősen vissza.17
Bár az egyes közlekedési eszközök zajkibocsátása a folyamatos műszaki fejlesztéseknek köszönhetően csökken, a forgalom növekedése összességében a közlekedési zaj növekedésével jár együtt.
Felmérések szerint egy városi nagy forgalmú utca bérházának lakásaiban nappal a
következő zajszintek adódnak:
Földszint: 85 dB
I. emelet: 80 dB
II. emelet: 76 dB
III. emelet: 66 dB
IV. emelet: 60 dB
Ezeket az értékeket nyitott ablakoknál mérték, a zajszint zárt ablakoknál átlagosan
10 dB-lel csökken.18 Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a határérték zárt nyílászárók melletti teljesülése csalóka és életszerűtlen, mert a lakosság nyáron jellemzően
nyitott ablakok mellett tartózkodik és alszik. Ilyenkor a nyílászárók zárt állapotban tartása nem várható el, ráadásul gyakran még akkor sem garantált a határérték teljesülése.
A közlekedési zaj az iskolákat és a kórházakat sem kíméli. Budapesten 14 belterületi
általános iskolában vizsgálták a közlekedési zaj mértékét. A tantermekre vonatkozó határértéknek az utcai tantermekben nyitott ablak mellett egy sem, zárt ablakok mellett is
csak egyetlen iskola felelt meg. Udvari fekvésű tantermeknél 9 iskola közül 3, illetve 7
volt megfelelő. A budapesti kórházaknak mintegy fele kedvezőtlen fekvésű.19
A közlekedés okozta zajt a leghatékonyabban az út és a védendő tér közötti távolsággal lehet csökkenteni. Sok esetben erre nincs lehetőség, ezért a zajcsökkentésnek
egyéb módjára van szükség. Számottevő javulás érhető el különféle forgalomszervezési intézkedésekkel (sebességkorlátozás, áthaladás tiltása, forgalom elterelése,
zöldhullám). Lényeges az út burkolatának megválasztása és persze a burkolat állapota. Figyelemre méltó a gumiabroncsok gördülési zaja is: az abroncsokra ragasztott
matrica az üzemanyag-fogyasztás és a nedves tapadás mellett a külső zajszintről is
tájékoztatást ad. A címkéken látható a kibocsátott zaj számszerű értéke dB-ben, valamint vonalak (1, 2 vagy 3) is minősítik az abroncsot. A zajcsillapítás gyakran alkalmazott módja a zajárnyékoló töltés és a zajárnyékoló fal építése, bár sűrű beépítettségű
szakaszokon ez a fajta zajvédelem nehezen kivitelezhető. A zajvédelem történhet
növényzettel is, ráadásul ez a megoldás a zajcsillapításon túl további kedvező környezeti hatásokkal is jár. Egy 30 méteres zöld erdősáv 3-10 dB-lel csökkenti a zajszintet, míg a háromlépcsős sáv (alsó lágyszárú növények, középső cserjeszint, 3-5 méter
feletti faállomány) 15-20 dB-t csillapít, amely lombhullatás után 6-8 dB-re csökken. 20
Gyakran alkalmazott megoldás a speciális nyílászárók beépítése, amivel kétségtelen,
hogy a belső térben jelentős zajcsökkenés érhető el, ugyanakkor hatása csak csukott
állapotban érvényesül.
http://terkep.budapest.hu/website/zajterkep_html/doc/Bp_Intezkedesi_terv.pdf
Stróbl András – Suri Noémi: Ipari és közlekedési zajforrások megelőzésének, csökkentésének jogi,
műszaki és gazdasági eszközrendszere.
http://emla.hu/aa2.10.0/img_upload/f1b7fd0e4cde967799ab3c249bb8f4f4/zajcsokkentes.pdf
19
Moser – Pálmai i. m. 373.
20
Moser – Pálmai i. m. 400–401.
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A közlekedés káros hatásait elszenvedni kénytelen lakosság gyakran kártérítés iránt
polgári peres eljárást indít. Az elmúlt évek néhány bírósági döntéséből kirajzolódnak
az ilyen igények elbírálásának szempontjai. A kártérítés mértékének meghatározása
szempontjából mindazoknak a körülményeknek jelentőségük van, amelyek az ingatlan
forgalmi értékét befolyásolják, és okozati összefüggésben állnak az útépítéssel kapcsolatos beruházásokkal. A zajártalom az értékelt körülmények egyike, azonban e körben
önmagában nem annak volt ügydöntő jelentősége, hogy a zajterhelés meghaladta-e a
jogszabályban megengedett mértéket, hanem azt kellett értékelni, hogy a megnövekedett zajhatás és az egyéb körülmények az ingatlan forgalmi értékét csökkentették-e.
Egy másik döntés szerint a közérdekből végzett tevékenység – autópálya építése, üzemeltetése – nem zárja ki, hogy ha a környező ingatlan tulajdonosát értékcsökkenés
folytán hátrány éri, annak ellentételezését követelhesse. Az autópálya objektív léte az
ingatlanban rendszerint értékcsökkenést idéz elő, amely a zajhatás, a bekerítettség, elszigeteltség, a kilátás korlátozottsága, a benapozás és intimitás elvesztése miatti környezeti többletterhelésben mutatkozik meg. Az építési, műszaki előírások betartása, a
forgalomba helyezés engedélyezése, továbbá az a tény, hogy a zajszint az engedélyezett
környezetvédelmi szabványértéket nem haladta meg, még nem zárja ki az alperes kártérítési felelősségét.21
Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2010-ben a Deés kontra Magyarország ügyben
6000 euró kártérítést ítélt meg az Alsónémediben lakó Deés Györgynek, aki azt állította,
hogy az utcájában zajló gépjárműforgalom által okozott zaj, szennyezés és szag miatt
otthona szinte lakhatatlanná vált, amely sérti az Egyezmény 8. cikkét (magán- és családi
élet tiszteletben tartásához való jog). A 6. cikk alapján (tisztességes tárgyaláshoz való
jog) a fenti panasszal kapcsolatos bírósági eljárás hosszát is kifogásolta. Az ügy előzménye, hogy a közeli M5-ös autópályán bevezetett, meglehetősen magas útdíj elkerülése
érdekében számos tehergépjármű alternatív útvonalakat választott, beleértve azt az utcát is, amelyben a kérelmező háza áll. A lakóház előtti zajszint napközben két egymást
követő nap a jogszabályban előírt 60 dB határértékkel szemben 69,0 dB és 67,1 dB volt.
A Bíróság úgy vélte, hogy közvetlen és súlyos zavarás állt fenn, amely érintette azt az
utcát, ahol a kérelmező él. A Bíróság szerint a magyar állam nem teljesítette azon kötelezettségét, hogy garantálja a kérelmező lakásának és magánéletének tiszteletben tartásához fűződő jogát. A Bíróság megállapította azt is, hogy az eljárás túlzottan hosszú
volt és nem felelt meg az „ésszerű idő” követelményének. Az eljárás egyébiránt csaknem
6 év 9 hónapig tartott.22
A különféle zajforrások okozta zavarás miatt a jogszabályok többféle fellépési lehetőséget biztosítanak a hatóságok számára. Lehet korlátozni, felfüggeszteni, megtiltani,
zajbírságot kiszabni, de ezek az intézkedések mind-mind utólag születnek, gyakran
hosszadalmas közigazgatási vagy bírósági eljárás lezárásaként. Az utólagos fellépés,
szankcionálás helyett a megelőzésre kell törekedni. A környezetvédelem legfontosabb
alapelve a megelőzés, ami az ismert, várható hatások elleni előzetes fellépést jelenti, míg
az elővigyázatosság arra utal, hogy kellő körültekintéssel a nem várt következmények
is elkerülhetőek.
Nem kétséges, hogy átgondolt tervezéssel sok konfliktus megelőzhető lenne. Elég
21
22

BH 2002. 358 BDT 2009. 2059. I. BH 2003. 279.
Deés v. Hungary, no. 2345/06.
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csak emlékeztetni arra, hogy az M5-ös autópálya 1980-as években átadott fővárosi
bevezető szakasza mindössze néhány méterre halad a nagy múltú Wekerle-telep házaitól.
A közúti közlekedéssel kapcsolatban a jelentős zajterhelésnek kitett lakosság magas
száma mellett súlyos problémának tartom, hogy viszonylag csekély mértékű a különbség a nappali és az éjszakai zajszintek között, azaz a terhelés a pihenés időszakában sem
esik vissza számottevően.
A téma vizsgálatakor nem hagyható figyelmen kívül az emberi tényező sem: a zaj és
ezáltal a zavarás mértéke nem csupán drága beruházásokkal, építészeti átalakításokkal,
hanem odafigyeléssel, belátással, szükség esetén határozott fellépéssel is lényegesen
csökkenthető lenne. Különösen igaz ez a szomszédjogi panaszoknál. A környezetünkre való odafigyelés, a mások érdekeinek figyelembevétele a társadalom szemléletének
megváltozásával valósulhat csak meg.
A zaj éppúgy éri az iskolapadban ülő gyermekeket, a kórházban gyógyuló betegeket
vagy a munkájukat végző dolgozókat, mint az egyszerűen csak az otthonukban pihenni vágyókat. A zajt nem zárhatjuk ki életünkből, de közös felelősségünk, hogy mértékét
elfogadható szinten tartsuk. Ebben a megelőzés és az elővigyázatosság elvét alapul véve
lényegesek a településrendezés eszközei, továbbá az egyre korszerűbb technológiák alkalmazása mellett fontos szerep hárul a nevelésre, ami az oktatási intézmények és a
család szerepét veti fel, a tudatformálásra és természetesen szükség esetén a hatóságok
gyors és hatékony fellépésére.

Kéri Szilvia

A víz és az ember
A víz mint környezeti elem
A víz az emberi élet nélkülözhetetlen feltétele. A magyar Alkotmánybíróság felismerte
és a gyakorlatában érvényesíti azt az összefüggést, hogy a jövő generáció védelme azáltal valósul meg, hogy az állam a környezeti elemeket (föld, levegő, víz, élővilág és az
épített környezet) védelemben részesíti. Amennyiben nem terjedne ki állami védelem a
környezeti elemekre, a természeti erőforrásokra, vagyis nem létezne környezetvédelem,
úgy a jövő nemzedékek életfeltételei, és ezáltal az élethez való joguk kerülne veszélybe.
Ebből a szempontból tekintve maga a jövő nemzedék az, amely védelemre szorul, amelynek alapja a
nemzedékek közötti igazságosság követelménye. A jelenlegi generáció felelőssége, hogy megteremtse azt az egyensúlyt a véges természeti javak felhasználása során, hogy az azok
által nyújtott életfenntartó szolgáltatások a jövő nemzedék számára is elérhetők legyenek. A jelen döntéshozóinak és a társadalomnak nemcsak a folyamatban lévő közös szükségletek
kielégítését kell figyelembe venniük, hanem gondolniuk kell a jövő generáció közös szükségleteire is.
Az ombudsman abban a kiemelt helyzetben van, hogy külön feladata a jövő nemzedék védelmének az érvényesítése. A biztos tevékenysége során – különösen a hivatalból
indított eljárások lefolytatásával – megkülönböztetett figyelmet fordít az Alaptörvény P)
cikkében meghatározott értékeknek, vagyis a jövő nemzedékek érdekei védelmének. A
P) cikk szerint a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet,
a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális
értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő
nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.
A víz mint környezeti elem három fontos aspektussal rendelkezik. Egyrészt a vízkészlet védelemre szorul a szennyező emberi tevékenységgel szemben. Összefüggésében szemlélve, ez egyúttal azt is jelenti, hogy az ember maga is védelemre szorul a
környezetszennyezéssel szemben, máskülönben annak áldozatává válhat, például ha
nem lesz elegendő mennyiségű és minőségű vízkészlet, akkor az egyik alapvető életfeltételétől fosztja meg saját magát az egyén. Másrészt, időnként közvetlenül is szükséges védeni az embert az úgynevezett vízkárral szemben. A vízkár a vizek többletéből
vagy hiányából származó kárt jelenti. A károsan sok víz az árvíz és a belvíz, a károsan
kevés víz pedig az aszályt jelenti. A harmadik nagy aspektusa a víznek a víz által nyújtott szolgáltatások, vagyis a vízigények kielégítése, amely csak akkor biztosítható, ha a
vízkészlet mennyiségi és minőségi védelme megvalósul. Az ivóvíz – mint az alapvető
életfeltételt biztosító – közszolgáltatás vizsgálata kiemelt jelentőséggel bír.
A vizeinkkel való bánásmód a vízzel kapcsolatos társadalmi hozzáállás és kultúra
függvénye. A köztudat szerint Magyarország hidrogeológiai adottságainak köszönhe-
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tően – nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő jelentőségű – felszín alatti vízkészlettel rendelkezik, azonban ez a természeti erőforrás is a „véges javak” közé tartozik, amelynek védelme és fenntartható használata nemzeti érdek. A rendelkezésre
álló vízkészlet csak akkor marad hasznosítható, a víztől függő szolgáltatások csak akkor
tarthatók fenn, ha annak védelme érdekében az állam, az önkormányzat, a magánszféra, a társadalom és a civil szektor szorosan együttműködik. Ehhez többek között
a víz körforgásának megértése is szükséges, valamint a víz természetben, valamint a
társadalomban meglévő fontosságának jól értelmezett ismerete, mind a döntéshozók,
mind a társadalom részéről. Azon érvelés, amely szerint hazánk a rendelkezésre álló
vízkészletét tekintve „nagyhatalomnak” számít, csak akkor állja meg a helyét, ha a döntéshozói szinttől kezdve az operatív, mindennapi tevékenységekig érvényesül a horizontális védelem követelménye. Ezért a nemzedékek közötti igazságosság egyik alapja
a tudásalapú társadalom megteremtése, mert megfelelő ismeretek és információk nélkül
sem a döntéshozók, sem a társadalom nem tudja érvényesíteni a természeti erőforrások
kapcsán a horizontális védelem követelményét.
Az ombudsman munkája során fokozatosan bontakozik ki, hogy az új Alaptörvény
rendelkezéseit a vízhez való jog és a természeti erőforrások mint a nemzet közös öröksége kapcsán hogyan értelmezi a biztosi gyakorlat. A fejezet célja annak bemutatása,
hogy a biztos a vízhez való jog kapcsán a 2013-as évben milyen alapjogi visszásságokra, hiányosságokra, negatív irányokra hívta fel a figyelmet hivatalból indított vizsgálatai során.

A természeti erőforrások horizontális védelme
A biztos álláspontja szerint az Alaptörvény erős védelemben részesíti a természeti erőforrásokat. A vízhez való jogra vonatkozóan több jelentés is elemezte, hogy az Alaptörvény egyes rendelkezései együtt értelmezve milyen horizontális, integrált védelmet
biztosítanak a vízkészlethez, az egészséges környezethez, és az egészséghez való jog
kapcsán. Tekintettel arra, hogy az Alaptörvény a jogforrási hierarchia csúcsán áll, azzal nem lehet ellentétes jogszabály, így az Alaptörvényben biztosított erős védelem követelményét kell érvényesíteni a jogszabályalkotás és a jogalkalmazás során egyaránt.
Amennyiben ez nem valósul meg, úgy a vízkészlet védelméhez, az egészséges környezethez, és az egészséghez való alapjogok sérelme következik be.
Miért fontos a természeti erőforrásokat a nemzet közös örökségeként horizontális védelemben részesíteni? A nemzedékek közötti igazságosság, a jövő generációk életfeltételeinek a
védelme érdekében. Az elkövetkező évtizedek gazdasági, társadalmi fejlődését várhatóan
éppen a természeti erőforrások (ivóvíz, energia, termőtalaj stb.) szűkössége befolyásolja
majd a legmarkánsabban. Az Alaptörvény P) cikke nemcsak a környezetvédelmi jognak,
hanem a magyar jogrendszer összes, a nemzedékek közötti igazságosság szempontjából releváns jogszabályának tartalmához ad egységes iránymutatást. Konkrét példával
élve: a vizeinkkel való jelenlegi bánásmód határozza meg hosszú távon az egészséges
ivóvízhez való hozzáférés biztosítását a jövő generációk számára.
Az Alaptörvény szerinti horizontális védelem szellemisége összhangban van az Európai Unió törekvéseivel. A környezet védelmére és a fenntartható fejlődés elvére az
Európai Unió is kiemelt figyelmet fordít. A Lisszaboni Szerződés kihirdetéséről szóló
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törvény 2. cikke szerint az unió Európa fenntartható fejlődéséért munkálkodik, amely
olyan piacgazdaságon alapul, amely a környezet minőségének magas fokú védelmével
és javításával párosul. Az Európai Unió Alapjogi Chartája 37. cikkében kimondja: „A
magas színvonalú környezetvédelmet és a környezet minőségének javítását be kell építeni az uniós politikákba, és a fenntartható fejlődés elvével összhangban biztosítani kell
megvalósulásukat.”
Az ombudsman jelentésében rávilágított arra, hogy az Alaptörvény rendelkezésének
megfelelően a termőföld és a vízkészletek jövő nemzedékek érdekében történő védelme alapvető követelményt jelent például az ásványi nyersanyagok kitermelése során.
A szabályozás szerint a felszín alatti vizek és azok természetes víztartó képződményei,
valamint a föld méhének kincsei természetes előfordulási helyükön az állam kizárólagos tulajdonába tartoznak. Az Alaptörvény szerint, ami az állam és az önkormányzat
tulajdona, az a nemzeti vagyon részét képezi. Az Alaptörvény P) cikke külön kiemeli,
hogy a termőföld és a vízkészlet, mint természeti erőforrás, a nemzet közös örökségét
képezi. A természeti erőforrások horizontális védelmének követelményét erősíti meg az
Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése, amely szerint: „Az állam és a helyi önkormányzatok
tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása,
valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele.”
Az ásványvagyon – mint a nemzeti vagyon egyik eleme – kitermelésének elsődleges célja az Alaptörvény szerint a közös szükségletek kielégítése, amelynek során a
természeti erőforrások kíméletével szükséges eljárni. A bányászati tevékenység folytatása során az Alaptörvényben meghatározott alapelveket kell érvényesíteni. A jelentés megállapította, hogy a hatályos szabályozás szerint a bányászati tevékenységet
a piaci viszonyok alakulása határozza meg nagyobbrészt, az ásványvagyonnal való
gazdálkodást a fentiekből következően nem lehet kizárólag a piac törvényszerűségeire hagyni. A vagyonnal való ésszerű és takarékos gazdálkodást a jogi szabályozásnak
elő kell segítenie, amely jelenleg nem valósul meg a szabályozásban maradéktalanul.
Ellenkező esetben sérülhet az egészséges környezethez való jog. A jelentés legfőbb megállapítása, hogy a közös szükségletek kielégítése, a közérdek az a mérce, amely határt szab az
ásványvagyon kitermelésének a vízkészlet és a termőföld védelme érdekében, és a jogi szabályozásnak ezt az elvet kell követnie.

Az egészséges ivóvízhez való hozzájutás biztosítása
A gyermekek egészséges környezethez való jogát elemző 2013-ban indított projekt keretében az ombudsman hivatalból vizsgálatot indított „Tud-e inni a gyerek csapvizet, ha
szomjas?” címmel, a gyermekek jogainak védelmére vonatkozó fokozott állami felelősségvállalásra tekintettel. Az ENSZ Gyermek jogairól szóló Egyezményben részes államok
erőfeszítéseket tesznek a gyermekek lehető legjobb egészségi állapothoz való jogának teljes körű megvalósításának biztosítására, és intézkedéseket tesznek – többek között – az
ivóvíz-szolgáltatással összefüggésben. A 2004-ben Budapesten rendezett, IV. Környezetvédelmi és egészségügyi miniszteri konferencián részt vevő európai miniszterek elfogadták a CEHAPE programot (Children Environment and Health Action Plan for Europe,
az Európai cselekvési terv a környezetért és a gyermekek egészségéért (CEHAPE) prog-
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ram),1 amely azokkal a környezeti kockázati tényezőkkel foglalkozik, melyek a legnagyobb hatással vannak a gyermekek egészségére. A vizsgálatban ezért az uniós CEHAPE
programban is vállalt egészséges ivóvízhez való hozzájutás biztosításával foglalkoztam,
külön figyelmet szentelve a várandósokra és a kisgyermekekre. A vizsgálat az ivóvízhez
való hozzáférés biztosításának szempontjából elemezte a vízkészletvédelemre vonatkozó,
az egészséghez és egészséges környezethez való jogok összefüggéseit.
Az Alaptörvény P) cikke a védendő természeti erőforrások között nevesíti a vízkészletet is. A „vízkészlet” fogalmát az ágazati jogszabályok nem tartalmazzák. Annak tartalma elsősorban a vízkészlet-gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokból állapítható
meg. Az ombudsman álláspontja szerint ezek alapján a vízkészlet fogalmába tartozik
mind a felszíni, mind a felszín alatti víz.
Az ombudsmani gyakorlat szerint tehát a felszín alatti vizek és azok természetes víztartó képződményei a nemzeti vagyon részét képezik, egyúttal a nemzet közös örökségét alkotja. Ez a megállapítás a felszíni vizekre egyaránt érvényes. Így a korábban már
levezetett horizontális védelem követelménye érvényesül a vízkészlet teljes egészére, vagyis a felszíni és felszín alatti vízre egyaránt.
Műszaki értelemben az ivóvíz csak akkor biztosítható, ha van a vízkészletre települő
víztermelő létesítmény. Ezért a jogszabályok a magyar jogrendszerben a hasznosított
vízbázis védelmének egyes kérdéseit a víziközmű-szolgáltató felelősségébe és feladatába utalják. Például a víziközmű-szolgáltatás alapelvei között megtalálható a természeti erőforrások kíméletének az elve. E szerint a víziközmű-szolgáltatás kialakítása
és fejlesztése tekintetében azt a műszaki, közgazdasági és szervezeti megoldást kell
előnyben részesíteni, amely az ország természeti erőforrásainak védelmét, különösen
az ivóvíznyerő források és készletek hosszú távú, fenntartható igénybevételét szolgálják. A vízellátó rendszer definíciója is együtt értelmezi a víztermelést és a víz hálózatba való juttatását: a vízellátó rendszer az ivóvíz beszerzését és szolgáltatását biztosító
vízilétesítmények összessége. De ugyanezen logika mentén határozta meg a jogszabály
a víziközmű definícióját is: egy vagy több település közműves vízellátását (a víztermelést, az ehhez kapcsolódó vízbázisvédelmet, a vízkezelést, a tárolást, a vízszállítást, a
vízelosztást) szolgáló műszaki létesítmény. A vízmű üzemeltetője gondoskodik arról,
hogy a vízbázis vizét és a már kitermelt vizet szennyeződés ne érje.
Fentiek alapján a jelentés megállapította, hogy az ivóvízhez való hozzáférés biztosítása magában
kell, hogy foglalja az Alaptörvény P) cikkel való együtt értelmezését. Magyarország ivóvízellátása
95%-ban a felszín alatti vízből biztosított. Amennyiben nem áll rendelkezésre az a felszín alatti
és kisebb esetben felszíni víz, amely ivóvíz kitermelésre alkalmas, úgy egyúttal az ivóvízhez való
hozzáférés sem biztosítható. Így a P) cikk szerinti vízkészletvédelem mintegy előfeltételét képezi az
ivóvízhez való hozzáférésnek. A természeti erőforrások, mint a vízkészlet horizontális védelme ezért
kiemelt jelentőségű. Minden egyes a vízkészletet érintő döntésnél, jogszabályalkotásnál,
amely kihat a vízkészlet mennyiségére és minőségére, mindig figyelembe kell venni,
hogy az az egészséghez való jogot, és azon belül az ivóvízhez való hozzáférés biztosítását a későbbiek során befolyásolhatja. Vagyis a vízkészletvédelem, illetve a vízkészletgazdálkodás és az ivóvízellátás biztosítása mind alapjogi védelem, mind a jogi szabályozás szintjén, mind a műszaki rendszer tekintetében szorosan összefügg egymással.
A jelentés azt is megállapította, hogy a jogrendszer alapján az egészséges ivóvízhez való jog biz1

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/78639/E83338.pdf.
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tosítása azt jelenti, hogy a vízkészletet, mint véges természeti erőforrást horizontális védelemben
kell részesíteni, és az állampolgárokhoz megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvizet kell eljuttatni.
Az egészségre káros anyagok 20%-a levegővel, 10%-a vízzel, 70%-a élelmiszerrel jut
a szervezetünkbe.2 Az OECD 2008-ban Magyarországról készített környezetpolitikai
teljesítményértékelésében felhívja a figyelmet arra, hogy a környezet-egészségügyben
jelentkező problémákat tovább súlyosbíthatja mind a szegénység, mind a jövedelemegyenlőtlenségek növekedése. A jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani a levegőszennyezéssel és az ivóvíz minőségével összefüggő egészségi problémák megelőzésére,
illetve mérséklésére. 3 Ezzel összefüggésben megemlítendő, hogy Magyarország csatlakozott a Víz és Egészség Jegyzőkönyv aláírásához. A Jegyzőkönyv szerint az aláíró
részes félek minden szükséges intézkedést kötelesek megtenni különösen annak érdekében, hogy elérjék – többek között – az egészséges, teljes értékű ivóvízzel való ellátást.
A fentebb említett vizsgálat megállapította, hogy a lakosság vezetékes vízzel való ellátottsága csaknem teljes körű, az ivóvíz minőségi paraméterei azonban számos településen nem felelnek meg az EU által meghatározott határértékeknek. Egyebek mellett a
nyersvízben előforduló nitrát, a természetes eredetű arzénfeldúsulás, a tisztított ivóvízben a klórozási melléktermékek jelenléte okoz vízminőségi problémákat. A szervezet
számára szükséges mikroelemek közül említést érdemel az ivóvizek nem megfelelő fluorid-, illetve jódtartalma. Az 1990-es évek kedvezőtlen tendenciája volt, hogy az egyre
magasabb vízdíjak miatt a lakosság egy része áttért az egyedi kutas vízellátásra, s ez
számos veszély forrását képezi. A környezet és az emberi szervezet kapcsolatának jó példája
lehet, hogy az ivóvízben a határértéket meghaladó komponensek milyen hatással lehetnek az ember
egészségére. A vizeinkben jelen lévő, a határértéket meghaladó geológiai eredetű komponensek közül egészségügyi hatásait tekintve közvetlen egészségügyi kockázatot az
arzén, bór, fluorid jelenléte okozza. Az ammónium-ion jelenléte a hálózati oxidációs
folyamatok miatt kockázatos (nitrit, nitrát képződhet), ezért az EU-s csatlakozási tárgyalások során ez a komponens is az eltávolítandó kémiai anyagok sorába került.
Az EU által az ivóvíz minőségi paramétereire megállapított határértékek Magyarországon nem teljesülnek teljes mértékben. Jelenleg az átmeneti ivóvízellátás az arzén, bór
és fluorid tekintetében merült fel, azokon a településeken, ahol a határérték 2012. december 25-ét követően meghaladja a vonatkozó irányelvben foglalt határértéket. Vagyis
azokon a településeken, ahol az ivóvízminőség-javító program még folyamatban van,
átmeneti megoldások valamelyikével biztosítják jelenleg a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátását.
A jelentés feltárta, hogy a határértéket meghaladó arzén-, a bór- és fluoridkoncentráció becslések szerint 56 000 várandós anyát és 6 év alatti gyermeket érint. A várandós
anyák és csecsemők részére is az „általános” átmeneti ivóvíz-ellátási módok állnak rendelkezésre. A várandósok és kisgyermekek kiemelt védelme érdekében a népegészségügyi szakigazgatási szerv a védőnői hálózaton keresztül célzott tájékoztatást juttatott el
az érintettekhez, illetve az érintett önkormányzatok közvetlenül is kaptak tájékoztatást.
A tájékoztató kitért az arzén magzatra és kisgyermekekre gyakorolt kedvezőtlen hatásaira, és felhívta a figyelmet az egészséges ivóvíz fogyasztásának fontosságára. A tele2
A 2003–2008 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 132/2003. (XII.
11.) OGY határozat.
3
A 2009–2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 96/2009. (XII.
9.) OGY határozat.
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pülések legnagyobb arányban az átmeneti vízellátás azon módozatait veszik igénybe,
melynek során az állampolgár nem a víziközmű-szolgáltatáson keresztül jut egészséges
ivóvízhez, hanem az otthonán kívül, vízosztó pontokon (konténeres szűrőberendezés,
lajtos kocsi, palackos víz). Az ilyen települések lakói így választási helyzetben vannak:
vagy fogyasztják azt a csapvizet továbbra is az otthonukban, amit eddig használtak, de
már nem felel meg az előírt határértékeknek, vagy – nagyobb időráfordítással és fáradozással – beszerzik azt a vízosztás helyéről. Ahhoz, hogy az állampolgár felelős döntést
tudjon hozni, megfelelő információval és ismeretekkel kell rendelkeznie. Ismernie kell,
hogy miért van jelenleg szükség átmeneti ivóvízellátásra, meddig tarthat ez az állapot,
milyen egészségügyi hatásai lehetnek a határértékeknek meg nem felelő ivóvíznek, különös tekintettel a gyermekvállalásra, illetve várandósokra és kisgyermekekre. Érdekes
helyzet alakult ki: annak ellenére, hogy a település víziközmű-szolgáltatással ellátott,
jelenleg az egészséghez való jog – azon belül az ivóvíz biztosításához való jog – csak megfelelő lakossági tájékoztatás esetén érvényesülhet ezeken a településeken, különös tekintettel arra, hogy az
állampolgár maga dönt arról, hogy beszerzi-e az egészséges ivóvizet.
A tárcák és az egyéb érintett szervek szoros együttműködésének eredményeképpen
megvalósul az átmeneti ivóvízellátás. A Víz és Egészség Jegyzőkönyv szerinti egyenlő esélyek biztosítása azonban érintheti azt is, hogy az egészséges ivóvízhez való jog
érvényesülése gyengébb minőségű azokon a településeken, ahol az ivóvízhez nem a
közüzemi ivóvízhálózatból jut hozzá az állampolgár, különösen a kiszolgáltatottabb
csoportok, úgymint a várandósok, kisgyermekek, idősek és betegek köre. A CEHAPE
programban megfogalmazott célok így kevésbé érvényesülnek: „[G]ondoskodunk arról, hogy minden gyermekintézményben és iskolában legyen megfelelő biztonságos
víz, legyenek biztosítva az alapvető közegészségügyi feltételek, gondoskodunk biztonságos és megfizethető vízszolgáltatásról és a közegészségügyi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztéséről, a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről
és használatáról szóló 1992. évi Egyezmény Víz és Egészség Jegyzőkönyvének hatékonyabb végrehajtásáról;”.4
A Víz és Egészség Jegyzőkönyv 5. cikke szerint „A jelen Jegyzőkönyv végrehajtása terén tett intézkedések során a Részes Feleknek elsősorban a következő elveket és megközelítéseket kell követniük: […] l) Biztosítani kell az egyenlő mértékű hozzájutást a vízhez
mind mennyiségben, mind minőségben a népesség minden egyes tagja számára, de különösen azok számára, akik hátrányos helyzetben vannak vagy társadalmilag kirekesztettek; […]”. A 2009–2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról
szóló 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat így szól: „A lakosság ivóvízzel való ellátása a legfontosabb közszolgáltatások egyike, amely nélkülözhetetlen emberi szükségletet és társadalmi-közegészségügyi igényt elégít ki. A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása az
önkormányzatok kötelező feladata. Hazánk települései rendelkeznek közműves ivóvízellátással (2007-ben 3151 településén működött a szolgáltatás, a kiépített ivóvízhálózat hos�sza 65,3 ezer km). A lakások több mint 94%-a csatlakozik a vezetékhálózatra, a lakosság
további 4-5%-a 150 m-en belül elérhető közkifolyón keresztül vételezhet hálózati vizet. Az
ellátási hiányosságok a lakosság 1-2%-át érintik, főként azokat, akik a különálló belterületi
településrészeken vagy a települések külterületi részén laknak.”5
4
5

CEHAPE program 13. I. regionális elsőbbségi célok (a) pont.
5.4.5.1. Biztonságos ivóvízellátás cím.
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Az egyenlő esélyek kapcsán a biztos szükségesnek tartotta vizsgálni, hogy a társadalom szegényebb
rétegei hogyan jutnak hozzá a vezetékes ivóvízhez, annak hiányában honnan vételezhetnek vizet,
milyen feltételekkel, illetve a szociális alapon rászorulók milyen anyagi segítséget kaphatnak a vízdíj
kifizetéséhez. A jelentés feltárta, hogy többféle támogatási forma létezik a vízdíjjal összefüggésben, azonban egyik sem célzottan szociális alapú támogatás. A lakásfenntartási támogatás ugyan szociális alapon nyújtott segítség, az azonban nemcsak a vízdíj fedezetére
nyújtható. A Víz és Egészség Jegyzőkönyv szerinti egyenlő esélyek biztosítása alapján a
biztos indokoltnak tartotta felülvizsgálni, hogy milyen szociális alapon és csak a vízdíjra vonatkozó
támogatási rendszer kidolgozása szolgálná az egészséges ivóvízhez jutás egyenlő esélyének elősegítését.
A Társaság a Szabadságjogokért romaprogramjának keretében több településen találkozott a közkifolyók problémájával, melyekkel kapcsolatban az ombudsman segítségét kérte. A szóban forgó településeken gyakoriak a telepszerű, ivóvízbekötéssel nem
rendelkező ingatlanok, lakóik szegények, rossz lakhatási körülmények között élők. A
helyi képviselő-testületek gyakran önkormányzati rendeletben szabályozzák a közkifolyókról igénybe vett, a vízhálózatba be nem kötött vagy arról leválasztott ingatlanban
lakók „vízfogyasztásának a díját”. A jelentés megállapította, a hatályos jogi szabályozás
alapján nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy ilyen esetekben a létfenntartáshoz
szükséges víz használatának díja áthárítható-e a lakosra, és ha igen, nem feltétlenül
érvényesül a használattal arányosan megállapított díj.
A CEHAPE program6 nevesíti, hogy a biztonságos és megfizethető vízhez hozzáféréssel rendelkező és rendezett közegészségügyi körülmények között élő háztartások
arányának növelésére nemzeti terveket szükséges megvalósítani, ily módon gondoskodva arról, hogy 2015-re az összes gyermeknek legyen egészséges, tiszta vize, és minden gyermek rendezett közegészségügyi körülmények között élhessen. Ezért mind a
szociális alapon nyújtott vízdíj-támogatási rendszert, mind a közkifolyó használati díjának megállapítását felül kell vizsgálnia az érintett szaktárcának az ombudsman megállapítása szerint.

Az ember mint a környezetszennyezés áldozata
A kármentesítési eljárások szolgálják azt a célt, hogy a felszín alatti vízben és a földtani
közegben lévő szennyezéseket felszámolják. Az ombudsman panaszbeadványok és sajtóhírek nyomán tekintette át a kármentesítési eljárások rendszerét. A panaszok általában arra irányultak, hogy a kármentesítési eljárások elhúzódtak, esetleg több évtizeden
keresztül sem került sor a szennyezés műszaki felszámolására a földtani közegben és a
felszín alatti vízben. A kármentesítési eljárások vizsgálata kiemelt figyelmet érdemel,
hiszen azok az állami tulajdonban álló felszín alatti víz és a vízbázisok védelméhez
szorosan kapcsolódnak, és így az állampolgárok nagyobb csoportját érinthetik közvetetten. A szennyezés felszámolatlansága azért is jelent fokozottabb veszélyhelyzetet,
mivel ezek a folyamatok az emberi szem elől rejtve zajlanak le, a földfelszín alatt. A
kevésbé nyilvánvaló szennyezettséggel kapcsolatban a felelősök vagy a szennyezettség
felszámolására kötelezettek könnyebben tudnak a kármentesítési eljárásoktól szabadulni, vagy legalábbis a kötelezettség teljesítését késleltetni.
6
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A vizsgált panaszügyek közül az egyik esetben a felszín alatti vízben a felszámolatlan szennyezés továbbterjedése miatt a szennyezés a lakossági kutakat is elérte (a
lakosság által általában locsolásra használt kerti kutat). De volt olyan eset is, hogy kertes övezetben szennyezett földterületre társasházakat építettek, ahol a nyári időszak
heves esőzései miatt a társasház udvarán a talajban robbanás következett be egy, az
ott lévő, betemetett és az akkori tulajdonosok által nem ismert pincében felhalmozott veszélyes hulladék miatt. A panaszügyben az érintett ingatlan területén a felszín
közeli (0,5 m–1,5 m) rétegekben erősen toxikus, rákkeltő anyagok, valamint robbanószer-maradványok találhatók. A dioxin szennyező komponenscsoport nem oldódik vízben, beavatkozás nélkül a talajszemcsékhez kötött állapotában – jelen esetben
felszín közelben marad. Ez erősen toxikus, rákkeltő anyag, amely ilyen körülmények
között egészségügyi kockázatot jelent, például a szél általi elhordást figyelembe véve
a környék lakosságára nézve. A kármentesítés hiánya az egészséghez való joggal összefüggésben okozhat visszásságot ilyen esetekben.
A szennyezett területek országos nyilvántartása szerint pedig 164 olyan szennyezett
terület van, ami vízbázis védőterületén található vagy azt érint, veszélyeztet. Ezek egy
részén már folyamatban van kármentesítési eljárás, egy része pedig kiemelt intézkedésként került betervezésre az állami feladatok közé. Ezekben az esetekben a kármentesítési eljárás lefolytatása már nemcsak környezetvédelmi kérdés és nemcsak az egészséges környezethez való
jogot érinti, hanem közvetetten kihat az egészséghez való jogra is az ivóvízhez való jogon keresztül.
Az Alaptörvény megfogalmazása szerint az egészséghez való jog biztosítása magában
foglalja az ivóvíz biztosítását is. Az ivóvízhez való jog biztosítása kapcsán a felszín alatti
víz védelme kiemelt fontossággal bír, mivel Magyarország az ivóvízellátáshoz szükséges vízmennyiséget túlnyomó részben a felszín alatti vízkészletből (95%-ban) biztosítja.
A jelentés a kármentesítési eljárások kapcsán megállapította, hogy az egészséges környezethez való
jog az előfeltételét képezi az egészéghez való jognak bizonyos esetekben. Ezt az értelmezést maga
az Alaptörvény is megerősíti, hiszen az egészséghez való jog érvényesülésénél nevesíti, hogy ezt a
jogot a környezet védelmének és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával valósítja meg Magyarország. Vagyis a környezeti elem védelmén keresztül egyúttal az egyén is védelemben részesül.
Az Alaptörvény P) cikke és 38. cikke szerint a felszín alatti vizek és azok természetes víztartó képződményei a nemzeti vagyon részét képezik, egyúttal a nemzet közös
örökségét alkotják. A jelentés ismét leszögezte, hogy ez egyrészt a természeti erőforrások horizontális védelmének a követelményét erősíti meg. További jogértelmezésként a
jelentés kifejtette, hogy ez másrészt előírja a nemzedékek közötti igazságosság követelményét. Vagyis a horizontális védelem azt jelenti, hogy minden, a természeti erőforrást érintő állami és önkormányzati döntésnél, a jogszabályok megalkotásánál integráltan kell figyelembe venni
a természeti erőforrások megóvásának követelményét, és ezen döntések, jogszabályok meghozatalakor nemcsak a jelen nemzedék közös szükségleteit kell mérlegelni, hanem figyelembe kell venni a
jövő nemzedékek életfeltételeinek biztosítását is.
A vizsgálat megindítása külön figyelmet érdemel, mivel az ombudsman hatáskörét
megalapozó jogszabály szerint a négy egyedi panaszügyből hármat egyedi panaszként
el kellett utasítani. A hatásköri jogszabály alapján azonban a biztos a tevékenysége során – különösen hivatalból indított eljárások lefolytatásával – megkülönböztetett figyelmet fordít az Alaptörvény P) cikkében meghatározott értékeknek, vagyis a jövő nemzedékek érdekei védelmének. A kármentesítési eljárások pedig a felszín alatti víz és földtani közeg szennyeződésének megszüntetésére irányulnak, így a P) cikkben nevesített

A víz és az ember

205

vízkészlet védelmével szoros összefüggésben állnak. A jogszabály lehetőséget biztosít
arra, hogy az alapvető jogok biztosa – akár egy konkrét ügy vagy általános probléma
kapcsán – a hatóságok tevékenysége során felmerült, az alapvető jogokkal kapcsolatos
visszásság megszüntetése érdekében hivatalból eljárást folytasson. A hivatalból indított
eljárás természetes személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érintő visszásság kivizsgálására vagy egy alapvető jog érvényesülésének átfogó vizsgálatára
irányulhat. Fentiek alapján a hivatalból indított átfogó vizsgálat feltételei fennálltak,
ezért mind a négy panaszügyet vizsgálta az ombudsman, de nem egyedi panaszként.
Fontos megállapítás, hogy az egészséges ivóvízhez való jog biztosítása azt jelenti,
hogy a vízkészletet mint véges természeti erőforrást horizontális védelemben kell részesíteni, és az állampolgárokhoz megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvizet kell eljuttatni, mindezt az egyenlő esélyek elve alapján. Ez a terület jó példája annak, hogyan függ
össze egymással az egészséghez és az egészséges környezethez való jog. A természeti
elem – a jelenleg hasznosítható felszíni és felszín alatti – vízkészlet minőségi és mennyiségi védelme nélkül (egészséges környezethez való jog) a jövő generációk részére fenntartható módon nem biztosítható az egészséges ivóvízhez való hozzáférés (egészséghez
való jog). További rendszerszintű felülvizsgálatot igényel, hogy mennyiben határozhatja meg az ember szociális rászorultsága az egészséges ivóvízhez való hozzájutás esélyeit
(vízdíjtámogatás szociális alapon, a létfenntartási igény kielégítése céljából a közkifolyó
vizének igénybevételéért felszámított díj). Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy
az unió irányelvben írta elő a teljes költségmegtérülés elvét a víz által nyújtott szolgáltatásokra, aminek pontosan az az oka, hogy mint minden természeti erőforrás, ez is véges
jószág, ezért fenntartható módon kell a vízkészlettel gazdálkodni. Ebből a szempontból
nézve a vízdíj megfizethetőségének kérdései elsősorban a szociális ellátások rendszerének átgondolását igénylik.
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A hulladékgazdálkodásról
A közszolgáltatás kötelező igénybevétele
Első olvasatra nehéz elképzelni, hogy a települési szemétszállítási közszolgáltatás tükrözi a társadalom és az egyes ember értékrendjét, valamint anyagi helyzetét. A biztos
hivatalához évek óta számos panasz érkezik ezzel a közszolgáltatással összefüggésben,
amelyek közül sok a közszolgáltatásért fizetendő díj mértékét sérelmezi, vagy azt, hogy
miért kötelező számára a szolgáltatás igénybevétele. Az utóbbi hónapokban megfigyelhető, hogy ezen panaszok száma megnövekedett. Sokszor indokként írja a lakos, hogy
a háztartásában nem keletkezik hulladék, mivel kevés pénzből él, mindent felhasznál,
komposztál, nem kötött egyedileg szerződést a közszolgáltatóval, de az mégis követeli
rajta a díjat anélkül, hogy bármilyen szolgáltatást végzett volna, lemondta vagy meg
sem rendelte a közszolgáltatást stb. Erre tekintettel a lakos az érkező számlákat nem
egyenlíti ki, behajtás esetén pedig úgy érzi, állampolgári jogai csorbultak. Enyhébb esetben csak a díj mértékét kifogásolja: a szolgáltatás és ellenszolgáltatás nem áll arányban
egymással. vagyis az állampolgárok egy része nem akarja elfogadni azt a tényt, hogy
a szemétszállítási közszolgáltatás igénybevétele kötelező, a mögötte meghúzódó közegészségügyi közérdek miatt. A tavalyi évben ezért az ombudsman átfogó vizsgálatot
indított a közszolgáltatásra vonatkozóan, hogy feltárja a kötelező igénybevétel mellett
az állampolgár milyen helyzetben van, illetve azt is vizsgálta, hogy a közszolgáltatási
rendszer működését hogyan befolyásolja a gazdasági válság. A települési szilárdhulladék-szállítási közszolgáltatás a teljes lakosságot érinti, ezért kiemelt figyelmet érdemel a
terület alapjogi szempontú, átfogó vizsgálata.
A hatályos szabályozás szerint az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja és igénybe
veszi. A települési önkormányzat a közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött
szerződés útján biztosítja, a közszolgáltató feladata pedig a közszolgáltatás folyamatos
ellátása. Ebben a közszolgáltatási rendszerben annak három szereplője, vagyis az önkormányzat, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos kölcsönösen függnek egymástól,
az egyikük által tanúsított magatartás kihat a másik szereplő helyzetére. Ezért ebben a
rendszerben mindhárom résztvevő oldaláról szoros együttműködésre lenne szükség. Mindezt pedig befolyásolja a jogalkotónak a rendszerre vonatkozó szabályozása, az elérendő célok,
prioritások felállítása.
A hivatalhoz érkező panaszokból levonható az a következtetés, hogy a lakosság egy
része nem látja át: nincs választási lehetősége arra vonatkozóan, hogy a közszolgáltatást
igénybe kell-e vennie, vagy ez számára csak egy lehetőség, egy olyan szolgáltatás, amit
ha nem akar, nem használ. Az ombudsmani jelentések többször megállapították, hogy
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az ingatlantulajdonos jogszabályon alapuló kötelezettsége a hulladék gyűjtése és átadása a közszolgáltató részére. Így ha a lakos nem veszi igénybe a kötelező közszolgáltatást,
a díj megfizetése alól akkor sem mentesül. A biztos az Alkotmánybíróság határozatait szem
előtt tartva több esetben rámutatott arra, hogy a kötelező igénybevétel előírása szükséges a környezetvédelmi és közegészségügyi követelmények teljesülése érdekében.

A szennyező fizet elv
A közszolgáltatás kötelező igénybevétele mögött meghúzódó közérdek (a közegészség
biztosítása) mellett a másik meghatározó elem a szennyező fizet elv. Az elv logikája
hasonló, mint a víz által nyújtott szolgáltatások esetében előírt teljes költségmegtérülés
elve. Az egyénnek a saját bőrén – a díjon keresztül – érzékelnie kell, hogy maga az emberi élet
a fogyasztáson és így a hulladéktermelésen keresztül kihat az életfeltételeit biztosító környezeti
elemekre. Amennyiben a hulladékgazdálkodás rendszere nem megfelelően szabályozott vagy nem
működőképes, úgy a környezeti elemekben okoz kárt. Például a korábbi évtizedekben nem
volt megoldott, hogy a település hulladékát hogyan helyezzék el, így gyakran a település szélén spontán létesítettek hulladéklerakó helyeket, vagyis egyszerűen felhalmozták a hulladékot a föld felszínén, műszaki védelem nélkül. Ennek pedig sok esetben
az lett a következménye, hogy az illegális hulladéklerakó környezetében a talaj és talajvíz elszennyeződött a hulladékban megtalálható veszélyes és káros anyagok miatt.
A kármentesítési eljárások egy része pontosan ezen szennyezések felszámolását végzi,
amelyek közül sok még jelenleg is tart. Ezek az eljárások általában jelentős pénzügyi
fedezetet igénylő műszaki beruházások.
A hulladékgazdálkodás szennyező fizet elve alapján a közszolgáltatás működésének elsődleges finanszírozási alapja tehát a közszolgáltatási díj. A meg nem fizetett díj köztartozássá minősítése és adók módjára történő behajtása azért kiemelkedően fontos kérdés,
mert a közszolgáltatónak törvényen alapuló kötelezettsége a szolgáltatás folyamatos ellátása a települési önkormányzat rendeletében előírt módon. Amennyiben a közszolgáltatásért járó, az annak fenntartását fedező díjbevételhez nem jut hozzá a közszolgáltató, kérdés, hogy hogyan üzemelteti azt. A korábbi tapasztalatok szerint a behajtás nem
volt kellően hatékony ez idáig. Az ombudsman ezért megállapította, hogy az egészséges
környezethez való alapjog sérelmét idézheti elő, ha a hulladékgazdálkodás egyik eszközét jelentő települési szilárdhulladék-szállítási közszolgáltatás finanszírozási alapja bizonytalan. Ennek elemzése során a korábbi vizsgálatok eredményére támaszkodva kérdésként
merült fel, hogy a meg nem fizetett közszolgáltatási díjak nem kellően hatékony behajtása
jogalkotási vagy jogalkalmazási okokra vezethető vissza. Megállapítható, hogy e téren mind a
jogalkotásért felelős szaktárca, mind a jogalkalmazó adóhatóság oldaláról hiányosságok
tapasztalhatók. A jogalkotó nem végezte el kellő időben a jogi szabályozás hatályosulásának vizsgálatát, a jogalkalmazók pedig nem követték a példamutatás hulladékgazdálkodási elvét. A jelentésben megfogalmazott álláspont szerint az az eset is, ha a közszolgáltató az igazoltan
behajthatatlan díjkövetelés értékéhez nem jut hozzá, az egészséges környezethez való alapjog
sérelmének lehetőségét eredményezheti, mivel a hulladékszállítási közszolgáltatás működtetése – mint a hulladékkezelés céljainak egyik eszköze – kerülhet veszélybe.
A díjstopszabályozás, vagyis a közszolgáltatási díj befagyasztása kifejezetten a válságra adott reakció volt a tavalyi évben, célja, hogy a lakosság költségei ne növekedjenek.
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A teljes díjstop bevezetése azonban szakmailag nem volt átgondolt lépés. Ez egyrészt
ellentétes a közszolgáltatás fenntarthatóságával, másrészt az egymást követő gyors, a díj emelésére
vonatkozó tiltások előre tervezhetetlenné tették a díjkalkulációt, így a közszolgáltatás finanszírozása
nem kiszámítható, s ez szintén az egészséges környezethez való jog sérelmének közvetett veszélyét
okozza. A vizsgálatban beérkezett válaszokból egyértelmű, hogy a jogalkalmazó közszolgáltatók körében problémát okozott a díjra vonatkozó jogszabály módosításának
hulláma, ez a folyamat nehezen értelmezhetővé és átláthatatlanná tette a rendszert.

A fokozatosság elve
Az egészséges környezethez való jog érvényesüléséhez tehát szükséges, hogy a közszolgáltatók hozzájussanak a díjakhoz, és hogy a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség
alapja a szennyező fizet elv legyen. A másik oldalon, vagyis az ingatlantulajdonosok
oldalán pedig ugyanolyan fontos, hogy a díj megfizethető legyen, a díj arányban álljon a
szolgáltatással és ösztönözzön a jogkövető magatartásra, ez pedig a hulladékgazdálkodás fokozatosság elvéből következik. A vizsgálatban kapott válaszok egy része szerint a hulladék
mennyiségével bizonyos mértékben arányos díj ösztönözhet a fizetési kötelezettség teljesítésére, azonban a lakosság nem környezettudatos részét arra késztetheti, hogy a hulladékot illegálisan helyezze el. A fokozatosság elvét figyelembe véve a jelentés megállapította,
hogy szükséges a díjak bizonyos mértékű differenciált megállapítása. Az arányosság kérdésével
számos korábbi ombudsmani jelentés is foglalkozott, az Alkotmánybíróság gyakorlatát
szem előtt tartva.
A differenciált díjra vonatkozó kérdésekre a vizsgálatban kapott válaszokból egyértelmű, hogy a törvényi szabályozás alapján elméletileg lehetőség van a differenciálásra,
a gyakorlatban a képviselő-testület döntésétől függ ennek megvalósulása. A differenciálás megvalósulhat a különböző méretű gyűjtőedények közötti választási lehetőséggel
– és a mérethez kapcsolódó differenciált díjmegállapítással –, aminek biztosítása egyébként kötelező a képviselő-testület számára. Eljárásai során a biztos gyakran tapasztalta
– és minden ilyen esetben intézkedést kezdeményezett –, hogy egy önkormányzatnak
a települési szilárdhulladék-kezeléssel kapcsolatos rendelete nem biztosítja különböző
nagyságú gyűjtőedényzetek használatát az ingatlantulajdonosok számára, hanem csak
egyfajta edény kötelező használatát rendeli el, általában 120, ritkább esetben 110 literesét. A biztos több jelentése is levonta már azt a következtetést korábban, miszerint ha a
legkisebb választható méret a 110/120 literes edény, az a kevesebb hulladék elszállítását
igénylő lakosok számára nem biztosítja az arányos díjfizetés lehetőségét, illetve a túlzott
nagyságú gyűjtőedény nem képes kevesebb hulladék termelésére ösztönözni. Az ilyen
tartalmú önkormányzati rendelet a jogállamiság és az abból eredő jogbiztonság követelményével
összefüggő visszásságot okoz, mert az arányosság követelménye nem teljesül, vagyis az önkormányzati rendelet nem felel meg a magasabb szintű jogszabályokban, a szolgáltatásellenszolgáltatás arányosságának.
A kedvezmények megítélése sem egységes a vizsgálatban beérkezett válaszok alapján. Egyesek szerint a kedvezmény nyújtása esetén csak arról van szó, hogy a díj egy
részét nem a lakos viseli, hanem az önkormányzat (mivel a közszolgáltató felé a kedvezményeket az önkormányzatnak meg kell térítenie). Mások szerint ez előnyös abból
a szempontból, hogy az egyénre szabott megoldás erősítheti a közszolgáltatás iránti la-
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kossági elfogadottságot és igényt. Egyes vélemények szerint anyagi rászorultság esetén
kellene támogatást nyújtani, ami elsősorban nem hulladékgazdálkodási kérdés, hanem
szociális támogatási koncepció kialakítása szükséges hozzá. Az időskorúak és egyedülállók részére nyújtott kedvezmény viszont egyszerre szociális és hulladékgazdálkodási
alapú is lehet. Az egyértelműen megállapítható, hogy jelenleg a nyújtott kedvezmények köre egyre
szűkül, miközben az e kedvezményekre való igény egyre nő.
Az ombudsman következetesen képviseli azt az álláspontot, mely szerint a növekvő közszolgáltatási díjakat egyre kevesebben fogják tudni megfizetni. Ez a folyamat
a lakosság egyes csoportjainak pénzügyi támogatásokkal való kisegítését teszi szükségessé. A jelenlegi tendencia indokolttá teszi annak megfontolását, hogy milyen központi támogatással, valamint szabályozással lehetne a közszolgáltatás utáni díjfizetési
kötelezettség körében kedvezményeket, mentességeket alkalmazni, ezek országosan
egységes bevezetését elősegíteni. Az egyes társadalmi csoportok (pl. nyugdíjasok) és
élethelyzetek (pl. egyszemélyes háztartás, üresen álló ingatlan, környezettudatos életvitelűek, szociális alapon rászorulók) esetében kívánatos, hogy kedvezőbb hulladékdíj
fizetésére nyíljon mód. A biztos a jelentésben kezdeményezte a vidékfejlesztési miniszternél, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával vizsgálja felül és hangolja
össze az anyagilag rászorulók esetében a szociális alapon történő támogatási formák
nyújtásának lehetőségeit.

A társadalmi szemléletformálás fontossága
A hulladékkezelés kapcsán fontos téma a szelektív hulladékgyűjtés kérdése. Az ombudsman több fórumon is jelezte, hogy aktív szemléletformálási tevékenységre is szükség van a tudatos fogyasztás, a hulladéktermelés csökkentése, a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítható szerves hulladék komposztálásának előmozdítása, illetőleg
a kötelező közszolgáltatás által képviselt célok elfogadása érdekében, amely mind az
egészséges környezethez való jog érvényesülését segíti elő. A vizsgálat során kiderült,
hogy a háztartási hulladékot a lakosság nagyobb része – térségtől és anyagi helyzettől
függően – nem tekinti újrahasznosítható anyagnak, azt szemétnek tekinti, amitől olcsón
szeretne megszabadulni. A vizsgálatra adott válaszokból egyértelműen levonható az a
következtetés, hogy a lakossági tudatformálás, a tájékoztatás és az oktatás kiemelt jelentőséggel
bír a hulladékgazdálkodási célok, ezen belül a közszolgáltatás céljainak elérésében, tágabb értelemben pedig az egészséges környezethez való jog érvényesülésében. A tudatformálás
eszközeinek és módjának megválasztása a fentiek alapján komplex feladat, abban részt
kell vállalnia a közszolgáltatás szereplőinek (önkormányzat, közszolgáltató), az oktatásnak (óvoda, iskola), a médiának és a civil szervezeteknek egyaránt. A hulladékgazdálkodási
célok a megfelelő ismeretátadás, szemléletformálás nélkül nem tudnak hosszú távon érvényesülni.
Ennek elmaradása az egészséges környezethez való jog sérelmét idézheti elő.
A hulladék nem megfelelő kezelése a környezet valamennyi alkotóelemét veszélyeztetheti, károsíthatja, illetve szennyezheti, ezért a legáltalánosabb ártalomfajtának
tekinthető. A hulladékkezeléshez kapcsolható nem kívánatos lakossági attitűdök (kommunális hulladékok égetése, felhalmozása, elhagyása stb.) az egyéni ombudsmani beadványokban is gyakran megfogalmazott problémakörök. Egy másik tavalyi ombudsmani vizsgálat az illegális hulladékégetés környezetvédelmi aspektusait vizsgálta. Ugyanakkor
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– mint minden ombudsmani vizsgálat során – e téma kapcsán is törekedett az alapvető
jogok biztosa arra, hogy a jelenség mögött húzódó társadalmi problémák jelzése, feltárása is megtörténjen. Nem lehet ugyanis figyelmen kívül hagyni azt a körülményt,
hogy a hulladék égetése gyakran arra vezethető vissza, hogy nincs mivel fűteniük a
rászorulóknak, így végső soron a rászorulók élethez, szociális biztonsághoz való joga
is sérülhet. A biztos jelentésében rámutatott, hogy illegális hulladékégetés esetén nem
kizárólag a levegőminőségi jogszabályok megsértése történik. A biztos jelentésében kiemelte, hogy a hulladékok illegális égetését igen eltérő elkövetői háttér és motívumok
jellemzik. A szociális problémák szülte kényszertől a veszélyes hulladékoktól történő
„megszabadulásig”, számos egyéni körülmény befolyásolja. Mindezeket a bűnösség és a
büntetéskiszabás mérlegelése során csakis egyedileg lehet megfelelően értékelni, amire
a közigazgatási jog kevésbé alkalmas.
A fentiekre tekintettel az ombudsman jelentésében megállapította, hogy az egészséges
környezethez való joggal kapcsolatban visszásságot okoz, ha sem a szabálysértési, sem pedig a
büntetőjog nem biztosítja az illegális hulladékégetéssel szembeni fellépés lehetőségét.
Mindazonáltal már e helyütt is hangsúlyozta jelentésében a biztos: önmagában a tilalom
és annak hatékony érvényesítése nem elegendő e komplex problémahalmaz megoldásához.
A környezetvédelem önvédelem. Nehéz ennek a társadalmi szemléletmódnak érvényt
szerezni olyan körülmények között, amikor a lakosság nem kis része mindennapi megélhetési gondokkal küzd. A hulladékgazdálkodás mint a környezetvédelem és az egészséges környezethez való jog egyik része több szempontból is figyelemre méltó alapjogi
szempontból. A rendszer igen összetett, komplex szemléletet és kezelést igénylő, több
szakterület – például oktatás, szociális ellátások – együttműködését igénylő szakágazat.
A hulladék státuszához, az azzal való bánásmódhoz való lakossági hozzáállás egyben
szociális szempontból is képet adhat az állampolgárok helyzetéről. Az ország különböző régióit, településeit nem lehet egyformán kezelni, azok eltérő adottságai miatt
(kisvárosias vagy nagyvárosias jellegű település, lakosságszám, a hátrányos helyzetűek
aránya a lélekszámon belül, településszerkezet, infrastruktúra). Az egyértelmű, hogy
vannak hátrányosabb helyzetben lévő régiók, és ott a gazdasági válság hatásai erősebben érzékelhetőek. Az egyén szintjén a fizetőképesség romlásával párhuzamosan a díjkiegyenlítésre vonatkozó jogkövető magatartás csökkent, ezzel összefüggésben a közszolgáltatók kintlévőségei
növekedtek, amit a díjak behajtására irányuló eredménytelen adóhatósági eljárások tovább fokoznak.
Ebben a közszolgáltatásban is fontos, hogy a díjfizetést támogató szociális rendszer egyszerre vegye figyelembe az egyéni és a környezeti érdekeket.

Lux Ágnes

Környezet-egészség-egyenlőtlenség és gyermeki jogok
Az ombudsman 2013-ban gyermekjogi munkája fókuszába a gyermekek egészséges
környezethez való jogának vizsgálatát állította.
E projekt során nemcsak a kisebbségi és a jövő nemzedékek jogaiért felelős ombudsmanok
korábbi kapcsolódó munkáira, hanem a 2011. évi gyermekjogi projekt jelentéseinek megállapításaira1 is támaszkodott, amely kifejezetten a gyermekek legmagasabb szintű testi és lelki
egészségéhez való jogával foglalkozott, alapul véve az Alaptörvény és az ENSZ Gyermek
jogairól szóló Egyezményének (továbbiakban: Gyermekjogi Egyezmény) rendelkezéseit is.
Sok alapvető jog függ jelentős mértékben a környezettől: az egészséghez való jog, a biztonságos
és egészséges munkakörülményekhez való jog, a megfelelő lakhatáshoz és élelemhez, a munkához és
megfelelő életszínvonalhoz való jog.
Fontos emellett azt is hangsúlyozni, hogy az egészséges környezethez való jog jelentéstartalma merőben eltér a mélyszegénységben élő gyermekek esetén, számukra ugyanis nem(csak) a
„magasabb szintű” környezeti kockázati tényezők jelentik az elsődleges veszélyt, hanem
gyakran a minimális környezeti feltételek – így a megfelelő étkezési, lakhatási és higiénés lehetőségek – kényszerű nélkülözése is.

A gyermeki jogok védelmének fontossága,
ombudsmani típusú jogvédelme Magyarországon
A gyermekek jogainak védelme napjaink egyik legfontosabb, jogosan és méltán több
nemzeti politika, nemzetközi szervezet (elsősorban az Egyesült Nemzetek Szövetsége
és szakosított szerve, az UNICEF, valamint az Európa Tanács) és – egyre inkább – az
Európai Unió napirendjén lévő kérdés. A gyermeki jogok és a gyermeki jogok kapcsán
feltáruló problémák rendkívül szerteágazóak – elég itt a teljesség igénye nélkül a gyermekszegénység, a gyermekmunka, az éhezés és a nélkülözés más formái, a gyermekek
elleni erőszak, a fogyatékosság, az intézetekben nevelkedő gyermekek kérdése vagy
a fiatalkorú bűnözés kérdéseire gondolni – és összetettek, amelyek interdiszciplináris
megközelítési módokat igényelnek mind elméleti, mind gyakorlati szinten.
Habár Európa sok országában működik külön gyermekjogi ombudsman intézmény, 2
Magyarországon ilyen önálló gyermekjogi ombudsman híján a gyermekek védelméről és a gyám1
A gyermekek testi-lelki egészsége. Gyermekjogi projekt 2012/1. http://www.ajbh.hu/
documents/10180/12 4836/ajb_ g yermekjog i_ projekt_ 2012 .pdf/6d222a34 -9e0a- 4702 - 8762 1da523e2e92e?version=1.1
2
Lásd erről bővebben a Gyermekjogi Ombudsmanok Európai Hálózatának (ENOC) honlapját:
http://www.crin.org/enoc/members/index.asp; Magyarországon társult tag az alapvető jogok biztosa.
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ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 11. § (2) bekezdése különös hangsúllyal,
az állampolgári jogokkal foglalkozó ombudsman nevesített feladatává tette a gyermeki jogok védelmét. Kimondta, hogy a gyermekek alkotmányos jogainak védelmét az ombudsman
a maga sajátos eszközeivel segíti. Ennek értelmében az ombudsman feladata, hogy a
gyermekek alkotmányos jogait érintő – tudomására jutott – visszaéléseket kivizsgálja, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen. A
gyermekvédelmi törvény – alapvetően szűkszavú – felhatalmazása alapján az ombudsman 2008-at követően mandátumának teljes ideje alatt gyermekjogi különbiztosként
eljárva fokozott figyelemmel – ún. gyermekjogi projektek indításával3 – kísérte a gyermekek jogainak érvényesülését, illetve kiemelten kezelte a gyermekektől érkező vagy jog-,
érdeksérelmükkel kapcsolatos panaszok vizsgálatát.
A 2012. január elsejével hatályba lépő ombudsmantörvény a korábbiaktól eltérően
– kifejezetten deklarálva, első helyen jelöli meg az ombudsman kiemelt feladataként
1. § (2) bekezdésében, hogy az alapvető jogok biztosa tevékenysége során – különösen hivatalból indított eljárások lefolytatásával – megkülönböztetett figyelmet fordít a gyermekek jogainak
védelmére. Mindennek következtében a jogalkotó az országgyűlési biztosra vonatkozó
rendelkezést a Gyvt.-ből hatályon kívül helyezte.

A gyermekek egészséges környezethez való joga –
az ombudsmani projekt 2013-ban
Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményéből és a magyar Alaptörvényből fakadó
kötelezettségek
Az Alaptörvény XX. cikke kimondja, hogy „(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. (2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az
ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás
megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő.”
A Gyermekjogi Egyezmény 24. szakasza elismeri a gyermeknek a lehető legjobb egészségi állapothoz való jogát. A részes államoknak erőfeszítéseket kell tenniük annak biztosítására,
hogy egyetlen gyermek se legyen megfosztva ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevételére irányuló jogától. Az Egyezményben részes államok erőfeszítéseket tesznek a fenti jog teljes
körű megvalósításának biztosítására, és alkalmas intézkedéseket tesznek különösen
arra, hogy küzdjenek a betegség és a rosszul tápláltság ellen, az egészségügyi alapellátás keretében is, különösen a könnyen rendelkezésre bocsátható technikák felhasználásával, valamint tápláló élelmiszerek és ivóvíz szolgáltatásával, figyelembe véve a
természeti környezet szennyezésével járó veszélyeket és kockázatokat.
A Gyermekjogi Egyezmény tagállami végrehajtását ellenőrző 18 tagú, genfi székhe3
A gyermekjogi projekt témái a következők voltak: 2008-ban jogtudatosítás, 2009-ben gyermekek
elleni erőszak (különös tekintettel az iskolai erőszak jelenségére), 2010-ben családpótló intézmények,
2011-ben a gyermekek testi-lelki egészsége, 2012-ben a gyermekközpontú igazságszolgáltatás, 2013-ban
a gyermekek egészséges környezethez való joga. Az éves munkát összefoglaló valamennyi projektfüzet
letölthető: http://www.ajbh.hu/projektfuzetek;jsessionid=661AC7A444247126397D3441BFD11BF1
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lyű Gyermekjogi Bizottság által, a Gyermekjogi Egyezmény végrehajtása kapcsán kiadott 5.
számú Átfogó Kommentár4 mondta ki, hogy az Egyezmény 2. (diszkrimináció tilalma),
3. (gyermek legfőbb érdekeinek figyelembevétele), 6. (élethez, túléléshez és fejlődéshez
való jog), 12. (gyermek véleményének meghallgatása) cikkelyei a legfontosabb irányelveket tartalmazzák, amelyek át kell hassák az Egyezmény általános végrehajtását elősegítő nemzeti jogszabályokat.
A diszkrimináció tilalmát kimondó 2. cikk szerint: „Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják és biztosítják a joghatóságuk alá tartozó gyermekek számára az Egyezményben
lefektetett jogokat minden megkülönböztetés, nevezetesen a gyermeknek vagy szüleinek, vagy törvényes képviselőjének faja, színe, neme, nyelve, vallása, politikai vagy más véleménye, nemzeti,
nemzetiségi vagy társadalmi származása, vagyoni helyzete, cselekvőképtelensége, születési vagy
egyéb helyzete szerinti különbségtétel nélkül.
2. Az Egyezményben részes államok megteszik a megfelelő intézkedéseket arra, hogy a gyermeket
hatékonyan megvédjék minden, bármely formában jelentkező megkülönböztetéstől és megtorlástól,
amely szülei, törvényes képviselői vagy családtagjai jogi helyzete, tevékenysége, véleménynyilvánítása vagy meggyőződése miatt érhetné őt.”
A Gyermekjogi Egyezmény a gyermekek szociális biztonsághoz való jogáról szóló 26. cikkében rögzíti, hogy „1. Az Egyezményben részes államok elismerik minden gyermeknek a szociális biztonsághoz, így a társadalombiztosítás juttatásaihoz való jogát, és megteszik a szükséges intézkedéseket arra, hogy hazai jogszabályaiknak megfelelően biztosítsák e jog teljes megvalósulását.”
A megfelelő életszínvonalhoz való jogot biztosító 27. cikk szerint „1. Az Egyezményben részes
államok elismerik minden gyermeknek a jogát olyan életszínvonalhoz, amely lehetővé teszi kellő testi, szellemi, lelki, erkölcsi és társadalmi fejlődését. 2. Elsősorban a szülők vagy a gyermekért felelős
más személyek alapvető feladata, hogy lehetőségeik és anyagi eszközeik határai között biztosítsák a
gyermek fejlődéséhez szükséges életkörülményeket. 3. Az Egyezményben részes államok, az adott
ország körülményeit és a rendelkezésre álló eszközöket figyelembe véve, megfelelő intézkedéseket
tesznek annak érdekében, hogy a szülőt, illetőleg a gyermek más gondviselőit segítsék e jog érvényesítésében, és szükség esetén anyagi segítséget nyújtanak, valamint segítő programokat hoznak
létre különösen az élelmezéssel, a ruházkodással és a lakásüggyel kapcsolatban.”
Nagyon fontos hangsúlyozni e cikk kapcsán, hogy ez nemcsak a gyermek jogát
mondja ki a megfelelő életszínvonalhoz, hanem nem mellékes az sem, hogy az állam
számára kötelezettségként (3. bekezdés) írja elő, hogy a szülőket, gondoskodást nyújtókat segítse a gyermek e jogának gyakorlásában.
Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága 2004-ben általános vitanapot tartott a gyermeki jogok
és a kora gyermekkor témájában, amelynek következményeképpen több ajánlás látott
napvilágot és döntés született arról, hogy szükség lenne egy átfogó kommentár kidolgozására is. A Bizottság 2005-ben publikálta végül az országjelentések áttekintését követően A gyermek jogainak végrehajtása kora gyermekkorban című 7. számú Átfogó Kommentárját,5
amelyben az eltérő definíciókkal ötvözött ’kora gyermekkor’ (early childhood) periódusát úgy határozta meg, hogy az születéskor kezdődik, végighúzódik a kisgyermekkoron egészen az iskolakezdési kor eléréséig (7-8 éves kor), amely egy fontos, ha nem a
legmeghatározóbb időszak a kisgyermekek joggyakorlása/érvényesítése szempontjából.
4
General measures of implementation for the Convention on the Rights of the Child. 2003.10.03.
CRC/GC/2003/5. http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CRC.GC.2003.5.En
5
General Comment No. 7. (2005) Implementing child right in early childhood. CRC/C/GC/7/Rev.1.
20 September 2006.
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Ebben a néhány évben fejlődik és nő az ember egész élete alatt a leggyorsabban, a kisgyermek érzelmileg és pszichésen különösen szorosan kötődik szüleihez/gondozóihoz,
ekkor építi ki első szociális kapcsolatait más gyerekekkel, tanul meg együttműködni és
kerül megoldandó konfliktushelyzetbe.
A Kommentár célja az volt, hogy
(1) általánosan elfogadottá váljon, hogy az emberi jogok minden (kis)gyermeket megilletnek; valamint, hogy a kora gyermekkor speciális jellemzői befolyással vannak
a joggyakorlásra;
(2) a kisgyermekeket születésüktől kezdődően speciális érdekekkel és szükségletekkel, képességekkel bíró, aktív társadalmi szereplőként vegyék számba, akiknek
védelemre, támogatásra és iránymutatásra van szükségük az őket megillető jogok
gyakorlásához;
(3) a kora gyermekkorban esetlegesen meglévő különbözőségeket figyelembe vegyék
az Egyezmény végrehajtása során;
(4) a gyermekekkel kapcsolatos eltérő kulturális elvárásokra és bánásmódra tekintettel
legyenek, kivételt jelent ez alól, ha az a gyakorlat ellentétes a gyermeki jogokkal;
(5) a kisgyermekek fokozottan sérülnek a szegénység, diszkrimináció, családi krízis által, vagy más módon, amely sérti jogaikat és ellehetetleníti jóllétüket; s mindezek
gyakorlásához átfogó szakpolitikákra, képzésekre és kutatásokra van szükség.
Az ombudsman 2013. évi projektje alapvetően épül az esélyegyenlőség (’egészségegyenlőtlenség’) kérdésére a gyermek egészséges környezethez való jogának értékelése
kapcsán, így kiemelten fontos a diszkrimináció tilalmának nemzetközi és hazai szabályozásának vizsgálata, és a gyermekek társadalmi csoportján belül a valamilyen okból
(anyagi, társadalmi vagy más helyzet) való fokozott védtelenségének, rászorultságának
értékelése.
A diszkrimináció általános tilalmának érvényesítése – amellett, hogy minden embert és
gyermeket megillet következően mind a nemzetközi emberi jogi kötelezettségekből,
valamint a magyar alkotmányos és egyéb, esélyegyenlőségi jogszabályokból6 – különösen fontos kora gyermekkorban, hiszen a kisgyermekek fokozottan sérülékenyek és
még inkább függnek másoktól jogérvényesítésük vonatkozásában.
A Kommentár hangsúlyozza, hogy a diszkrimináció tilalma azt is jelenti, hogy a kisgyermekek egyes csoportjait sem szabad megkülönböztetni. Megkülönböztetést jelenthet „az alultápláltság; a nem megfelelő gondoskodás és figyelem; a korlátozott lehetőség
a játékra, a tanulásra és az oktatásra; vagy az érzések és vélemények szabad kinyilvánításának akadályozása. A megkülönböztetés a durva bánásmódban és az indokolatlan
– például kizsákmányoló vagy visszaélést jelentő – elvárásokban is megnyilvánulhat…”
A Kommentár részletesen foglalkozik azzal, hogy a lányok, a HIV/AIDS fertőzött
gyermekek, a fogyatékossággal élő gyermekek más-más szempontból ugyan, de kön�Az Alaptörvény XV. cikke rendelkezik arról, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő; valamint kimondja, hogy „Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen
faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.”
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló, 2004. január 27. napján hatályba lépett
2003. évi CXXV. törvény létrehozta Magyarországon az egységes antidiszkriminációs szabályozást,
meghatározta e törvény által védett csoportokat, megosztott bizonyítási kötelezettséget vezetett be,
és felállította az Egyenlő Bánásmód Hatóságot (EBH). www.egyenlobanasmod.hu
6
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nyebben válnak diszkrimináció alanyaivá, hasonlóan az ombudsman 2013. évi témaválasztása vonatkozásában kiemelten fontos etnikai származás, személyes körülmények
és életvitel, politikai vagy vallási hovatartozás alapján megkülönböztetett gyermekeknek (és szüleiknek). Mindebből kifolyólag a többszörös hátrányos megkülönböztetést
elszenvedő gyermekek a legkiszolgáltatottabbak, akik kiemelt védelemre szorulnak.
A szülők és más ’elsődleges gondoskodást nyújtók’ kiemelt szerepét is taglalja a Kommentár, és értelmezi a család fogalmát is. A Gyermekjogi Egyezmény Preambuluma kimondja, hogy a „család a társadalom alapvető egysége és természetes környezete valamennyi tagja fejlődésének és jóllétének, amelynek meg kell kapnia azt a védelmet és
támogatást, amelyre szüksége van ahhoz, hogy szerepét maradéktalanul betölthesse a
közösségben.” A Bizottság véleménye szerint az ily módon meghatározott ’család’ sokfunkciós (gyermek teljes körű ellátásáról, fejlődéséről gondoskodik) és szélesen értelmezett (kiterjesztő értelmezés), beleérti, aki ebben a gondoskodásban részt vállal.
Az egészséges életkezdet fontossága külön hangsúlyt kap: „A részes államoknak biztosítaniuk kell minden gyermek hozzáférését a lehető legjobb egészségi ellátáshoz és táplálkozáshoz
a kora gyermekkor éveiben, a csecsemőhalandóság csökkentése céljából, továbbá hogy a gyermekek
egészségesen kezdjék az életet […]” Különösen: (a) „A részes államok felelősek a tiszta ivóvíz, a
megfelelő higiénia, a szükséges oltások/immunizálás, a (jó) minőségű táplálék és az orvosi ellátás
biztosításáért, melyek elengedhetetlenül szükségesek a kisgyermekek egészségéhez, éppúgy, mint
a stresszmentes környezet. Az alultápláltság és a betegségek hosszú távon kihatnak a gyermek fizikai egészségére és fejlődésére. Károsan befolyásolják a gyermek értelmi állapotát, akadályozzák a
tanulást és a társadalmi részvételt, és csökkentik kilátásaikat a bennük rejlő képesség kifejlesztésére.
Ugyanez vonatkozik a túlsúlyra és az egészségtelen életmódra is.” Prioritásként kell kezelni továbbá a megfelelő pre- és posztnatális egészségügyi ellátást az édesanyák és csecsemőik
részére az egészséges család-gyermek viszony erősítése érdekében (is).
Egészséges környezet – egészséges gyerekek
Az 1972-ben, Stockholmban az emberi környezetről rendezett ENSZ Konferencia hivatalosan
is elismerte a környezet és az emberi jogok kölcsönös összefüggésének tényét és megerősítette, hogy a (természetes és az épített) környezet lényeges tényező az ember jóléte
és alapvető emberi jogainak gyakorlása, sőt, még az élethez való jog szempontjából is.
A 2004-ben éppen Budapesten rendezett, IV. Környezetvédelmi és egészségügy miniszteri konferencián részt vevő európai miniszterek elfogadták az Európai cselekvési terv
a környezetért és a gyermekek egészségéért (CEHAPE)7 programot, amely azokkal a környezeti kockázati tényezőkkel foglalkozik, melyek a legnagyobb hatással vannak a gyermekek egészségére.
A CEHAPE életre hívása indokául az a megállapítás szolgált, hogy napjainkban szerencsére már sok európai gyermek élvezi az egészségesebb táplálkozás, a tisztább víz,
a hatékonyabb megelőző egészségügyi intézkedések hasznát és örvend minden korábbinál magasabb életszínvonalnak és folyamatosan javuló jobb egészségnek. Azonban
világos, hogy ez a fejlődés sem egy régióban, sem az egyes országokban nem homogén és nem
7
Európai cselekvési terv a környezetért és a gyermekek egészségéért. IV. Környezet és Egészség
Miniszteri Konferencia. Budapest, 2004. június 23-25. EUR/04/5046267/7.
http://oki.wesper.hu/documents/csterv.pdf
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mindenki számára adatik meg. A lakókörnyezet rossz állapota, a szegénység, a szociális
védőháló hiátusai súlyosan veszélyeztetik a gyermekek jelentős és egyre növekvő hányadának egészségét.
A cselekvési terv kidolgozásához felhasznált kutatások aggasztónak találják a veszélyes és egészségtelen környezeti körülmények hatását a gyermekek egészségére. A fejlődésben levő szervezetek különösen az embrionális és magzati időszakban, illetve az élet
kezdeti éveiben gyakorta különösen sebezhetőek, még kiszolgáltatottabbak és a felnőtteknél erőteljesebben lehetnek kitéve számos környezeti tényező, például a szennyezett
levegő és víz, egészségtelen lakáskörülmények veszélyeinek, környezeti zajnak, közlekedési kockázatoknak, valamint fegyveres konfliktusok és környezeti katasztrófák következményeinek. Természetesen az összes gyermek elszenvedi a szennyezett és nem
biztonságos környezet következményeit, de a leginkább veszélyeztetettek a legszegényebb
országokban élő és a leghátrányosabb helyzetben levő lakossági csoportokhoz tartozó gyermekek.
Az elmaradottság és a szegénység szorosan kapcsolódik a környezet rossz állapotának
betudható betegségteherhez, és ez még inkább vonatkozik a gyermekekre. A különösen
kedvezőtlen körülmények között élő gyermekek válnak leggyakrabban fizikai és pszichés traumák, sérülések, akut és krónikus fertőző betegségek és nem fertőző betegségek, növekedési és fejlődési rendellenességek, rokkantság és legrosszabb esetben akár
halál áldozataivá is. Megkülönböztetett figyelmet kell tehát szentelni az ilyen körülmények megelőzésének és a hátterükben meghúzódó okok felszámolásának. Egy, a gyermekek környezeti betegségterhéről készült tanulmány értelmében, az európai régióban
a születéstől a 18 éves korig felmerült összes betegségteher közel egyharmada vezethető
vissza a nem biztonságos és egészségtelen környezetre a gyermek otthonában és a tágabb közösségben, jelentős szociális és gazdasági költségeket okozva:
• Ebben a korcsoportban a halálozás első számú okai a (baleseti és/vagy bántalmazásos)
sérülések; a halálozás és betegség összes terhének egyhatoda ennek tudható be, ez az
arány azonban egyes országokban akár az egyharmadot is elérheti.
• A szennyezett víz, levegő, élelmiszer és talaj gyomor- és bélbetegségeket, illetve légúti
megbetegedéseket eredményezhetnek, születési és fejlődési rendellenességekkel
járhatnak, és mindez újabb egyharmadát teszi ki az összes betegségtehernek.
• Sok gyermek számára továbbra sem biztosított a biztonságos és kiegyensúlyozott
táplálkozás, ugyanakkor az egészségtelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód
következményeképpen egyre gyakoribb az elhízás és fokozódik a későbbiekben kialakuló anyagcsere-betegség, ideértve a cukorbetegséget és a szív- és érrendszeri
betegségeket.
Végül,
aggályosnak kell tekinteni számos vegyi anyag lehetséges tartós toxicitását,
•
többek között számos vegyi anyag karcinogén, neurotoxikus, immunotoxikus,
genotoxikus, az endokrin rendszert károsan befolyásoló és allergiát kiváltó hatását.
Különösen nyugtalanító problémának írja le a cselekvési terv a környezeti dohányfüst, a tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagok, a nehézfémek és a fizikai anyagok (pl. UV sugárzás, ionizáló sugárzás és a zaj is!) hatását, amelyek szennyezik a környezetet, és ezeknek ki vannak téve a reproduktív korban levő férfiak és nők, valamint
a gyermekek.
A már rendelkezésre álló bizonyítékok a különböző környezeti tényezők gyermekek
betegségeinek és sérüléseinek kialakulásában betöltött szerepéről, elengedhetetlenné
teszik a nemzetközi kötelezettség vállalását összehangolt és tartós intézkedések kez-
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deményezésére a gyermekek egészségének védelmében. Ezért a CEHAPE ajánlást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a részes államok hozzanak intézkedéseket a kockázat
megelőzését és csökkentését szolgáló beavatkozások rendszeres vizsgálatára (amennyiben egyáltalán rendelkezésre állnak ezek az információk, ha nem, folyjanak kutatások),
amelyek a meglevő tapasztalatokra és jó gyakorlatokra épülnek.
A gyermekek környezeti veszélyeknek való kitettségét a fizikai környezet állapota mellett befolyásolják a mindenkori társadalmi és gazdasági körülmények, illetve az egyének és csoportok magatartása. Ezért a gyermekek egészségének védelmét szolgáló hatékony intézkedéseknek az
alábbiakat kell szorgalmazniuk:
• elsődleges prevenció, azaz irányelvek, programok és tervek a fizikai környezet
(levegő, víz, talaj, zaj) állapotának jobbá tételére, különös tekintettel a gyermekek
igényeinek figyelembevételére a lakásépítésben, a közlekedésben, az infrastruktúrában és a tervezésben;
• méltányosság, azaz a leginkább veszélyeztetett gyermekek érdekeinek elsődleges
védelme, különös tekintettel az elhagyott, elhanyagolt, fogyatékossággal élő, intézményekben nevelkedő vagy kizsákmányolt, bántalmazott gyermekekre, illetve a
fegyveres konfliktus vagy kényszerű migráció következményeit elszenvedni kényszerülő gyermekekre, a preventív egészségügyi és szociális védelmi szolgáltatások
fokozott hozzáférhetővé tételével;
• a szegénység csökkentése, azaz olyan irányelvek érvényesítése, amelyek alkalmasak a szegénység többdimenziós elemeinek kezelésére a gyermekek körében;
• egészségfejlesztés, azaz intézkedések az egészségre káros környezeti hatásoknak
való kitettség megelőzésére és mérséklésére egészséges életvitellel, elérhető fenntartható fogyasztási szokások elterjesztésével és egészséges és biztonságos emberi
települések létrehozásának segítésével.

Az egészséges környezethez való jog érvényesülése
súlyos szegénységben
Az Európai Unió tevékenysége a gyermekszegénység elleni küzdelemben
Az Európai Bizottság 2006-ban „Az EU gyermekjogi stratégiája felé”8 című közleményével
megteremtette annak alapját, hogy belső és külső politikáiban előmozdítsa és védje a
gyermekek jogait. A Bizottság ennek révén olyan struktúrákat alakított ki (pl. az Európai Bizottság koordinációja alatt működő, a gyermekjogok terén releváns aktorok brüs�szeli asztalhoz ültetése, ún. Európai Gyermekjogi Fórum9 életre hívásával), amelyek célja az uniós intézmények gyermekjogi kérdések kezelésére vonatkozó kapacitásainak
megerősítése, megteremtve ezáltal a tényeken és statisztikákon alapuló szakpolitikák
alapjait, és fokozva az érdekeltekkel való együttműködést (ezt hivatott szintén a gyermekszegénység és társadalmi kirekesztés kérdésében alkalmazott ’nyitott koordináció’10 módszere is).
A Bizottság közleménye: Az EU gyermekjogi stratégiája felé, COM(2006) 367
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0367:FIN:HU:PDF
9
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/european-forum/index_en.htm
10
Open method of coordination – Az EU korábbi növekedési programja, a Lisszaboni Stratégia
8

218

Lux Ágnes

Annak ellenére, hogy még mindig nem született meg az EU gyermekjogi stratégiája,
ám éppen a magyar uniós elnökség alatt adta ki, hiánypótló jelleggel, 2011 áprilisában a
Bizottság 11 konkrét intézkedését előirányzó, az EU Gyermekjogi Ütemtervét,11 amely kiemeli,
hogy a gyermekek jogainak előmozdítása és védelme azon uniós célkitűzések egyike,
amelyekre a 2009. december elsején hatályba lépett Lisszaboni Szerződés fokozott hangsúlyt helyez. Az Európai Unióról szóló szerződés jelenleg hatályos szövege 3. cikkének
(3) bekezdése kifejezetten előírja az Unió számára a gyermekek jogainak előmozdítását és védelmét. Emellett a gyermekek jogait belefoglalták az EU immár kötelező erővel bíró Alapjogi Chartájába is. A Charta 24. cikke elismeri, hogy a gyermekek függetlenül és önállóan rendelkeznek jogokkal. Úgy rendelkezik továbbá a Gyermekjogi Egyezménnyel összhangban,
hogy a hatóságoknak és a magánintézményeknek is a gyermek mindenek felett álló
(legfőbb) érdekét kell az elsődleges szempontnak tekinteniük.
A gyermekek jogainak előmozdítása a nemzetközi kötelezettségvállalásokból is következik, hiszen valamennyi uniós tagállam ratifikálta a Gyermekjogi Egyezményt,
amely normáinak és elveinek továbbra is iránymutatásul kell szolgálniuk a gyermekek
jogait érintő uniós politikák és fellépések számára. Figyelemmel a Lisszaboni Szerződés
és az Alapjogi Charta gyermekjogok iránti határozott elkötelezettségére, a Bizottság
véleménye szerint eljött az ideje a gyermekjogok határozottabb érvényesülésének és a
szakpolitikai célok cselekvésre váltásának.
A gyermekek egyes csoportjai különösen kiszolgáltatottak és bizonyos társadalmi,
politikai és gazdasági tényezők miatt az életük és jólétük nagyobb veszélyben forog.
A szegénység és társadalmi kirekesztés által fenyegetett gyermekek szükségleteit a Bizottság
gyermekszegénységre vonatkozó, 2013 februárjában kiadott ajánlása tárgyalja, amely
hangsúlyozza a közös elveket, és javaslatot tesz a szegénység és társadalmi kirekesztés
elleni küzdelem európai platformjának keretében a gyermekszegénység megelőzése és
az ellene folytatott küzdelem nyomon követésére szolgáló, hatékony eszközökre.
A Bizottság közleményében különösen nyugtalanítónak minősítette az Európai Unióban élő roma gyermekek helyzetét, akik számos tényező miatt kiváltképpen és fokozottabban sebezhetőek és kiszolgáltatottabbak, többek között rossz egészségi állapot,
rossz lakhatási körülmények, nem megfelelő táplálkozás, kirekesztés, diszkrimináció és
erőszak fenyegeti őket. A roma gyermekek társadalmi kirekesztése gyakran azzal függ
össze, hogy nem anyakönyvezik őket, alacsony arányban vesznek részt az alap- és a
felsőbb fokú oktatásban, magas az iskolai lemorzsolódás aránya, szegregációba kényszerülnek és sokuk az embercsempészet és kényszermunka áldozatául esik.12 A Bizottság
hangsúlyozza, hogy az iskolai szegregáció a fő gátja annak, hogy a roma gyermekek
hozzájussanak a minőségi oktatáshoz.
Az Európai Unió spanyol–belga–magyar elnökségének triójában, 2010. szeptember 2–3-án,
(2000) által a foglalkoztatáspolitika részeként bevezetett kormányközi módszer, amely új keretet jelent
a tagállamok közötti szorosabb, de a párbeszédre és a jó gyakorlatok cseréjére épülő együttműködésre.
A módszert elsősorban a foglalkoztatás, szociális védelem, társadalmi befogadás, oktatás, ifjúságpolitika és képzés területén alkalmazzák. http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/open_method_
coordination_en.htm
11
Az EU Gyermekjogi Ütemterve COM (2011) 60
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0060:FIN:hu:PDF
12
Lásd erről bővebben Caroline Sykora: Breaking the cycle of Roma exclusion. Eurochild. Brussels, 2012.
33–34.
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Marche-en-Famenne-ben rendezett konferenciát13 a gyermekek jóllétéről és a gyermekszegénység elleni küzdelemről szóló bizottsági ajánlás előkészítésére európai és
tagállami döntéshozók, kutatók és civil szervezetek képviselőinek részvételével.
A témaválasztás egybeesett a szélesebb értelemben vett európai célokkal, hiszen, 2010
során a szegénység kérdései meghatározták az unió napirendjét. Mert annak ellenére,
hogy az Európai Unió a világ egyik leggazdagabb térsége, lakóinak 17%-a nem rendelkezik az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges forrásokkal. Ezért szentelte az
Európai Unió 2010-et a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni évnek.14
A konferencia (és az ajánlás) háttéranyagát15 az uniós belga elnökség és az Európai
Bizottság, az UNICEF, a Eurochild16 szakértői dolgozták ki. A korábbi EU-szintű szakpolitikai elemzésekhez hasonlóan ez a dokumentum is azt emelte ki, hogy a gyermekszegénység többdimenziós jelenség, amely ezért többoldalú, ágazatközi megközelítést
igényel. A gyermekszegénység elleni uniós küzdelemnek ezért össze kell kapcsolódnia
a foglalkoztatás, az esélyegyenlőségi politika, az oktatás, az ifjúságpolitika, a regionális fejlesztés, az egészségügy és a gyermekvédelem kérdéseivel, hasonlóképpen ennek
nemzeti és regionális szinten elvárható megjelenítéséhez.
Európa jövőjének gazdasági, társadalmi és politikai fejlődése attól függ, hogy a felnövő gyermekek mennyire boldogak, egészségesek, képzettek, mennyire érzik magukat
biztonságban és van önbizalmuk. A gyermekkor rövid, de az emberélet legfontosabb
időszaka. Azok a gyerekek, akik kihagyják vagy idő előtt kikerülnek az iskola rendszeréből, nincs jó egészségük, nem kapnak megfelelő táplálékot, vagy nem élvezhetnek
egyáltalán óvó környezetet, Európa társadalmainak perifériájára csúsznak és ott is maradnak. A gyerekekbe és családjaikba való befektetés állíthatja meg ezt az ördögi kört,
és mentheti ki a gyerekeket a szegénység végzetes csapdájából, amelyet a szüleiknek
meg kell élniük.
A felmérések szerint több mint 100 millió gyerek és fiatal él Európa-szerte, akik közül
mintegy 20 millióan él szegénységben/annak küszöbén. Ezt az arányt azzal a reális veszélyt jelentő kockázattal is érdemes kiegészíteni, hogy a gazdasági válság következményeképpen világos, hogy még ennél is többen kerültek még rosszabb anyagi helyzetbe.
Mindez azt jelenti, hogy arányosan több gyerek él szegénységben, mint a szintén elszomorító 16%-os szegény felnőtt lakosság.
Ez az aggasztó számokkal jelzett tendencia adta azt a „lökést” ahhoz, hogy az integrációtörténetben ez idáig először, a gyerekszegénység csökkentésének szándékával a gyerekjogok védelme az unió célkitűzései közé került, megerősítve a Lisszaboni Szerződés
alapjog- és gyermekjogvédelmi előírásai által.
http://www.eutrio.be/conference-child-poverty
Az Európai Parlament és a Tanács 1098/2008/EK Határozata (2008. október 22.) a szegénység és
a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évéről (2010) L 298/20. (EGT-vonatkozású szöveg)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:298:0020:0029:HU:PDF
Lásd a tematikus év honlapját: http://ec.europa.eu/employment_social/2010againstpoverty/
index_hu.htm
15
Call for an EU recommendation on Child Poverty and Child Well-being June 2010. Belgian
Presidency of the European Union. Background paper to the EU Presidency Conference: Child Poverty
and Child Well-Being. 2-3 September 2010.
16
A Eurochild 2010-ben kidolgozott egy gyermekszegénység elleni kampányt („Vessünk véget a
gyermekszegénységnek!”) is, és az európai ernyőszervezet azóta is kiemelt témaként kezeli a kérdést.
Bővebben lásd: http://www.endchildpoverty.eu/index.php?id=11&L=9)
13
14
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Európa következő évtizedét meghatározó növekedési stratégia, az Európa 2020 a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseire építve határozta meg, hogy a kívánatos európai fejlődés
’intelligens, fenntartható és befogadó’ (smart, green, inclusive) kell hogy legyen. Ez utóbbi elvárás kapcsán fogalmazta meg az Európai Bizottság, hogy a szegénység csökkentése olyan
kiemelt uniós cél, amelyen belül hangsúlyos helyet foglal el az előbbiek okán a gyermekszegénység elleni küzdelem, amelyben nem szabad elfeledkezni arról, hogy bizonyos gyermekcsoportok fokozottabban vannak kitéve a gyermekszegénység kockázatának, így a
• fogyatékossággal élő gyermekek;
• valamely etnikai kisebbséghez (különösen a roma kisebbséghez) tartozó gyermekek;
• bevándorló vagy kísérő nélküli kiskorúak;
• elhanyagolt vagy más módon bántalmazott gyermekek;
• súlyos szegénységben vagy elszigetelt környezetben élő, alapvető közszolgáltatásokhoz való hozzáférésükben akadályozott gyermekek.
Az „Európa 2020” stratégia új lendületet adott az EU-ban a gyermekszegénység és a
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemnek azzal, hogy kiemelt európai célként fogalmazódott meg, hogy a foglalkoztatottság növelése mellett 2020-ig legalább húszmillióval csökkenjen a szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélyének kitett személyek
száma Európában, továbbá a korai iskolaelhagyás elleni intézkedések17 fokozásával.
A szociális védelemmel foglalkozó bizottság 2012. júniusi tanácsadói jelentésében és
kulcsfontosságú üzeneteiben, valamint a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács (EPSCO Tanács)18 A gyermekszegénység és a társadalmi
kirekesztés megelőzése és leküzdése, valamint a gyermekjólét előmozdítása című, 2012. októberi
következtetéseiben19 a tagállamok megerősítették elkötelezettségüket, és üdvözölték a
Bizottság azon kezdeményezését, hogy a témában ajánlás szülessen.
Mérföldkőnek tekinthető, hogy az Európai Bizottság A ndor László biztos által 2013
februárjában kiadta várva várt gyermekszegénységi ajánlását Beruházások a gyermekek
érdekében: a hátrányos helyzetből való kitörés20 címmel. Az ajánlás a Gyermekjogi Egyezmény értelmezési keretét átvéve, minden 18 év alatti személyt gyermeknek határoz meg.
Hangsúlyozza, hogy az uniós országok nagy többségében a gyermekeket az össznépességhez képest nagyobb arányban fenyegeti a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés
veszélye; a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben felnövő gyermekeknek pedig a jobb körülmények között élő társaiknál kisebb az esélyük a jó iskolai előmenetelre,
az egészséges életre és arra, hogy későbbi életük során ki tudják bontakoztatni képességeiket. Ezért a korai beavatkozás és a megelőzés elengedhetetlen a hatékonyabb és eredményesebb szakpolitikák kidolgozásához, hiszen a szegénység és a társadalmi kirekesztés
következményeinek kezelése sokkal nagyobb költséggel jár, mint a korai beavatkozás.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic
and Social Committee and the Committee of the Regions of 31 January 2011 – Tackling early school
leaving: A key contribution to the Europe 2020 Agenda. COM(2011) 18
18
http://www.eu2011.hu/hu/foglalkoztatasi-szocialpolitikai-egeszsegugyi-es-fogyasztovedelmitanacs-epsco
19
„A gyermekszegénység és a társadalmi kirekesztés megelőzése és leküzdése, valamint a gyermekjólét előmozdítása”, az EPSCO-Tanács következtetései, 2012. október 4. 14437/12.
20
A Bizottság ajánlása Beruházások a gyermekek érdekében: a hátrányos helyzetből való kitörés
(Investing in children: breaking the cycle of disadvantage). Brussels, 20.2.2013. C(2013) 778
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:059:0005:0016:HU:PDF
17
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A hátrányok korai gyermekkortól történő leküzdésére irányuló fellépések hozzájárulnak a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni átfogó küzdelemhez. A megelőzés
úgy valósítható meg a leghatékonyabban, ha olyan integrált stratégiákba illeszkedik,
amelyek támogatják a szülők munkaerő-piacra való bejutását, emellett megfelelő jövedelemtámogatási intézkedéseket is tartalmaznak, és hozzáférést biztosítanak a gyermekek
jövője szempontjából alapvető szolgáltatásokhoz, így a színvonalas bölcsődei-óvodai szolgáltatásokhoz, egészségügyi ellátáshoz, lakhatási és szociális szolgáltatásokhoz, továbbá
a gyermekeknek lehetőséget biztosítanak a részvételre és jogaik gyakorlására, ami hozzájárul ahhoz, hogy képességeiket teljesen kibontakoztathassák és boldogulni tudjanak.
Noha a gyermekszegénység kezelésére irányuló szakpolitikák elsősorban tagállami hatáskörbe tartoznak, egy közös európai keret erősítheti a kapcsolódó területek közötti szinergiákat, és segítheti a tagállamokat abban, hogy felülvizsgálják szakpolitikáikat, és merítsenek egymás abban szerzett tapasztalataiból, hogy miként lehet innovatív megoldások
révén javítani a szakpolitikák hatékonyságát és eredményességét, és eközben figyelembe
venni a helyi, regionális és országos szinten mutatkozó eltérő helyzeteket és igényeket. A
Bizottság ajánlja a tagállamoknak, hogy alakítsanak ki és hajtsanak végre a gyermekszegénység és a társadalmi kirekesztés problémájának kezelését célzó olyan szakpolitikákat,
amelyek többdimenziós stratégiák révén kívánják előmozdítani a gyermekjólétet.
E szakpolitikák kialakításakor vegyék figyelembe az alábbi iránymutatásokat:
• a szakpolitikák horizontálisan épüljenek fel, figyelembe véve a gyermek legfőbb érdekeit
és azt, hogy megfelelő egyensúlyt kell fenntartani az összes gyermek jólétét elősegítő általános szakpolitikák, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek támogatására
szolgáló célzott szakpolitikák között. Valamint gondoskodni kell arról, hogy külön
figyelmet kapjanak a halmozottan hátrányos helyzetű, ezért különösen veszélyeztetett gyermekek, így például a roma gyermekek, a migráns vagy más etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek, a sajátos igényű vagy fogyatékossággal élő gyermekek, a gyermekvédelmi szakellátás rendszerében élő gyermekek, az utcagyerekek,
a fogvatartott szülők gyermekei, valamint a szegénység veszélyének különösen kitett háztartásokban – például egyszülős családokban vagy nagycsaládokban – élő
gyermekek;
• készüljenek integrált stratégiák a következő pilléreken: (1) megfelelő forrásokhoz való hozzáférés (a szülők munkaerőpiachoz való hozzáférésének elősegítése, különféle kedvezmények együttes alkalmazása és az életkörülmények általános javítása révén;
(2) már kora gyermekkortól minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításával; esélyegyenlőségre épülő oktatási rendszer; a hátrányos helyzetű gyermekek
igényeihez is alkalmazkodó egészségügyi ellátórendszer, valamint biztonságos,
megfelelő lakás- és életkörülmények biztosításával; a családtámogatások és alternatív gondozási keretek javításával; (3) a gyermekek joggyakorlásának biztosítása;
a gyermekek játék-, rekreációs, sport- és kulturális tevékenységekben való részvételének elősegítése; olyan mechanizmusok létrehozása, amelyek elősegítik, hogy a
gyermekek részt vegyenek az életüket befolyásoló döntések meghozatalában.
Az Eurostat jelentése21 szerint, 2009-hez hasonlóan 2010-ben is 23% körül volt az európai lakosság vonatkozásában a szegények vagy társadalmilag más módon kirekesztet21
http://www.eurochild.org/fileadmin/ThematicPriorities/ChildPoverty/EU/Eurostat%20publication%20poverty%20in%202010.pdf
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tek aránya22 az Európa 2020 definíciója alapján. Ez az indikátor a lakosságnak azt a csoportját tudja megjeleníteni, akik az alábbi három tényezőből legalább eggyel érintettek:
1. szegénységi küszöb alatt,
2. súlyos anyagi deprivációban vagy
3. nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élnek.
Körülbelül 27% ezen gyerekek aránya az EU 27 tagállamában, amely szintén azt mutatja, hogy a gyerekszegénység mértéke jóval nagyobb, mint a „felnőtt” lakosságot érintő deprivációé, amely tapasztalható a 25 tagállamból (nem volt hozzáférhető adat Írországban és Cipruson) 21-ben. Kivételt jelent Dánia, Szlovénia, Finnország és Svédország.
A legnagyobb különbség Magyarországon, Romániában, Luxemburgban és az Egyesült
Királyságban mérhető a felnőttek és a gyerekek közötti szegénység mértékében.
A romaügyben 23 és gyermekjogok 24 védelmében európai szinten igen elöljáró Európa
Tanács nem foglalkozik speciálisan ugyan a gyermekszegénység kérdésével, azonban a
gyermeki jogokért maximális elkötelezett korábbi emberi jogi biztos 2007-ben kiadott
álláspontjában 25 konkrét lépéseket sürgetett a gyerekszegénység leküzdésére. Thomas
H ammarberg felhívta a figyelmet arra is – azontúl, hogy nagyon különböző mértékű és
„fajtájú” szegénység van jelen az egyes európai országokban – hogy a szegénységben
felnövő gyermekek fokozottabban védtelenek és rászorulók, nagyobb mértékben teljesítenek rosszabbul az iskolában, van egészségügyi problémájuk, inkább kerülhetnek
konfliktusba az igazságszolgáltatással, nem tudnak szakmát tanulni és válnak munkanélkülivé, és függnek majd a szociális ellátórendszertől. Tehát elengedhetetlen lenne az
alapvető szolgáltatásokhoz való ingyenes és akadálymentes hozzáférés biztosítása az állam részéről, és erőfeszítéseket szükséges tenni, hogy az a sztereotip előítélet megszűnjön, miszerint: „a szegénység a szegények hibája”. Hangsúlyozta továbbá azt is, hogy „a
szegénység valósága, az emberi jogok széles spektrumának deprivációja”. A szegénység elleni
politikáknak éppen ezért az emberi jogok széles körben való hozzáférhetőségére kell
épülniük, amely magában foglalja az oktatáshoz való jog, a képzés és foglalkoztatáshoz
való jog, a lakhatás, valamint a szociális, és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés
biztosítását.
Gyermekszegénység Magyarországon
A Központi Statisztikai Hivatal 2011-es népszámlálási adatai szerint 26 Magyarország
összlakossága: 9 938 000 fő (előző népszámláshoz (2001) képest 2,6%-kal kevesebb,
ebből a 0–14 évesek aránya 1 448 000 fő (előző népszámláláshoz képest 14,6%-kal kevesebb).
Magyarországon a gyermekek és a gyermekes családok szegénységi kockázata átAROPE – at the risk of poverty or social exclusion indicator.
Lásd egyebek mellett a „Dosta” szemléletformáló-tudásbővítő kampányt; http://www.coe.
int/t/dg3/romatravellers/dosta_en.asp; továbbá pl. az Európai Képzési Programot Roma Mediátorok
(ROMED) számára; Magyarországon a Partners Hungary koordinálja: http://www.partnershungary.
hu/romed-interkiulturalis-mediacio.html
24
Lásd erről bővebben: Lux Ágnes: Az Európa Tanács szerepe a gyermek jogainak védelmében. In
Együtt a gyermekvédelemben. 2013. Megjelenés alatt. és http://www.coe.int/t/dg3/children/ oldalt
25
Thomas H ammarberg: „Europe is not free from child poverty – concrete action is needed!”09.07.
2007.
26
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tovabbi_fontosabb_adatok
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23

Környezet-egészség-eg yenlőtlenség és g yermek i jogok

223

lag feletti. Az életkor és szegénység kapcsolatát vizsgáló egyes kutatások szerint, 27 míg
közvetlenül a rendszerváltást követően az idősek relatív jövedelmi szegénysége volt kiugróan magas (1992-ben 22%), addig a kilencvenes évek második felére már a gyermekek és
a fiatalok szegénységi kockázata volt a legmagasabb, és az még ma is. A 25–49 évesek, tehát a
gyermekes szülőket is magukban foglaló korosztályok esetében is hasonló tendenciát
látunk, de az indulásnál tapasztalt nagyon alacsony szegénységi mutatók növekedése
az országos átlag közelében stabilizálódott az ezredforduló környékén. A településtípusok vizsgálata szerint Budapesten a legkisebb, a községekben pedig a legnagyobb a szegénység előfordulásának valószínűsége a gyermekek körében. A háztartások és a háztartásokban élők demográfiai jellemzői mellett a háztartástagok iskolázottsága, munkaerő-piaci helyzete is befolyásolja a gyermekek szegénységi kockázatát. A szegénység
és a változók e körének kapcsolata minden esetben egyértelmű és negatív: minél iskolázottabb, illetve minél inkább jelen van a munkaerőpiacon a szülő, annál kisebb annak
valószínűsége, hogy a gyermek a szegénységi küszöb alatt él. A gyermekes háztartások
típusát vizsgálva megfigyelhetjük, hogy a szegénység előfordulásának valószínűsége
a négy- vagy többgyermekes, kétszülős családok és az egyszülős háztartások esetében
a legnagyobb. A sokgyermekes családokban élő gyermekek majdnem fele szegénynek
mondható, az egyszülős háztartások esetében ez az arány közel egyharmados. Az a
tény, hogy a háztartásfő nő, majdnem kétszeresére növeli a szegénység előfordulásának
valószínűségét a gyermekek között. Szintén magas, több mint kétszeres, a szegénységi
kockázata azoknak a gyermekeknek, akik roma háztartásfőjű háztartásokban élnek; s a
roma gyermekek közel fele tekinthető szegénynek.28
A cigány etnikumhoz tartozás Magyarországon az egyik, sok más tényezővel is összefüggő, különösen fontos „szegénységi kockázat”.29 Az adatok elemzésekor egyértelművé válik, hogy a
szegénység, még a legsúlyosabb szegénység is, csak részben cigánykérdés. A roma lakosok
aránya az össznépességben 5–8%-ra tehető. Minél szegényebb kört nézünk, annál magasabb a romák aránya, de még a legszegényebb népességtizedben vagy -huszadban
sem ők vannak többségben, vagyis a szegények többsége nem roma. Egyértelműen látszik Ferge felméréséből is, hogy minél rosszabb a jövedelmi helyzet, annál kevesebb az
aktív és több a munkanélküli háztartásfő; annál rosszabbak, alkalmasint sokkal ros�szabbak az iskolázottsági mutatók és a végzett munkák jellege. Nemcsak a közvetlen
lakókörnyezet rossz, hanem ma Magyarországon az Európai Unió országainál sokkal
élesebb a falu és város közti növekvő különbség is – bár nem minden téren. A népességnek közel 20%-a, a szegényeknek csak 8%-a budapesti, és a falusi szegénységarány
az országosnál nagyobb. A diszkrimináció jelenléte pedig multiplikátor-hatással bír a
nehéz körülmények és kiszolgáltatottság vonatkozásában. 30 Tekintettel arra, hogy e tanulmánynak nem témája a diszkrimináció, mégis elengedhetetlen megemlíteni néhány
olyan elemet, amely nélkül nem teljes a helyzetértékelés. Az Európai Unió Alapjogi ÜgyGábos András – Szívós Péter: A gyermekszegénység és néhány jellemzője Magyarországon. In
Kolosi T. – Tóth I. Gy. – Vukovich Gy. (szerk): Társadalmi riport 2006. Budapest: TÁRKI, 204–228.
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-695/publikaciok/tpubl_a_695.pdf
28
Gábos A. – Szivós P.: A gyermekszegénység és néhány jellemzője Magyarországon. In Kolosi T. –
Tóth I. Gy. – Vukovich Gy. (szerk): Társadalmi riport 2006. Budapest: TÁRKI.
29
Ferge Zsuzsa: A magyarországi szegénységről. http://www.fszek.hu/szociologia/szszda/ferge_moi.
pdf
30
Thomas H ammarberg: Do not stigmatise Roma. Human rights blogpost. 15. 09. 2010.
27
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nökségének 2008-ban publikált kutatása31 szerint a romákat Magyarországon az élet szinte
minden területén diszkrimináció éri. A felmérésben a válaszadók 90%-a vélte úgy, hogy
az etnikai hovatartozáson alapuló diszkrimináció elterjedt Magyarországon. A roma
kisebbséghez tartozó válaszadók 62%-a állította, hogy diszkrimináció áldozata volt a
kutatást megelőző 12 hónapban. A romák esetében a foglalkoztatási ráta a kilencvenes
évek eleje óta 30% alatt van. Az EU Alapjogi Ügynökségének kutatása szerint elterjedt
a munkahelyi diszkrimináció. A romáknak nagyobb esélyük van arra, hogy elveszítsék
az állásukat. Az alapvető jogok biztosa „A Munka Méltósága” című 2012-ben folytatott
projektje keretében megállapította, hogy a közfoglalkoztatási programok működése és
szervezése során több esetben is érhette közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés, esetleg megtorlás a roma származású álláskeresőket.
A 2013-ban kiadott a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról Magyarországon 2012-ben című Civil társadalmi jelentés32 (továbbiakban: Civil Jelentés) kimondja, hogy elterjedt a roma gyerekek szegregációja: körülbelül egyharmaduk szegregált
osztályokban tanul. Az ország általános iskoláiban legalább 3000 roma többségű osztály található, amelyből legalább 1200-ba csak roma gyerekek járnak. A szegregált
osztályokban tanuló gyerekek sok esetben közvetlen diszkrimináció áldozatai is, a
szegregált osztályokban ugyanis alacsonyabb színvonalú oktatásban részesülnek. A
European Roma Rights Center 2010-es kutatási adatai szerint a roma gyerekek felülreprezentáltak a magyar gyermekvédelmi szakellátás rendszerében: a vizsgált intézményekben
arányuk 65,9% volt. 33
Az egészség vonatkozásában fontos megjegyezni, hogy habár a szűkös táplálkozás
nem feltétlenül jelent éhezést, bár a Ferge Zsuzsa által alkalmazott szegénymintában a
családok felénél nem jut elég pénz élelemre (a kutató megjegyzése szerint „valószínűleg
kérdéseink nem voltak elég pontosak, és a szégyen is mondathat a valóságosnál jobb
adatokat). Az adatok szerint a megkérdezettek 3%-a nem jut naponta meleg ételhez.
Őket tekintették ’éhezőknek’ – a minta és más benyomások alapján (országosan kb. 80–
100 ezer embert jelenthet). A rosszul és egészségtelenül étkezők aránya ennél nagyobb.
Az adatok hiányossága mellett látszik, hogy a szegény gyermekek 6%-a nem jut napi
háromszori étkezéshez (és a hétvégi vagy nyári arányok ennél nagyobbak is lehetnek),
továbbá 19%-uk nem jut naponta gyümölcshöz, és a felnőttek fele kétnaponta sem jut
húshoz. A mintában csak minden ötödik felnőttnek van újonnan vett kabátja, és csak a
gyerekek 59%-ának van olyan két pár cipője, amelyet nem „örökölt”. A kirekesztés sajátos mutatója az, hogy a felnőttek töredéke (6%-a), de a gyermekeknek is csak egyötöde
jutott el legalább egy hétre nyaralni vagy üdülni az év során.
Az évtizedek óta a témával foglalkozó kutató szerint is „a szegénység csökkentésének
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/413-EU-MIDIS_ROMA_HU.pdf
http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9270_file9_hu_civil-society-monitoring-report_
hu.pdf
33
Life Sentence: Romani Children in State Care in Hungary. European Roma Rights Center, 2011, 22.
Megjegyzendő, hogy e Jelentés szerint a roma gyermekek családból való kiemelésének legfőbb okát
a rossz anyagi körülmények, a mélyszegénység adják, annak ellenére, hogy ezt a gyermekvédelmi
törvény kifejezetten tiltja. A jelentés szerint sincs a ’kiskorú veszélyeztetése’ fogalom kellően részletes
definiálva, valamint a veszélyeztetés megállapítását illetően hiányoznak a módszertani útmutatások,
amelynek következtében a hatóságoknak széles körben lehetősége van a szubjektív értelmezésre és a
gyermekvédelmi rendelkezésekkel való visszaélésre, mindez pedig aránytalanul hátrányosan érintheti
a roma családokat.
31
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jövője szempontjából a gyermekekbe történő »beruházás« a legfontosabb, illetve ennek hiánya a
legnagyobb szegénységátörökítési kockázat”.
Az UNICEF 2012 májusában közzétett, deprivációs felmérése34 szerint minden harmadik gyerek nélkülözőnek számít ma Magyarországon, a 18 éven aluli magyarok 31,9%-a
ugyanis nem fér hozzá a fejlett országokban használatos erőforrásokhoz, vagy nem tudja kielégíteni az ilyen országokhoz mért szükségleteit. A fejlett gazdaságok gyermekjogi
helyzetét vizsgáló UNICEF Innocenti kutatóközpont a gyerekszegénység mérésére egy
14 pontból álló listát állított össze, amely tartalmazza a fejlett országokban elvárható
szükségletkielégítéseket és azokat az erőforrásokat, amelyekhez a gyerekeknek hozzá
kellene férniük. Nélkülözőnek az a gyerek számít, aki a 14-ből kettőhöz vagy többhöz
nem fér hozzá.
A deprivációs index pontjai:
1. napi háromszori étkezés,
2. legalább naponta egyszer hús vagy hal vagy ezek vegetáriánus megfelelője,
3. minden nap friss gyümölcs és zöldség,
4. a gyerek életkorának és értelmi szintjének megfelelő könyvek megléte (nem számítva a tankönyveket),
5. eszközök a szabadban végezhető szabadidős tevékenységekhez (bicikli, görkorcsolya, labda stb.),
6. rendszeres szabadidős tevékenység (például úszás, hangszeren játszás, részvétel
ifjúsági közösségekben stb.),
7. szobában használható játékok (legalább gyermekenként egy, beleértve az oktató
játékokat, az építőkockákat, társasjátékokat vagy számítógépes játékokat),
8. pénz az osztálykirándulásokon és egyéb iskolai rendezvényeken való részvételhez,
9. csendes, megfelelő méretű és megvilágítású hely a házi feladat elkészítéséhez,
10. internetkapcsolat,
11. néhány új ruha (ne mind használt legyen),
12. két pár megfelelő méretű cipő, ezek közül az egyik bármilyen időjárási viszonyok
között viselhető,
13. a barátok időnkénti meghívásának lehetősége, azért, hogy a gyerek otthonában
játszanak, és egyenek valamit,
14. a különleges események (például születésnap, névnap, vallási ünnepek) megünneplésének lehetősége.
Az adatok szerint a felsorolt pontok közül legalább kettő nem teljesül Magyarországon a
gyerekek 31,9%-ánál. Hazánk ezzel a vizsgált fejlett országok közül a lista végén kullog.
Ennél rosszabb mutatója csak Bulgáriának és Romániának van, igaz, előbbinél a gyerekek 56,6%-a nélkülöző, míg a sereghajtó Románia esetében egészen kirívó arányban,
72,6%-ban szenvednek hiányt a gyerekek a felsorolt pontok szerint legalább kettőnél
több esetben. A lista élén Izland áll, ahol mindössze a gyerekek 0,9%-ára igaz a nélkülözés ilyen definíciója, ezt szorosan a skandináv országok követik, így Svédország,
34
Teljes jelentés: UNICEF Report Card 10. Measuring Child Poverty. http://www.unicef-irc.org/
publications/pdf/rc10_eng.pdf
és http://unicef.hu/-/elhallgatott-gyerekek
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Norvégia, Finnország és Dánia, de még az ezután következő Hollandia aránya is 3%
alatt van. Figyelemreméltó az olyan hagyományosan gazdagnak és sikeresnek tekintett
országok viszonylag magas értéke, mint Németország (8,8%), Belgium (9,1%), Franciaország (10,1%). Magyarországhoz képest (sőt, még egyes nyugat-európai országokhoz képest is) viszont meglepően jól szerepelt néhány közép-kelet-európai állam, így például
Szlovénia (8,3%), Csehország (8,8%), Észtország (12,4%), de hazánkkal összehasonlítva
még Szlovákia 19,2%-a és Lengyelország 20,9%-a is jónak mondható.
A jelentés felhívta a figyelmet: egyes Magyarországhoz mérhető gazdagságú országok jóval jobb helyezést értek el a listán, amely azt jelzi, hogy egy nemzetgazdaság teljesítménye nem feltétlenül határozza meg azt, hogy a gyerekek milyen arányban kénytelenek nélkülözni az életkorukhoz mérten alapvetőnek tekintett javakat. Az UNICEF
Magyar Bizottsága szerint az elkövetkezendő évek feladata lenne egy olyan társadalmi
párbeszédet kezdeményezni, amelynek révén Magyarország is megtalálhatja azokat a
pontokat, ahol – egyéb források bevonása nélkül is – javíthat a helyzeten.
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia helyzetelemzése szerint Magyarországon 2009ben a gyermekek 21%-a, mintegy 380 ezer gyermek élt szegénységben. A szegénység eltérő (és
súlyosabb) módon érinti a gyermekeket: esetükben az időtényező kardinális fontosságú (a most szegénységben élni kénytelen gyermekből lesz felnőtt), helyzetüket tovább
nehezíti az is, hogy saját helyzetükre vajmi kevés befolyással bírnak, jogaik védelme
érdekében nem tudnak fellépni, külső/felnőtt/állami segítségre szorulnak; ezért is az
alapvető egészségügyi és szociális szolgáltatásokat és ellátásokat részükre biztosítani
kell. 35 A helyzetelemzés szerint a társadalmi kirekesztettség egészségügyi vonatkozásai közül az egyik legjelentősebb a mai Magyarországon az, hogy az egészségügyi ellátások tekintetében jelentős területi egyenlőtlenségek mutatkoznak. A hátrányos helyzetű régiókat
szakemberhiány, illetve nehezebben elérhető szolgáltatások jellemzik. Ezt az állítást
támasztja alá a Civil Jelentés több kutatásra hivatkozva:36 az Egészségbiztosítási Felügyelet megbízásából készített, 2010-ben nyilvánosságra hozott kutatási jelentés szerint
az egészségügyi ellátottság területi egyenlőtlenségei nem az ellátási szükséglet eltéréseiből fakadnak. Egy 2004-ben publikált kutatás eredményei szerint a romák felülreprezentáltak azokon a településeken, ahol nincs helyben háziorvos. Korábbi kutatások
adatai szerint kimutatható, hogy annál alacsonyabb a várható élettartam egy adott kistérségben, minél magasabb a romák aránya; illetve a roma népesség születéskor várható
élettartama alacsonyabb, mint a teljes népesség átlaga.
A Magyar Tudományos Akadémia keretében jött létre az először ad hoc kutatócsoportként működő Gyerekszegénység Elleni Program Iroda miniszterelnöki kezdeményezésre 2005 végén. Mandátuma az volt, hogy dolgozzon ki egy hosszabb távú stratégiai
programot a szegénységben élő gyerekek számának csökkentése érdekében. A gyermekszegénység csökkentésére vonatkozó stratégiai program kiemelt fontosságú. „Rövid távon enyhíti a legvédtelenebb csoport, a gyermekek szűkölködés okozta hátrányait.
Közép- és hosszú távon csak a szegénység és leszakadás folytonos újratermelődésének
megelőzésével lehet biztosítani a társadalom és a gazdaság fenntartható fejlődését. A
gyermekszegénység csökkentése jobban átlátható cél, mint a szegénység és kirekesztés
35
Wouter Vandenhole – Jan Vranken – Katrien D e Boyser (eds): Why care? Children’s rights and child
poverty. Antwerp – Oxford – Portland: Intersentia, 2010. 1–6.
36
Civil Jelentés. 2013. 81.
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csökkentése általában, de a beavatkozások hatása mégis össztársadalmi.”37 A csoport
– szakemberek és szakértők széles körének bevonásával – 2006 márciusára elkészítette
a Gyermekszegénység Elleni Programot, illetve annak 3 évre szóló változatát, az ún. Rövid Programot.38 Ebben nagy vonalakban felvázolta az évtizedeket igénylő „generációs”
programot, és részletesen – helyzetleírással, jogi-igazgatási háttéranyagokkal, részletes
költségvetéssel együtt – kimunkálta a gyerekszegénység elleni küzdelem első három
évének tervezetét.
A Program felhasználásával a kormány kidolgozta, az Országgyűlés 2007 májusában
elfogadta a 2007–2032. évekre vonatkozó „Legyen Jobb a Gyermekeknek” Nemzeti Stratégiát
(47/2007 (V. 31.) OGY határozat), amelynek célja a gyermekszegénység csökkentése, a
gyermekek esélyeinek javítása. Az Országgyűlés egyben felkérte a kormányt, hogy a
Nemzeti Stratégia alapján háromévente készítsen kormányzati cselekvési programot. A
Nemzeti Stratégiával kapcsolatos komplex feladatok jobb összehangolása és a gyermekérdekek jobb politikai megjelenítése érdekében a kormány kialakított az akkori Miniszterelnöki Hivatalon belül egy Gyerekesély Irodát. Az első, 2007–2010. évekre vonatkozó
kormányzati cselekvési programot, a „Legyen jobb a gyermekeknek!” 1092/2007. (XI. 29.)
Korm. határozatot 2007 novemberének végén fogadták el. Az Országgyűlés felkérte továbbá a kormányt, hogy dolgozza ki a Nemzeti Stratégiában meghatározott feladatok
utókövetési rendszerét, illetve a szociális szakmai és civil szervezetek bevonásával gondoskodjon a Nemzeti Stratégia végrehajtását segítő és követő monitoringbizottság létrehozásáról, annak folyamatos működtetéséről. Ennek megfelelően döntött a kormány
az 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. Határozatával a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti
Stratégia Értékelő Bizottságának felállításáról.
A gyakorlatban 2006. júliustól elkezdődött az alkalmazási kísérlet a szécsényi kistérségben; 2008 nyarán elkezdődtek a kistérségi kiterjesztés előkészítését célzó munkák
is, ősszel megalakult a Nemzeti Stratégia monitorozására felállított Értékelő Bizottság.
2009-től az uniós pályázatok előkészítése folytatódott az öt leghátrányosabb helyzetű
kistérségben.
A 2010-ben lezajlott kormányváltást követően jelentős változás következett be a programban, mind a Stratégia jogi környezete (a Stratégia beolvadt az új Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiába39 /továbbiakban: NTFS/), mind az intézményi háttér működtetésének40 vonatkozásában.
MTA GYEP: Rövid Program.
http://3sz.hu/sites/default/files/uploaded/gyermekszegenyseg_elleni_nemzeti_program_-_rovid_
program.pdf
39
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák –
(2011–2020) http://romagov.kormany.hu/download/8/e3/20000/Strat%C3%A9gia.pdf
40
A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiához illeszkedő, európai uniós támogatással
működő TÁMOP 5.2.1 „Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése” című konstrukcióban zajló fejlesztések projektgazdája a Wekerle
Sándor Alapkezelő (WSA), konzorciumi partnerei az új szakasz elbírálását követően a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat és a Magyar Tudományos Akadémia lettek. Az MTA és a WSA közötti megállapodás
alapján a kiemelt program irányítását és lebonyolítását az eddiginél nagyobb feladatvállalással a
WSA vette át. A 2005 óta, Ferge Zsuzsa professzor szakmai irányítása alatt működő MTA GYEP Iroda
régi formájában 2011. szeptember 15-én megszűnt. 2012. augusztus 16-tól pedig a Közigazgatási
és Igazságügyi Hivatal néven működik tovább a WSA. A WSA emberi erőforrások miniszterének
hatáskörét érintő feladatai külön megállapodással átkerülnek a Nemzeti Közigazgatási Intézethez,
melynek neve 2012. augusztus 16-tól Emberi Erőforrás Támogatáskezelőre változik, irányítója pedig
37

38
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A 2011 első félévében zajlott magyar uniós elnökség sikerének tartott Európai Romastratégia elfogadásához kapcsolható, hogy az Európai Tanács 2011. június 24-én
megerősítette az érintett szektorális tanácsban elfogadott tanácsi következtetéseket a
nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszeréről, s ezzel a tagállamok elkötelezték magukat a részvétel mellett a keretstratégiában. Ennek nyomán a tagállamoknak 2011. december végéig be kellett nyújtaniuk a Bizottságnak a romák integrációját
célzó nemzeti stratégiájukat. A felzárkózási politika a – szegénység szempontjából meghatározó
– speciális probléma területi stratégiák (gyermekszegénységet, romaügyet, hátrányos helyzetű térségeket érintő stratégiák) integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben való kezelését kívánja
előmozdítani annak érdekében, hogy az ágazatközi megközelítések hatékonyabban érvényesüljenek. Ennek megfelelően a Stratégia integrálta a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia és a Roma Integráció Évtizede Program (RIÉP) Stratégiai Terve
megközelítését és céljait.41
A „Gyerekesélyek 2010”42 címet viselő ÉB jelentés három fő megállapítást tett a gyermekszegénység vonatkozásában:
1. A gyerekek helyzete 2008-ig még néhány szempontból javult, 2008 óta azonban –
az országos trendeket tekintve – szinte minden mutató esetében romlott. A gyerekeket
és családjaikat, a gyerekeseket és nem gyerekeseket megosztó egyenlőtlenségek 2009ben minden fontos törésvonal mentén igen jelentősek voltak.
2. A 2010-ben folytatódó válság, valamint az év folyamán elfogadott jogszabályok
következtében a gyerekszegénység az eddiginél is nagyobb mértékben tovább nőhet.
3. A politika szintjén elhangzott ígéretek, az Európai Unió követelményeinek való
formális megfelelés, a retorikai szintű elköteleződés nem valósulnak meg automatikusan: a valóság igen gyakran ezekkel ellentétesen alakul.
A magyarországi helyzetváltozásról ad képet a gyerekszegénységet leírni hivatott
indikátorok változása. A gyerekek és gyerekes háztartások helyzetét vizsgáló, jelenleg rendelkezésre álló 22 mutató közül 2008 és 2009 között 4 mutató javulást,
5 romlást jelez, 13 pedig változatlan. A javuló tendenciák valószínűsíthetően az
oktatáspolitika és az egészségpolitika hatására vezethetők vissza. Javult – 2006-tól
folyamatosan – az integráltan oktatott SNI gyerekek és a korai iskolaelhagyók aráBalog Zoltán miniszter. Kormányzati szinten az Értékelő Bizottság a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium égisze alatt működik tovább. Az egységes, komplex feladatellátás érdekében ezért a
kormány az 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozattal hatályon kívül helyezte a 1092/2007. (XI. 29.) Korm.
határozatot, – mely a 2007������������������������������������������������������������������������
–�����������������������������������������������������������������������
2010. évekre vonatkozott ����������������������������������������������
–���������������������������������������������
, mivel a „Legyen jobb a gyermekeknek!” gyermekszegénység elleni Nemzeti Stratégia cselekvési terve a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
cselekvési tervében szerepel a továbbiakban. A kormány az 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat 2011.
évi módosításával (1177/2011. Korm. határozat) a kormányzati felelősség markánsabb megjelenítése
érdekében átalakította a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának
összetételét is. Az új Értékelő Bizottság 12 kormányzati képviselőből és 12, a civil szervezetek, egyházak, szakmai szervezetek által delegált tagból áll, akikhez állandó meghívottak csatlakoznak. Az
Értékelő Bizottság elnöke a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkár, társelnöke a 1053/2008.
(VIII. 4.) Korm. határozat 6. pontjában felsorolt szervezetek képviselői közül az általuk választott
személy, aki 2011-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által delegált tag lett.
41
A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terve és a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási
Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák – összhangjáról szóló jelentés elfogadásáról
szóló 48/2012. (VI. 19.) OGY határozat
42
www.gyerekesely.hu
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nya, továbbá csökkent a csecsemőhalandóság és a gyermekhalandóság, de a régiók
közötti egyenlőtlenségek nem mérséklődtek számottevően. A romló vagy változatlan tendenciák képlete nem ilyen egyértelmű. A jövedelmi helyzet romlásában, a
foglalkoztatás stagnálásában biztosan jelentős a válság szerepe. Az állami intézkedések azonban a válság szegényeket sújtó hatását részben nem (illetve csak egyes
problémák esetén) igyekeztek ellentételezni, részben pedig számos rendelkezéssel
kifejezetten rontották a szegények helyzetét. A gyerekeket érintő szolgáltatásokban – például a napközbeni ellátásban részesülő 6 éven aluli gyerekek aránya, az
óvodai csoportok nagysága – a romlások valószínű oka az állami (önkormányzati)
finanszírozás visszafogása.
A családok helyzetének részletes leírásánál egyszerre jelennek meg a tudatos és nem
tudatos hatások. A gyerekes háztartások helyzetének összehasonlítására alkalmas TÁRKI Háztartás Monitor kutatás, valamint Gyerek Monitor vizsgálat alapján a szegénységhez vezető alapvető okok és következmények szinte mindegyike folyamatos romlást
mutat 2005 és 2009 között. Pontosabban: 2005 és 2007 között előfordul javulás is, de
sem 2005 és 2009, sem 2007 és 2009 között nem találni pozitív irányú elmozdulást. Ha a
romlás folyamatos volt, akkor 2007 és 2009 közt többnyire felgyorsult.
A szegénység néhány mutatójának alakulása a gyerekes háztartások körében 2005 és 2009
között (a probléma által érintett háztartások/gyerekek aránya, %)
Mutató
A háztartásban nincs
foglalkoztatott
Szegény gyerekek aránya
(medián 60%-a alatt – OECD1)
Mély szegénységben élő
gyerekek aránya (medián 40%-a
alatt – OECD1)
Szubjektív szegénység*
Hó végére elfogyott a pénz

2005 –
Háztartás
Monitor

2007 –
Háztartás
Monitor

2009 –
Háztartás
Monitor

2009 –
Gyerek
Monitor

13

15

21

18

20

20

25

29

6

4

8

9

4*

5*

9*

14**

62

59

–

69

Nem jutott elég pénz ennivalóra

8

10

–

12

Nincs a lakásban WC

6

5

–

3

Forrás: Gyerekesélyek 2010
* Magukat nélkülözések között élőnek minősítők
** Magukat teljes mértékben szegénynek minősítők

A Bizottság több javaslatot fogalmazott meg az Éves Jelentés alapján:
1. A szülők tartós munkanélküliségének csökkentése. Az első, mintaként szolgáló közmunkaprogramokat várhatóan 2011. július elsejével hozzák nyilvánosságra, és szeptembertől indulhatnak majd be. Sajnos nem ismertek az elgondolások a foglalkoztatás
egyéb, fenntartható formáiról. Megfontolandó, hogy a közmunka-lehetőségek elosztásánál valamilyen előnyt kapjanak a többgyerekes családok. Ennél fontosabb,
hogy legalább a gyerekes családokban legyen lehetőség arra, hogy több családtag
legyen jogosult bérpótló juttatásra és erre épülő közfoglalkoztatásra. E mellett a
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jelenleginél sokkal több erőfeszítést kellene tenni a szociális gazdaság, mindenekelőtt a szociális szövetkezetek szerepének növelésére.
2. A többgyermekes és egyszülős családok szegényedésének fékezése. Alapvető az ellátások
2008 óta elmaradt indexelése. További egyszerű és jól célzó módszer lenne a családi
pótlék emelése legalább a fenti csoportokba tartozók körében, ha nem tudják teljes
egészében igénybe venni a családi adókedvezményt.
3. Sürgősen segíteni kell az éhezésen. A feladat egy része megoldható a gyerekek ellátását
végző intézményekben az ingyenes-kedvezményes étkezésre jogosultak körének
olyan bővítésével, amely az évek óta változatlan jogosultsági összeghatárt emeli.
Az éhes és alultáplált gyerekek egy része azonban nincs „szem előtt”, mert tanyákon, külterületen, vadtelepeken élnek, vagy életkoruk miatt még nincsenek a gyerekjóléti vagy közoktatási intézmények látókörében. Itt lenne különösen szükség a
civil és szociális hálózatok felderítő munkájára, a segítség házhoz vitelére.
4. Valóban érvényt kell szerezni annak a régen megfogalmazott követelésnek, hogy gyerekes
családok ne veszíthessék el lakhatási lehetőségüket akkor sem, ha otthonukat elvesztik. (Magyarországon nincs mennyiségi lakáshiány, a lakások egy része lakatlan, vagy már
jelenleg is bérlakásként működik. A szociális bérlakás-rendszer kialakítása során
nagyobb hangsúllyal kellene építeni a meglévő lakásállományra.) Hasonlóan fontos a közműkikapcsolás megakadályozása a gyerekes családok otthonaiban.
5. Nem halasztható a szociális minimum bevezetése, még ha kezdetben alacsony szinten is.
Ez nemcsak a munka nélküli, hanem a dolgozó szegény családok esetében is létfontosságú. Az intézkedés politikai, technikai és jogi előkészítése legalább két évet
igényel.
2010 januárjában mutatta be a TÁRKI Társadalomkutatási Intézete (a brüsszeli
Applica Intézettel együtt) az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Egyenlő
Esélyek Főigazgatósága megbízásából készített „Gyermekszegénység és a gyermekek jólléte az Európai Unióban”43 című kutatási jelentését. A jelentés célja volt, hogy (1) részletes
empirikus elemzést nyújtson a gyermekszegénységről és az ehhez kapcsolódó fő uniós
kihívásokról; (2) a gyermekszegénység és a gyermekek társadalmi kirekesztettsége elleni küzdelmet biztosító társadalompolitikai gyakorlat hatásosságáról átfogó képet alkosson; (3) javaslatot tegyen a gyermekek helyzete szempontjából legfontosabb társadalmi
indikátorokra.
A jelentés szerint a szegénységi kockázat a gyermekek vonatkozásában általában magasabb a
felnőtt lakossághoz mérve szinte az EU teljes területén, a legnagyobb mértékben érinti a két
viszonylagosan új tagállamban, Bulgáriában és Romániában és a relatív kockázat a legnagyobb Magyarországon és Csehországban.
A legfrissebb felmérések szerint44 Magyarországon a települési önkormányzatok
jegyzői 2010. december 31-én, ezerből átlagosan 108 olyan családban élő kiskorút tartanak nyilván, akinek a fejlődését környezeti, magatartásbeli, anyagi vagy egészségi
okok akadályozzák. A gyermekek veszélyeztetettsége minden harmadik esetben családi konfliktusból, életvezetési problémából vagy elhanyagolásból adódott. A jegyzők
24 ezer esetben rendeltek el védelembe vételt. Arányait tekintve a legtöbb ilyen jellegű
43
Study on Child Poverty and Child Well-Being in the European Union http://www.tarki.hu/en/
research/childpoverty/summary/childpoverty_summary_jan2010_short.pdf
44
 ��������������������������������������������������������������������������������������������
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások igénybevevői 2012. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, 2013. 9.
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gondoskodás alá helyezés az ország hátrányosabb helyzetű területein történt. A gyermekek 11%-át (198 ezer főt) veszélyeztetettként tartják nyilván a gyámhatóságok, túlnyomó
többségüket anyagi okok miatt, de évek óta erőteljesen emelkedő tendenciát mutat a
magatartási okokból veszélyeztetettek száma, amelynek hátterében sok esetben sorozatos iskolai kudarcok, súlyos krízisekkel, konfliktusokkal terhelt családi körülmények
állnak. A hátrányos helyzetű régiókban a veszélyeztetett gyermekek aránya 2-3 szorosa
a más régiók veszélyeztetettségi arányának.
Problémát jelent az egységes fogalomrendszer hiánya is. A gyermekvédelem és az egészségügy a veszélyeztetett gyermek fogalmat használja – amelynek a megítélése számos
szubjektív elemet tartalmaz –, a közoktatás pedig – az objektív mutatókon alapuló – hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fogalommal dolgozik, ennélfogva a halmozottan hátrányos helyzet beazonosítására csak akkor nyílik lehetőség, ha a gyerek megjelenik a közoktatás rendszerében.45
Ezer azonos korúra jutó veszélyeztetettként nyilvántartott kiskorú, 2010

42,0–53,8
53,9–81,2
81,3–113,2
113,3–144,9
145,0–248,2

Forrás: Gyermekvédelmi jelzőrendszer. 2010. Statisztikai Tükör, V. évfolyam, 42. szám. KSH

Az NTFS-ben a gyermekszegénység vonatkoztatásában az alábbi következtetéseket ös�szegezték:
1. A gyermekeknek a boldogulásra való esélyeit, lehetőségeit súlyosan csökkenti, ha
veszélyeztető körülmények között élnek. A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátórendszer által ellátott veszélyeztetett, védelembe vett, családjából kiemelt gyermekek száma nem csökken, melyben közrejátszhatnak többek között a család életviteli problémái, a jövedelemhiány, a lakhatás elégtelensége, és amelyeknek gyakori
következménye a gyermek iskolai sikertelensége, súlyos magatartási, beilleszkedési problémái, illetve rossz egészségi állapota.
2. A problémák kezelését nehezítik a gyermekjóléti és szociális ellátórendszer hiá45

NTFS 2011.20

232

Lux Ágnes

nyosságai, a szolgáltatások területi egyenetlenségei, az interszektorális intézményi
együttműködések hiánya.
3. A gyermekszegénység, illetve a veszélyeztetettnek nyilvánított gyermekek eloszlása erős területi koncentrációt mutat. A társadalmi-gazdasági szempontból rosszabb
helyzetű régiókban többszörösen rosszabb a helyzet, mint a jobb helyzetű régiókban. A leszakadó területekre célzott, a leghátrányosabb helyzetű csoportok számára, a helyi igények figyelembevételével kidolgozott beavatkozásokra van szükség.
4. A mélyszegénységben élő gyerekek étkeztetése (hétvégi, nyári) további segítséget
igényel.
5. A kora gyermekkori fejlődést segítő – a társadalmi felzárkózás szempontjából kiemelkedő jelentőségű – napközbeni kisgyermekellátások a szegénységben élő, hátrányos helyzetű családok gyermekei számára többnyire nem érhetők el.

A gyermekek egészséges környezethez való jogával kapcsolatos
kiemelt ombudsmani vizsgálatok
Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a környezeti nevelés,
valamint az egészséges ivóvízhez való hozzáférés vizsgálataiban
Környezeti nevelés – nemzedékek közötti igazságosság
Az ombudsman Környezettudatosság a nemzedékek közötti igazságosság alapja címmel indított hivatalból vizsgálatot,46 amelynek aktualitását kiemeli, hogy az oktatás területén
több új jogszabály született a közelmúltban, továbbá a végéhez közeledik az UNESCO
Fenntartható fejlődés oktatásának évtizede 2005–2014 című projektje, illetve az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Zöld Óvoda, Ökoiskola programok kiszélesítése című projektet hajt
végre 2012 és 2016 között.
A biztos 2012-ben átfogó vizsgálatot folytatott a települési szilárdhulladék-kezelést
illetően. A vizsgálatot lezáró AJB-2994/2012. számú jelentés megállapította, hogy a lakossági tudatformálás, a tájékoztatás és az oktatás kiemelt jelentőséggel bír a hulladékgazdálkodási célok, ezen belül a közszolgáltatás céljainak elérésében, tágabb értelemben pedig az egészséges környezethez való jog érvényesülésében. A jelentés rámutatott arra,
hogy a tudatformálás eszközeinek és módjának megválasztása komplex feladat, abban
részt kell vállalnia – többek között – az oktatásnak és a civil szervezeteknek egyaránt.
A 2009–2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program (továbbiakban: NKP)
megfogalmazása szerint az állampolgárok környezeti ismereteiről, készségeiről és hajlandóságáról készült felmérések azt mutatják, hogy értékrendjükben fontos szerepet
tölt be a környezet, de az egyéni cselekvésekben még mindig csak ritkán jelenik meg
a környezettudatos gondolkodásmód, a fenntarthatóságra való törekvés. Az átalakulásnak több feltétele is van. Az egyik a környezeti nevelés és oktatás hatékonyságának
megerősítése. Ezért az NKP céljai – többek között – a környezet- és oktatáspolitika ös�szehangolása, az oktatás és a média együttműködése, a környezeti tudáslánc felépítése,
az egész életen át tartó tanulás elősegítése. A környezeti nevelés elsődleges célterülete a
közoktatás. A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerint pedig
46
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a környezeti ismeretek terjesztése és fejlesztése elsősorban állami és önkormányzati feladat. Az
NKP feladatokat is megfogalmaz ezen a területen: például az iskolák működtetésében
a környezettudatos szemlélet és gyakorlat erősítése, a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek erőteljesebb megjelenítése az oktatási segédanyagokban, a meglévő programok
fenntartása és kiterjesztése (Zöld Óvoda, Ökoiskola, Erdei Óvoda, Erdei Iskola stb.).
A szemléletformálás lassú folyamat, így ezen a téren csak több évtizedes, rendszerszintű munka után várhatóak kézzel fogható eredmények. A környezeti nevelési tevékenység terén már sok előrelépés történt, de jelenleg is talán csak a folyamat elején tartunk, mivel a társadalom viselkedésmintáiból még mindig hiányzik a környezettudatos
életmód gyakorlása.
A vizsgálat rámutatott, hogy több rendszerszintű kérdés megoldására van szükség, és hiányzik
a kifejezetten a környezeti nevelésre vonatkozó stratégia és intézkedési terv, valamint nincs egy,
az összes szereplőt megjelenítő szakmai fórum, amely a koordináció és együttműködés hiányát okozhatja. Az erdészeti erdei iskolák jogi szabályozása sem tisztázott kellőképpen. Szükség lenne annak rendszerszintű felmérésére, milyen tényezők gátolják
a környezeti nevelés eredményességét – akár a társadalom szintjén, akár a felsőoktatás
és a pedagógusképzés szintjén vagy az erdei iskola program működésében –, hogyan
lehet ezeket kiküszöbölni, és milyen, tevőleges intézkedésekkel lehet segíteni a további
munkát, például az erdei iskola program anyagi támogatásával.
Jogszabályi szinten a nemzeti alaptanterv és az óvodai alapprogram alapján adott
a lehetősége annak, hogy minden gyermek részesüljön környezeti/fenntarthatósági
nevelésben. A gyakorlatban azonban az alaptanterv és alapprogram megvalósítása a
helyi pedagógiai tantervek tartalmán múlik, amit az adott oktatási-nevelési intézmény
határoz meg. Tehát a pedagógusok szemlélete és hozzáállása határozza meg, mennyire
érvényesülnek a gyakorlatban a jogszabályi lehetőségek. Az alaptanterv előírt, általános
célként érvényesítendő környezeti nevelési tevékenység, és a pedagógiai programban
kötelezően lefektetendő környezeti nevelési elvek akkor tudnának a gyakorlatban jobban érvényesülni, ha az intézmények motiválva lennének a környezeti nevelés magasabb színvonalú megvalósításában.
Az egészséges ivóvíz kérdései
A hivatalból indított Tud-e inni a gyerek csapvizet, ha szomjas című ombudsmani vizsgálat47
az uniós CEHAPE program kapcsán az egészséges ivóvízhez való hozzáférés biztosításának egyes kérdéseit tekintette át. A vizsgálat megállapította, hogy sérülhet a gyermek
védelemhez és gondoskodáshoz való joga olyan esetekben, amikor nem elérhető – különféle okokból – az egészséges ivóvíz.
A szaktárcák és egyéb érintett szervek szoros együttműködésének eredményeképpen megvalósul az átmeneti ivóvízellátás azokon a településeken, ahol a jogszabályi
rendelkezés változása folytán a csapvíz minősége nem felel meg az előírt határértékeknek. Az ombudsman rámutatott: ebben a helyzetben a családok döntésén múlik,
hogy továbbra is fogyasztják-e a csapvizet – legkésőbb 2015-ig, ami már nem felel meg
a határértékeknek, vagy a nagyobb időráfordítással és fáradozással elérhető, külső vízosztó pontokról beszerezhető vizet veszik igénybe. Ekkor az egészséghez és az ivóvíz
biztosításához való jog akkor tud érvényesülni, ha az érintett településeken a teljes la47
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kosság tárgyilagos tájékoztatásban részesül az átmeneti ivóvízellátással kapcsolatban.
A jelentés azt is megállapította, hogy az ivóvízminőség javító programmal párhuzamosan további átfogó és összehangolt intézkedések kidolgozása szükséges a határértékeknek megfelelő vízminőség biztosításához a hálózati rekonstrukció, a vas és mangán komponensek, valamint a házi
ivóvízhálózatok káros hatású anyaga miatt.
Az ombudsman felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy a létfenntartási ivóvízigény
céljából a közkifolyót használók részére a helyi önkormányzat által felszámított vízhasználati díj jogszabályi háttere rendezetlen, valamint javasolta a szociális alapon rászorulók részére nyújtandó vízdíj támogatási rendszer kidolgozását.
Gyermekszegénység = egészség-egyenlőtlenség?
Telepek gyermekei
Az ombudsman 2013-ban négy olyan településen tartott helyszíni vizsgálatot, kifejezetten
a romatelepeken élő kisgyermekek (kisgyermekes családok) egészséges környezete
vonatkozásában, amelyek a teleprehabilitációs programban részt vesznek (Oroszlány,
Baktakék, Kázsmárk) vagy nem/eredménytelenül pályáztak, ugyanakkor súlyosan hátrányos helyzetű családok élnek szegregátumokban (Nyírmihálydi).
A helyszíni vizsgálatok tapasztalatai is azt támasztották alá, hogy a gyerekszegénység egyik kiemelt oka a szülők munkanélkülisége. Az unió tagállamai közül az utóbbi
két évet tekintve Magyarországon a második legnagyobb a különbség a gyermekes és a
gyermek nélküli háztartások jövedelmi szegénysége között. Az Európai Unióban azon
5 ország közé tartozunk, amelyekben a legnagyobb a távolság a népesség és a gyerekek
szegénysége között, a gyerekek rovására. A munkanélküli háztartásokban élő gyermekek aránya Magyarországon 14% (255 ezer fő), ez az EU-ban a második legmagasabb
arány. A szegény gyermekek 60%-a inaktív, illetve alacsony munkaintenzitású családokban él. A cigány népesség foglalkoztatási rátája egyes kutatások szerint a 20%-ot
alig éri el, amelyen belül a roma nők 10%-os foglalkoztatási aránya különösen aggasztó.
Ehhez gyakran kapcsolódik a rendkívül rossz egészségi állapot (a romák átlagosan 10
évvel korábban halnak meg, mint a nem romák), alacsony iskolázottság (alig 20% jut el
az érettségiig), telepszerű, komfort nélküli lakókörnyezet.48
A helyszíni vizsgálatok tapasztalatai a fenti kutatások megállapításait támasztják alá.
A családokban a foglalkoztatás egyik lehetséges formája a közmunka – ezzel kapcsolatos aggályokat lásd az ombudsman több jelentésében49 –, illetve egyéb olyan tevékenységből tudnak némi jövedelemhez jutni, mint a „csipkézés” (csipkebogyószedés),
gombagyűjtés. A vizsgálatban megkérdezett családok nagy többségében a felnőttek
átlagos legmagasabb végzettsége a nyolc általános, azonban szinte kivétel nélkül minden szülő azt hangsúlyozta, hogy szeretné, ha a gyereke tanulhatna és „többre vinné”,
mint ők. A meglátogatott gyerekek rendszeresen járnak bölcsődébe/óvodába/iskolába
és elhanyagolható volt a települések szintjein is azon gyerekek száma, akiktől a támogatást kellett volna megvonni az óvodából/iskolából való kimaradás miatt – ugyanakkor elmondható – betudhatóan talán a tavasz időjárási viszonyainak, hogy a látogatásokkor sok kisgyermek hörghuruttal, megfázással volt otthon napközben, egyebekben
48
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nem tapasztal sem a védőnő, sem a házi orvos eltérést a telepen és a nem telepen lakó
gyermekek jellemző betegségeiben. A gyakran előforduló problémák, betegségek, fertőzések (higiénés viszonyokból is fakadóan a tetvesség, rühesség) vagy az a jelenség,
hogy a gyerekek hétfőn farkaséhesen érkeznek az óvodába/iskolába (hiszen a családok
elmondása szerint a hónap végére a szülők gyakran „megéhezik”, hogy a gyerekeknek egy szelet kenyeret vagy burgonyát tudjanak adni 50), a szegénység kísérője és nem
etnikai vagy más helyzet jellemzőjének tudható be – a terepen dolgozó szakemberek
nagyobbik része szerint (megjegyzendő, hogy emellett találkozni lehetett burkolt ras�szista attitűddel még a gyermekjólétért felelős munkatársak között is). Az egészségügyi
szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőtlen képet mutatott a négy települést ös�szehasonlítva. Szakorvosi ellátás a nagyobb városokban van csak, amelynek elérése
fizikai (és anyagi) akadályokba is ütközik. A védőnői szolgálatok minden településen
elérhetők voltak, alapvetően jónak mondott kapcsolatban működtek együtt a családokkal, mindemellett valószínűleg a minőségi ellátás rovására megy az a korábbi ombudsmani jelentésben 51 is megállapított visszás helyzet, hogy egy védőnőnek a megengedett
200 gyermek ellátása helyett, akár annak dupláját is meg kell oldania. Az egészséges
lakókörnyezet vizsgálatánál az volt tapasztalható, hogy (igen) szegényes (tisztább, kevésbé tisztább) egy-másfél szoba áll rendelkezésre a jellemzően három-hat gyermeket
nevelő családok számára, amelyben bútor alig van, egy-két fekhely, fatüzelésű kályha
egy szobában, egy-egy asztal, székkel. Játékkal szinte sehol nem találkoztunk. Azokban
a családokban, ahol a remény legkisebb szikrája élt, hogy legalább a gyerekeknek jobb
élet kínálkozik (főleg és hangsúlyosan a tanulás révén), a lakókörnyezet rendezettsége,
tisztasági foka, a gyerekek nyitottsága között egyértelmű összefüggés volt.
Egyfajta összegzésképpen elmondható, hogy
• Többgenerációs munkanélküliséget (és öröklődő szegénységet/nyomort) és kilátástalanságot tapasztaltunk. Az intézményes segítség (óvoda, iskola, gyermekétkeztetés, közmunka, segélyezés) a mindennapok túlélését biztosítja, perspektívát azonban nem nyújt.
• A telepprogram által nyújtott képzések, a közösségi ház szolgáltatásai fontosak, de
valós foglalkoztatási esélyt csak igen-igen korlátozottan vagy egyáltalán nem nyújtanak.
• Az óvodák, iskolák mind ’cigány intézmények’ lettek. Az iskolákból a nem cigány szülők
(az egyik helyen a szomszédos település önkormányzata által biztosított busszal) elviszik a gyerekeiket, így azok 100%-os arányban cigány tanulókat tanítanak. A hhh
cigány tanulók koncentrált problémahalmazával az iskolák – minden erőfeszítésük
ellenére – nem tudnak megbirkózni. Ennek mutatói: katasztrofális kompetenciamérési eredmények, a továbbtanulás jellemző szakiskolai iránya (ahonnan sokan
lemorzsolódnak).
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben
élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért
nagy jelentőségű az ingyenes közétkeztetés, amelyben összesen mintegy 400 ezer rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás és általános iskolás gyermek részesül. A
rászoruló középiskolások 50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülnek. Problémát jelent a
mintegy 400 ezer rászoruló gyermekek étkeztetése az iskolai szünetek alatt. A rászorulók nyári gyermekétkeztetésére 2011-ben 2,4 milliárd Ft-ot fordított a Kormány, amelyből mintegy 1400 településen
1410 ezer gyermek étkeztetését sikerült megoldani. NTFS 2011. 22. A nyári gyermekétkeztetés kapcsán
lásd az ombudsman vizsgálatát: AJB 4686/2012. számú jelentés.
51
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Egészséges életkezdés, esély kora gyermekkorban
Külön, átfogó vizsgálatot indított a biztos az „egészséges életkezdés” feltérképezésére, 52
amelynek keretében nemcsak a releváns kormányzati szereplőket (Emberi Erőforrások
Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért felelős Államtitkárságot és az Egészségügyért
felelős Államtitkárságot), az Országos Környezetegészségügyi Intézetet, az országos védőnőt, hanem a WHO Magyarországi Irodáját is, és a kistérségi tükröket összeállító
Magyar Máltai Szeretetszolgálatot is.
A vizsgálat megindításának indokául a fentieken túl az szolgált, hogy az utóbbi évtized orvostudományi kutatásai arra derítettek fényt, hogy bizonyos betegségek eredete
a méhen belüli fejlődés zavaraival függ össze. A prenatális zavartalan fejlődést a születési súllyal lehet a legegyszerűbben jellemezni: az alacsony születési súly, a születés előtti
alultápláltság már önmagában kockázati tényezőt jelentenek, s fokozzák a fejlődés vis�szamaradását és számos krónikus betegség későbbi megjelenésének kockázatát. Az alacsony születési súly gyakorisága eltérő: a gazdaságilag fejlett országokban 4-5%, a fejlődő országokban akár 15% is lehet. Hazánk évek óta a középmezőnyben van 8-10%-os
gyakorisággal. Az alacsony születési súly egyik fő okaként a méhen belüli elégtelen tápanyag-ellátottságot jelölik meg. Az elhúzódó méhen belüli alultápláltság hatására pedig
már a magzatban olyan káros folyamatok kezdődhetnek, amelyek később, környezeti
hatásokkal párosulva fokozzák a betegség iránti hajlamot. Tehát, amikor a gyermekek
egészséges környezethez való jogáról, a gyermekek egészség egyenlőtlenségének jelenségéről beszélünk, nem hagyható figyelmen kívül a várandós anyák állapota sem.
Az Országos Környezetegészségügyi Intézet (továbbiakban: OKI) az ivóvíz arzéntartalma és a 8-10 éves gyerekpopuláció egészségi állapotára vonatkozó kutatást végzett az
EU támogatásával, 53 hogy az arzén egészségkárosító, főként daganatkeltő hatásán túli
egyéb káros tulajdonságokat is feltárjanak a születésüktől fogva krónikus arzénexpozíciónak kitett gyerekek esetében. 4 alföldi megyében végzett arzénbecslések adatait az
Országos Gyermeklégúti Felmérés során gyűjtött adatokkal vetették egybe. A kutatás
eredményei azt mutatták, hogy az első két életévében elszenvedett súlyos alsólégúti
megbetegedés gyakorisága jelentősen nagyobb volt a magasabb arzéntartalmú ivóvízzel ellátott településeken. Továbbá szignifikáns összefüggést találtak az ivóvíz arzéntartalma és a diagnosztizált étel- és gyógyszerallergia között; valamint az ivóvíz arzéntartalma és az anyatejes táplálás hiánya között egyértelmű összefüggést találtak az
arzén-exponált gyermekek asztmás tüneteinek gyakoriságában is.
Szintén az OKI végzett felmérést 54 a születési testtömeg és a várandós anya életmódja,
valamint lakáskörülményei összefüggésében. 2005–2006-ban gondozásba vett várandós
édesanyák kérdőíves felmérése azt mutatta, hogy a születési testtömegindex jelentős
összefüggést mutatott az édesanya alacsony iskolai végzettségével, a lakáson belüli
AJB 1356/2013. számú jelentés.
Rudnai Tamás – Varró Mihály János – Szabó Eszter – M ácsik Annamária – B orsányi Mátyás –
Rudnai Péter: Az ivóvíz arzéntartalmának összefüggése a 8-10 éves gyermekpopuláció egészségi állapotával.
Budapest: Országos Környezetegészségügyi Intézet, 2010. http://cehape.wesper.hu/documents/
new/4_ivoviz_2010.pdf
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zsúfoltsággal, dohányzással, környezeti dohányfüsttel, hálószobai gázfűtéssel, fa-szén
tüzelésű konyhai tűzhely alkalmazásával, és a rovarirtó szerek lakáson belüli gyakori
használatával.
Kiemelten fontos a megfelelő táplálkozás tárgyalásánál, a vitamin- és ásványianyag-ellátottság, amely egyértelműen kimutatható hatással bír a gyerek kognitív fejlődésére és
ezzel szoros összefüggésben az iskolai teljesítményére is. Egy egészséges újszülött vaskészlete 4-6 hónapos korig elegendő. Az első élethónapokban a csecsemők nagy men�nyiségű vasat használnak fel a gyors növekedéshez. Az anyatej és a tehéntej azonos
mennyiségű vasat tartalmaz, de míg az anyatej vastartalmának 50%-a szívódik fel, addig a tehéntejből mindössze 10%, a vassal dúsított tápszerekből pedig csak 5% hasznosul. A koraszülötteknek kevesebb idő áll rendelkezésre a vasraktárak feltöltéséhez,
így vaskészletük mindössze 1-2 hónapig elegendő. Könnyen érthető tehát az anyatejes
táplálás döntő jelentősége. A WHO ezért is ajánlja nyomatékosan az anyatejes táplálást
legalább a csecsemő életének első hat hónapjában. 55 A második életévben a gyors növekedés lassul, így a szokásos étrend egyre inkább kielégítő a vasbevitel szempontjából.
A serdülőkorban ismét a gyors növekedés a jellemző, fokozott vasszükséglettel, a vashiányos várandós anya pedig gyakrabban hoz világra kis súlyú újszülöttet, valamint a
koraszülés kockázata is nagyobb. A vashiány csecsemőkorban és kora gyermekkorban
viselkedészavarokat, megkésett fejlődést is okozhat egyéb fizikai tüneteken túlmenően.
Az otthon kockázati tényezőjeként említik az ólom jelenlétét (szállópor, bizonyos falfesték, levegőminőség problémája), a belélegzett mérgező anyagokat, a jód hiányát (amely
a pajzsmirigy megfelelő funkcionálásáért, agyi folyamatokért is felel), a túl/alultáplálás
tartós következményeit a csontfejlődésre, az érrendszerre; továbbá a pszichoszociális
környezet meghatározó tényezőjét (diszfunkcionális család, bizonytalan otthon, ételkimaradás stb.)
Kevés figyelem övezi a jódellátottság kérdését hazánkban, holott Magyarország közepesen érintett országnak tekinthető a problémával a kilencvenes évek óta aktívan
foglalkozó WHO legutóbbi globális státusjelentése56 szerint. A jódhiányos állapot kialakulásának megelőzése a WHO Egészséget mindenkinek 2000-re programjának egyik kiemelt célkitűzése volt, hogy ne legyen jódhiányos ember 2000-re. A WHO-programhoz
csatlakozott az UNICEF57 és a Nemzetközi Jódbizottság (ICCIDD), hiszen a jódhiány
különösen kritikus kockázati tényező a várandós anyák és a kisgyermekek egészsége
szempontjából. A korai várandósság alatti jódhiány hátrányosan befolyásolja a gyerekek pszichomotoros fejlődését. Kiemelten fontos a megfelelő mennyiségű jód bevitele
az anya és a baba pajzsmirigyének optimális hormontermeléséhez, ez ugyanis elengedhetetlen az embrió és később a magzat idegrendszerének egészséges fejlődéséhez is.
Ezért a három nemzetközi szervezet közös kiadványt jelentetett meg 1996-ban, amely55
 �������������������������������������������������������������������������������������������������
Lásd erről többek között: 10 facts on breastfeeding http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/facts/en/index.html;
Long-term effects on breastfeeding. A systematic review. 2013. http://apps.who.int/iris/bitstr
eam/10665/79198/1/9789241505307_eng.pdf
56
Iodine status worldwide. 2004. http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241592001.pdf
57
 ����������������������������������������������������������������������������������������������
Lásd erről továbbá: Tracking Progress on Child and Maternal Nutrition. A survival and development priority.
UNICEF 2009. http://www.childinfo.org/files/Tracking_Progress_on_Child_and_Maternal_
Nutrition_EN.pdf
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ben javaslatot tettek a különböző életkorokban a napi jódszükségletre. A hazai jódellátottság felmérése az Országos Közegészségügyi Intézet közreműködésével utoljára az
1990-es években(!) zajlott az ország 19 megyéjében és Budapesten a védőnői hálózat
segítségével az általános iskolák I–IV. osztályos fiútanulók körében a pajzsmirigy nagyságának tapintásos vizsgálatával és megyénként 3-4 településen (30-40 fő) több mint
2000 általános iskolás vizeletjód ürítésének vizsgálatával. 1998-ban megszűnt az Egészségügyi Minisztérium támogatása. A jódhiány és jódellátottság felmérésére 1999–2002
között a NEKAP keretében nyílt lehetőség, továbbá a Nemzeti Népegészségügyi Program [46/2003. (IV. 16.) OGY határozat] bevezetőjében megfogalmazta a következőket:
„Nemzeti szintű feladat az ország lakosságának jelentős részét érintő jódhiány kezelési
stratégiájának kidolgozása és a hatékony megoldás megvalósítása” – azonban 2003–2007
között a jódhiányállapot felmérése és csökkentése nem szerepelt a kiemelt prioritások között, nem
kapott anyagi támogatást. A CEHAPE program is ajánlja a jódhiányállapot felszámolását, a
jódozott só elérhetőségének és a jódellátottság monitorozását. A hivatkozott, több mint
15 éve végzett felmérések szerint Magyarországon tíz emberből nyolc jódhiányosan táplálkozik, a lakosság 80%-a jódhiányos területen él. Az ivóvíz jódtartalmára vonatkozó vizsgálatok
azt jelezték, hogy a több mint háromezer magyar település közül csak 84 lakói fogyasztottak elegendő – literenként 150 mikrogramm – jódot tartalmazó vizet. A jódhián�nyal egyértelműen összefüggő golyva előfordulásának gyakorisága három kivételével
minden megyében meghaladta a nemzetközileg elfogadottnak tekintett 5%-os arányt
a 9-11 éves fiúgyermekek körében. A csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabona alapú élelmiszerekről és bébiételekről, az étrend-kiegészítőkről, a
különleges táplálkozási célú élelmiszerekről és a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló szabályozás ellenére jelenleg nincs szervezett felvilágosító kampány a
jódhiányállapot megelőzésére.

Összegzés
Fontos összegzésképpen kiemelni, hogy az egészséges környezethez való jog érvényesülése komplex és több más alkotmányos és gyermekjoggal kapcsolódik össze, többek
között a szociális biztonsághoz és a megfelelő életszínvonalhoz való joggal vagy a
diszkrimináció tilalmával.
Az Európai Unió döntéshozóit az évezredfordulót követően – majd a máig ható, az
ún. fejlett gazdaságokat is megtépázó, szertegyűrűző válság hatására még inkább – aktív magatartásra ösztönző növekvő szegénységi kockázatok, a jelentős számú nélkülöző
gyermek, hazánkban is rendszerszintű változásokat, átfogó ágazatközi szakpolitikai
döntéseket és emberi-gyermeki jogokkal átitatott gyakorlati lépéseket követel. Magyarországon az európai átlagnál másfélszer magasabb a gyermekszegénység mértéke,
amely önmagában is aggasztó, annál is inkább, ha belegondolunk abba, hogy minden
„szám” mögött egy olyan gyermek áll, aki nem tehet arról a legkevésbé sem, hogy hová
született, esélytelenné válik a teljes és méltó életre. Világos, hogy számukra (és családjaik számára) nem vagy nem elsősorban a „magasabb szintű” környezetminőségi rizikók
vagy az egyébként nélkülözhetetlenül fontos környezeti nevelésben való részvételből
való esetleges kimaradás jelentik az elsődleges veszélyt, hanem gyakran akár a túlélést
veszélyeztető kényszerű nélkülözés, vagy annak megélése, hogy kerül-e hónap máso-
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dik felében is étel az asztalra (van-e egyáltalán asztal és milyen étel?), van-e megfelelő
méretű cipő és ruha, van-e fekhely aludni, vagy el tudnak-e jutni orvoshoz, bölcsődébe,
óvodába.
Az elszigetelt vagy szegregált településrészeken élő gyermekek esetén még súlyosabban sérül a lakhatáshoz és egészséges környezethez való jog, hiszen a rossz műszaki
állapotú, gyakran víz- és csatornaszolgáltatáshoz nem kapcsolódó lakások önmagukban jelentős egészségügyi kockázatokat jelentenek. A szegénységi küszöb alatt élő gyermekes háztartások jelentős részénél még napjainkban is problémát jelent a megfelelő
mennyiségű, illetve minőségű élelmiszerekhez való folyamatos hozzáférés, és sajnos
még mindig előfordul, hogy a szülők infrastrukturális vagy anyagi okokból egészséges
ivóvizet sem tudnak biztosítani gyermeküknek. Az egészséges környezethez való jog
folyamatos sérelmét jelenti az állam által nyújtott közszolgáltatások színvonalbeli és kapacitásbeli különbözősége is.
Az egészséges környezethez való jog garantálásának, a tudomány fejlődését és a
nemzetközi szakpolitikai és szabályozási környezetet is figyelembe vevő, progresszív
biztosítása az államok részéről válságban lévő költségvetéseket igencsak megterhelheti. Azonban a prevenció minden vonatkozásban és területen olcsóbb megoldás, mint a
későbbiekben elkerülhetetlenül szükséges bárminemű beavatkozás. Az egészséges környezetbe való invesztíció és a jövő zálogának is felfogható, de nagyon is a jelenünkben
élő, védelemre szoruló gyermekek segítése és a jogaiknak legszélesebb körben való garantálása nem értékalapon történő választás vagy szemlélet kérdése, hanem különösen
az EU Lisszaboni Szerződéssel való alapjogvédelmi kötelezettsége hatálybalépése óta
kötelezettség, és ha tetszik, saját jól felfogott társadalmi érdek.

4. A kiszolgáltatottak méltóságáért

A kiszolgáltatottak, a gyengék jogainak védelme az erősebbel szemben az alapjogi gondolkodás egyik legeredetibb és leggyakrabban visszatérő eleme, kulcsmotívuma. Az alapjogok a polgárok védelmének biztosítékai az önkényes állami közhatalom-gyakorlás minden
formájával szemben, amit az a felismerés hívott életre, hogy ebben a dimenzióban mindenki potenciálisan kiszolgáltatottá válik. Az alapgondolat megjelenik a törvény előtti egyenlőség eszméjében, az egyenlő méltóság jogában éppen úgy, mint a szociális alapjogok intézményesítésében vagy éppen az esélyegyenlőséget megteremtő csoportjogok megjelenésében. A második világháború utáni nemzetközi emberi jogi fejlődés során egyezmények
sora született az egyes kiszolgáltatott csoportok jogainak védelmében, a diszkrimináció
visszaszorítása érdekében. Ezek alkalmazása olyan európai, nemzetközi standardok kialakítását jelenti, amelyeket a civilizált államok közössége elfogad. Az utóbbi évtizedek
egyik fontos fejleménye éppen az a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ egyezmény
(CRPD), amely paradigmaváltást céloz a kérdésről való gondolkodásban. A kiszolgáltatottság ezerarcú és összetett probléma, amely komplex megoldást igényel a társadalmak és az
államok részéről. Ennek a problémafeltárásnak és kezelésnek az egyik eleme, a jogvédelmi
intézmények között is kiemelt szerepű ombudsmanintézmény, amelynek alapvető feladata
a gyengék, a rászorulók egyenlő méltóságáért való tevékeny kiállás.
Indokolt a jelenlegi helyzet áttekintése, mivel történelmi tapasztalat, hogy súlyos és a
jövőben csak hatalmas áldozatok árán orvosolható probléma, ha a meglévők mellett újabb
szakadékok támadnak a társadalmi többség és egyes, eleve gyengébb érdekérvényesítő képességű, nemegyszer eleve több hátránnyal is küzdő csoportok – akár a roma nemzetiséghez
tartozók, az egzisztenciális katasztrófa sújtotta hajléktalanok, a munkaerőpiacról kiszoruló,
másodrendű polgárságra kárhoztatott mozgássérültek vagy értelmi sérüléssel élők – között.
A kiszolgáltatottak körének meghatározása helyzetfüggő, a hangsúlyok folyamatosan változnak. Léteznek olyan – könnyebben vagy nehezebben meghatározható – újratermelődő
társadalmi csoportok, amelyek tagjai a jogegyenlőség érvényesítése és az esélyegyenlőségre
törekvés jegyében eleve folyamatos többletvédelemre és segítségre szorulnak. Akiket mára
már elismerten rászoruló, kiszolgáltatott kategóriába sorol a társadalom Magyarországon: a
betegek, a fogyatékossággal élők, a gyermekek és az utcán élő hajléktalanok. Az össztársadalmi megítélés talán kérdéses lehet általában az idős emberek vagy éppen az egzisztenciális
csőd szélére került, elszegényedett rétegekhez tartozók, nyomorgók státusza tekintetében
és sok vitát vált ki, hogy vajon a nők ebbe a kategóriába sorolhatók-e. Úgy véljük, bizonyos
témákban igen, elég, ha a családon belüli erőszakra, a munka világában és a közélet szférájában megjelenő diszkriminációra gondolunk. Ezek visszatérő kérdések, de említhető, hogy új
dimenziót nyit meg hazánkban az egyre kiterjedtebb közfoglalkoztatási rendszerbe bevont
személyek helyzete, az esetükben megjelenő kiszolgáltatottság egészen más dimenziójú, új
válaszok keresésére ösztönöz.
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A felsorolt egyes társadalmi csoportokban a közös pont az, hogy helyzetük miatt egyfelől kiszolgáltatottak valamennyi állami, közhatalmi beavatkozással szemben. Másfelől
esetükben súlyos és közvetlen következményekkel járhat az is, ha az állam nem tesz eleget
egyes alkotmányos intézményvédelmi feladatainak, a speciális, rászorultakat segítő szabályozás és gyakorlat kialakításával, fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeit nem vagy nem
megfelelően látja el. Legyen szó ugyanakkor indokolatlan közhatalmi beavatkozásról, vagy
éppen állami feladat, kötelezettség elmulasztásáról, az érintettek jog-, illetve érdekérvényesítő képessége minimális. Bár éppen hogy növekvő, de mindenképp célzott és hatékony
segítségre volna társadalmi igény és szükség, az államok a korlátozott teherbíró képességére hivatkozással – elsősorban az olyan gazdasági válságok idején, amely ma egész Európát
sújtja – hagyományosan csökkentik és a hozzájutás feltételeiben is szigorítják a megélhetést
biztosító szociális támogatásokat. A következmény, hogy minimálisra szorulnak vissza az
esélykiegyenlítő, sőt nemegyszer a tartalmi értelemben vett jogegyenlőséget biztosító programokra, intézményekre fordított állami források, miközben a civil társadalom mindezt nem
képes a saját erejéből visszapótolni. A hagyományos kiszolgáltatottság terepei mellett még
újak jönnek létre, és a régiek pedig nem várt erőséggel termelődnek újra.
Az európai szociális modell válsága, a „jóléti visszavonulás”, a klasszikus jóléti állam
problémája, a szociális transzferek visszanyesése mellett – mintegy jól kommunikálható
ellensúlyként – figyelhető meg az államok egy részében a kriminalizáció és a zérótoleranciás attitűd felerősödése, a látható/érezhető türelmetlenség nyomában járó jogalkotási és
jogalkalmazási intézkedések. A szegénység, a nyomor, vagyis a hagyományosan kiszolgáltatottak kriminális térbe tolására, megbélyegzésére és megbüntetésére az egyik legtipikusabb példa a hajlék nélküliek, a csavargók, a munkakerülők vagy éppen a migránsok,
a menekültek, a más szokásokat, vallást követő személyek elleni fellépés. Ezek olykor jelentős társadalmi helyeslést és támogatást élvező intézkedések, amelyek azonban elemi
jogállami és alapjogi garanciákkal kerülhetnek konfliktusba.
A kutatók véleménye egybehangzó a tekintetben, hogy a tartósan munkanélküli, a
mélyszegénység körülményei között élő, kirekesztődött ember esetében nem egyszerűen a
hagyományos értelemben vett szegénységről, hanem a társadalmon belüli funkcióvesztésről, „feleslegessé válásról” van szó.1 A felesleges ember pedig csak figyelmes és érzékeny
állami intervencióval képes integrálódni az amúgy is jelentősen fragmentált társadalomba.
Ezért nem jelent megoldást a büntetési tételek növelése, az alternatív büntetési vagy intézkedési formák háttérbe szorítása, az egyre jelentékenyebb számú közterületi rendszabály.
A 2012 óta zajló ’alkotmánymódosítási hullám’, majd az életbe lépő magyar Alaptörvény
– és különösen annak negyedik, 2013-as módosítása – ellentmondásos képet mutat a kiszolgáltatottak jogainak védelme terén, ha magát a szabályozást nézzük, amelyet a gyakorlat tovább árnyal. A kettősség végigfut az egész Alaptörvényen: egyszerre van jelen a
lakhatással kapcsolatos állami feladat és a közterületi lét szankcionálásának lehetősége, az
esélyegyenlőség előmozdítása és a társadalmi felzárkóztatás fogalmának bizonytalansága,
a szociális jogok és az érdemesség vizsgálatának lehetősége, a közösségek méltóságának
védelme és a családfogalom szűkítése. Ugyancsak felemás a kép a nemzetközi emberi jogi
sztenderdek szempontjából: a közterületi tartózkodás, a hajléktalanság rendészeti kezelése
egybehangzóan negatív tendencia.
1
L adányi János: Leselejtezettek – A kirekesztett népesség társadalom- és térszerkezeti elhelyezkedésének
átalakulása Magyarországon a piacgazdasági átmenet időszakában. Budapest: L’Harmattan, 2012. 10.
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Nagy jelentőségű azonban a fogyatékossággal élők jogainak biztosítása terén az ENSZ
Egyezmény ratifikálása, a változási igény erősödése. A fogyatékos ember-kép újragondolása immanens érdeke a jogállami struktúrában, demokratikus elméleti térben gondolkodó,2 a jogvédelemben elkötelezett ombudsmannak. A fogyatékosságügy egészen a közelmúltig a szakmai és alapjogi érvrendszerben az emberi jogok elméleti és szociológiai
értelmezésének párhuzamos története. Az állami adminisztráció erőteljes kötelezettségei
az ENSZ Egyezmény ratifikálása után dinamizálódtak, az ombudsmannak pedig a maga
sajátos eszközeivel, alkotmányos érvekkel az új alapjogi teret kell segíteni megnyitni.
Vizsgálataink tapasztalatai azt eredményezték, hogy ugyancsak kiszolgáltatottságot
eredményezett a 2011-ben rendszerszintűen megváltozott a közfoglalkoztatás rendszere.
Az addig használt fogalmak helyett már csak a közfoglalkoztatás fogalma használható.
Létezik ugyan még az önkéntes közérdekű munka, ennek végzése során azonban a rászoruló munkavállaló munkabért nem kap. A legalább 30 napos ingyenes munkavégzéssel
legfeljebb a szociális ellátásra válhat jogosulttá. A „segély helyett munka” elve már az „Út
a munkához” programmal összefüggésben megjelent, majd egyre hangsúlyosabbá vált,
amelynek következtében jelentősen nőtt a közmunkába bevont emberek száma. Az átalakított közfoglalkoztatási rendszer már egyértelműen erre az elvre épül és összekapcsolódik a szociális ellátórendszer jogi szabályozásával és gyakorlati alkalmazásával.3
A foglalkoztatáspolitikában történt paradigmaváltás tehát, a „segély helyett munka”
elvének fokozott megjelenése az eszközök között, a rászoruló tömegek még nagyobb kiszolgáltatottságát eredményezi. Míg ugyanis a közfoglalkoztatás intézménye alapvetően a
munkaerő-piacról régóta kiszorult, tartósan munkanélküli, alacsony iskolai végzettségű,
legrászorultabb személyek visszavezetését célozta az elsődleges munkaerőpiacra, addig
ma már egyértelműen megfigyelhető a közfoglalkoztatás egyre szélesebb munkavállalói
körre történő kiterjesztése. Nehezen prognosztizálható egyelőre ennek a foglalkoztatási
stratégiának a hosszú távú következménye.
Végül nem szabad elfelejteni, hogy a kiszolgáltatott emberről való gondolkodás teoretikus kiindulópontja az a felbomlóban lévő társadalmi szerződés, amire eddig alapoztuk a
hagyományos szolidaritás eszméjét. A szegénységgel kapcsolatos társadalmi szégyenérzet
megjelenése a reneszánsz emberig vezethető vissza, ugyanakkor a legnehezebben tolerálható emberi érzés évszázadok óta, a szegénység velejárója, a bizonytalanság, mert az
ezzel járó félelem és mentális hullámzás kezelhetetlen. A megfosztottság, a vesztesség, a
vesztettség érzete kétféle választ indukál, az agresszív (pl. gyűlöletbeszéd) vagy menekülő gesztust (pl. önfenntartás, öngondoskodás kérdésköre). Kétségtelen ugyanakkor, hogy
a félelem egyfajta fejlődést is ösztönöz, vagyis, ha közvetve is, de a továbblépésre motivál, a minőségi túlélésre, új közösségi stratégiák kidolgozására, legyen az akár szociális,
gazdasági vagy politikai. Az emberi élet dinamikája a félelmek, remények és jövővíziók
kölcsönviszonyának erőterében zajlik, és ha ennek a folyvást változó folyamatnak a felerősítéséhez az ombudsman jó kérdéseket tud feltenni, atipikus kontextusban klasszikus
’rászorultságot’ kontúrozni, máris volt haszna ennek a kitekintésnek.

Mesterházi Zsuzsa – Könczei György: Üdvözlet az olvasónak. Fogyatékosság és társadalom, 2009/1. 3.
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������
Fontos kérdés a szociálpolitika jelenében az Erzsébet-utalvány intézménye, ami a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egyik folyósítási formája, azonban jelen tanulmányunkban az egyes
szociális ellátási formák önálló elemzésével nem foglalkozunk.
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A fogyatékossággal élő személyek és csoportok
alapjogi helyzetéről
Pillanatkép
Magyarországon a fogyatékossággal élő személyek száma a 2001-es népszámlálási adatok
szerint 577 ezer fő, amely a népesség 5,7%-a. Szakértői becslések és a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakosság átlagosan 10%-a él valamilyen fogyatékossággal,
vagyis a valós szám hazánkban is inkább az 1 milliót közelítheti. A Kézenfogva Alapítvány 2003-as felmérése szerint közülük 12 ezren súlyosan, halmozottan fogyatékosak,
akiknek harmada – azaz mintegy négyezren – 18 év alattiak. Évente nagyjából 200 súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermek születik hazánkban.
A fogyatékossággal élők jogainak katalógusa – a hazánk által az elsők között ratifikált – Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény (CRPD), amely már
közhelyszerűen is paradigmaváltást jelentett mind a hazai, mind a nemzetközi fogyatékosságügy területén: a korábbi évtizedekre jellemző paternalista, medikális szemléletmód helyett az emberi jogi megközelítést állította középpontba. Magyarország
az Egyezmény mellett az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyvet is ratifikálta,
lehetővé téve, hogy az érintettek hazánkban is igénybe vehessék az ún. egyéni panaszmechanizmust.1 Ennek lényege, hogy magánszemélyek vagy csoportok – a hazai
jogorvoslati eszközök kimerítése után – ún. közlést intézhetnek az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottságához, ha úgy érzik, hogy a magyar állam
megsértette az Egyezményt.
A múltban, és gyakran napjainkban is a fogyatékos emberek a társadalom „láthatatlan
polgáraiként”, alapvető emberi elvárásokat sem teljesítő, nagy létszámú intézményekben
vagy olyan családban éltek/élnek, ahol valamelyik hozzátartozó egész életét az ápolás/
gondozás tölti ki. A tanulás és a munka világa, a kulturális vagy a politikai életben való
részvétel lehetetlen volt a számukra és sok esetben ez ma is így van. Akik számára lehetőség nyílt a tanulásra, ezt a számukra kialakított, szegregált iskolákban tehették meg.
A munkaerőpiac zárva volt előttük.
Az Egyezmény tehát több tekintetben is változást jelent, mely meghatározó jelentőségű a fogyatékossággal élő emberek számára, és óriási jelentőségű, és nem kisebb
kihívás valamennyi csatlakozó tagállam számára. Ez a paradigmaváltás elsősorban a
fogyatékosság megközelítésében jelentkezik. Míg a régi, az ún. orvosi modell úgy tekintett a fogyatékos emberekre, mint akiket védeni és óvni kell, valamint gondoskodni
róluk, addig az új paradigma – melyet szociális/társadalmi modellként említhetünk, úgy
tekint a fogyatékos emberekre, mint önálló életvitelre képes személyekre, még ha ehhez
1

Magyarországon a 2007. évi XCII. törvénnyel hirdették ki a CRPD szövegét.
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valamilyenfajta támogatásra van is szükségük. Másképpen fogalmazva, míg az orvosi
modell magában a fogyatékos emberben kereste a fogyatékosság okát, addig a szociális
modell a fogyatékosság okát a fogyatékos embert körülvevő környezetben keresi. Ha
például egy kerekesszéket használó személy nem tud felszállni a buszra, mert a busz
nem alacsonypadlós, akkor az orvosi modell szemléletét alkalmazva, a hátrányt, vagyis
a problémát az okozza, hogy az illető személy nem tud járni, nem képes fellépni a lépcsőre. A szociális modell szemléletét alkalmazva ugyanerre a szituációra, a hátrányt az
okozza, hogy a busznak magas a lépcsője, vagyis úgy tervezték meg, hogy csak a járni
tudók legyenek képesek felszállni rá. A két szemlélet közötti különbség jelenti a fogyatékosságügyben lezajlott paradigmaváltást, mely valójában a CRPD normaszövegében
manifesztálódott.
A szemléletmód az elmúlt évtized jelentős változásai nyomán tovább alakult. Az ún.
emberi jogi modell nem kevesebbet, mint azt állítja, hogy akár fogyatékos valaki, akár
nem, ugyanazok a lehetőségek, esélyek, illetik meg, mint a társadalom bármely tagját.
A világ népességének körülbelül 10%-a valamilyen fogyatékossággal él. Ez mintegy
650 millió embert jelent. Az ENSZ szerint a fogyatékos emberek képezik a világ legnagyobb kisebbségét.2
A Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény normái akkor segítheti hatékonyan a több mint fél millió magyar fogyatékos ember jogainak érvényesülését, ha az Egyezmény követelményei alapján létrejön az Egyezmény és a nemzeti
jogunk közötti összhang, valamint ha az Egyezményben foglalt jogok nemzeti szintű végrehajtási folyamatai és ezek ellenőrzési mechanizmusai megfelelő módon, kellő
intenzitással működnek. Ezek a feltételek elengedhetetlenek annak érdekében, hogy
megvalósulhasson az a vízió, melyet az Egyezmény első cikke a következők szerint határoz meg:
„A jelen Egyezmény célja valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő gyakorlásának előmozdítása, védelme és biztosítása valamennyi fogyatékossággal élő személy számára, és
a velük született méltóság tiszteletben tartásának előmozdítása.”
A fogyatékossággal élő személyek jogainak érvényesülése érdekében folytatott intenzív ombudsmani munka legfontosabb célja tehát az ENSZ Egyezmény szellemiségét, a
paradigmaváltás lehetőségét erősíteni.
Az ombudsman, mint a fogyatékossággal élők jogait garantáló jogi környezet
segítője
Az Ajbt. 1. § (3) bekezdése szerint a biztos megkülönböztetett figyelmet fordít Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény végrehajtásának segítésére,
védelmére és ellenőrzésére. Új és nem fakultatív feladat a hazai közjogi szcénában a
fogyatékos emberek erős alkotmányos védelme, az esélyegyenlőség, az egyenlő méltóság ombudsmani narratívája. A fellépés folyamatossága, rendszeressége, állandósága,
ennek hatékony kommunikálása révén kifejezetten az új paradigma közgondolkodásba
való implementálása a cél.

2

Lásd http://www.un.org/disabilities/documents/toolaction/pwdfs.pdf
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A fogyatékos emberek méltósága – az állam mint kötelezett
Ismert a fogyatékossággal élő személyek egészségügyi, szociális ellátásának nehézkessége, foglalkoztatásuk gazdaságpolitikai ellentmondásossága, képzésük strukturális
problematikája, amíg nem történik a társadalom részéről valóságos szemléletváltás, addig sem megfelelő képzés, sem ehhez igazodó és tényleges munkahelyet biztosító, hos�szú távon megvalósuló és fenntartható foglalkoztatás, s így integráció, rehabilitáció, az a
bizonyos esélyegyenlőség nem várható. Mindezekre azonban stratégiai megoldást kínál
az ombudsman, hiszen a problémák, ezzel együtt az emberi jogi szempontú dilemmák
világos megfogalmazása és közvetítése a biztos kiemelt feladata.
A fogyatékos emberek számára az alapjogok teljes körű gyakorlása nem akadálymentes. A társadalmi befogadás és elfogadás mértéke jelentősen befolyásolja az ő társadalmi
részvételüket, a részvételt magát a közösségi dimenzióban. Nem totális intézményekben tehát, nem elkülönített iskolában vagy egy intézmény szőnyegszövő műhelyében
értelmezzük a részvételt, hanem a jogállami működésbe való valódi beleszólást tekintjük annak. Az Alaptörvény több helyen is tartalmaz rendelkezéseket a fogyatékossággal
élő személyekre vonatkozóan. Természetes dolog az esélyegyenlőségi szabályokat vagy
az intézményes védelem szakaszait felhívni. Van azonban egy különös része az Alaptörvény preambulumának, ami fájdalmas belépő egy fogyatékos olvasónak, pláne ha az
állam kiemelt felelőssége több tekintetben is megfogalmazódik. 3
A Nemzeti Hitvallás szövege szerint: „Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember
becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.”
Ez a mondat egy fogyatékossággal élő embernek értelmezhetetlen, alapjogi szempontból pedig elfogadhatatlan. A fogyatékossággal élőkre, de bárki másra is tekintettel
az ember emberi mivoltának lényege az egyenlő emberi méltóság, mely az érinthetetlen, az egyedüli értékelhető intézményvédelmi kiindulópont. Az Alkotmánybíróság
úgy fogalmazott, hogy „[…] a méltóság az emberi élettel együtt járó minőség, amely oszthatatlan
és korlátozhatatlan, s ezért minden emberre nézve egyenlő. [ ... ] Emberi méltósága és élete mindenkinek érinthetetlen, aki ember, függetlenül fizikai és szellemi fejlettségétől, illetve állapotától,
és attól is, hogy emberi lehetőségeiből mennyit valósított meg, és miért annyit”.4 Sólyom László
szerint „az életek egyenlőségét a méltóság garantálja”. 5
A fogyatékossággal élő ember becsületét nem alapozhatja meg a munka, vagy a szellemi teljesítmény. Nem minden fogyatékossággal élő ember tud dolgozni, és sok közülük szellemi teljesítményt sem tud a klasszikus értelemben produkálni, noha erőfeszítéseik, eredményeik, a meglévő képességeik fejlesztése bármelyik ép ember számára
példa lehet.
Az állam számra alapvető kötelezettség polgárainak egyenlő méltóságát tiszteletben
tartva, az arra rászorulókét pedig külön eszközökkel hangsúlyozva, esélyeket teremteni. Az emberi méltósághoz való jognak tehát általános személyiségvédelmi szerepe van,
amelynek egyes aspektusait jelenti az önrendelkezés szabadságához való jog és az ún.
általános cselekvési szabadság. A kommunikációs akadályok, a fogyatékossági támogatások feltételei, a parkolási nehézségek, a bentlakásos intézményekben élők helyzete, az
3
H adi Nikolett: Az Alaptörvény fogyatékossággal élőket érintő rendelkezéseinek értelmezése.
Jogtudományi Közlöny, LXV. évf. 2012. május, 209–216.
4
Lásd az 64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991. 293, 309.
5
Uo.
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akadálymentesség problematikája, a munkavállalást érintő egyenlőtlenségek, egyáltalán a fogyatékossággal élő gyermek vagy felnőtt a családban – de az oktatási intézmények készületlensége is – számos, megoldásra váró kérdést vet fel. Az elmúlt évtizedben
a biztos hivatalában a több mint ötvenezer panaszbeadványból mindössze közel ötszáz
érintett valamilyen fogyatékosságügyi problémát.
Közélet – magánélet – fogyatékosan
Fogyatékosügyi projektünk6 részeként 2009 áprilisában műhelybeszélgetést szerveztünk „Közélet – másképp” címmel, a fogyatékos emberek választójoga gyakorlásával kapcsolatban, részben az akadálymentességet, illetve a hozzáférést, részben a választójogosultak körének kérdéseit körbejárva és összefüggésben a gondnokság intézményének
meglehetősen korlátozó voltával.
Magyarországon kevés figyelem jut a fogyatékosok egyenlő esélyeinek, jogainak
mindennapi elismertetésére, a jogtudatosításra, ami egyszersmind a társadalmi elfogadás feltétele. Tapasztalataink szerint a magyar jogrend még adós Fogyatékossággal élő
Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény megfelelő adaptálásával, amely a fogyatékossággal élők jogait rögzítve garantálná azok érvényesülését. Különös problémát jelent
ez a kérdés a választójog tekintetében.
Az Európai Fogyatékosügyi Fórum elnökségének tagja, és a Mozgáskorlátozottak
Budapesti Egyesülete elnöke a 2009-es találkozón kifejtette, hogy a mindenki számára akadálymentesített környezet nemcsak a fogyatékosok, hanem az egész társadalom
érdeke volna. A társadalom elhitette a fogyatékossággal élőkkel, hogy nem képesek
képviselni a saját érdekeiket – azaz letörte az önbizalmukat. A politikai környezet döntéshozói pedig nem is szánnak nekik ilyen lehetőséget, vagyis nem fordultak a fogyatékossággal élőkhöz, hogy nyilvánítsanak ők is véleményt az aktuális választásokon. Az
Európai Parlament 2009-es választására készülve a fogyatékosok szervezeteinek képviselői azt sorolták, mi minden nehezíti sorstársaik önálló döntéshozatalát. A SINOSZ (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége) elnöke – a program idején még jelölt, azóta
az egyetlen fogyatékossággal élő magyar képviselő az Európai Parlamentben – szerint
eleve probléma volt, hogy a hallássérültekhez nem jutnak el az élőszóban elhangzó választási érvek. A látássérültek, vakok csak külső segítséggel adhatják le papíron szavazatukat. Kerekesszékkel a választási gyűlések és a szavazás helyszínei közül is számos
megközelíthetetlen.
A közéleti szerepvállalás egyik legfontosabb eszköze a választójog gyakorlása, melyet
az Alaptörvény az Alkotmányhoz képest engedékenyebben szabályoz.7 Ennek előzménye, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) a Kiss v. Magyarország-ügyben 2010. május 20-án elmarasztalta hazánkat a gondnokság alatt álló személyek
választójogának megsértése miatt. Megállapította, hogy Magyarország megsértette az
Emberi Jogok Európai Egyezménye 1. Kiegészítő Jegyzőkönyvének 3. cikkét. Az EJEB
döntése értelmében a választójog különbségtétel nélküli, egyéniesített bírói értékelést
mellőző megvonása nem egyeztethető össze a választójog korlátozásának törvényes
alapjaival. A választójogból való kizárás nem alapulhat kizárólag azon, hogy az érintett
6
Lásd Borza Beáta – Lux Ágnes (szerk.): „Méltóképpen másképp”. ���������������������������������
Á��������������������������������
JOB projektfüzetek 2010/2. Budapest: Országgyűlési Biztos hivatala.
7
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70. § (5) bekezdése szerint a
cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt állók nem rendelkeztek választójoggal.
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személy olyan pszichoszociális fogyatékossággal él, amely a cselekvőképességet korlátozó gondnokság elrendelését szükségessé teszi.
Mindenképpen előrelépést jelent, hogy a választási képesség egyéni vizsgálatára az
Alaptörvény XXIII. cikk (6) bekezdése értelmében lehetőség nyílik. A hivatkozott rendelkezés szerint ugyanis nem rendelkezik választójoggal, akit belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Ezáltal a gondnokság alá helyezettek választójogának automatikus megvonása helyett arra már csak egyediesített bírói döntés alapján
kerülhet sor a választójogból való kizárásra.
Az ENSZ Egyezmény vonatkozó 29. cikke szerint azonban a szabályozás ezzel a lépéssel is elégtelen a választójog, vagyis a társadalmi részvétel biztosítására, 8 figyelemmel arra, hogy a hazai bírósági eljárások során a ’választási képesség’ vizsgálata tekintetében nincs szakértői szintű képzés9.
A fogyatékossággal élő emberek alapvető jogainak érvényesüléséhez szükséges a már
többször említett paradigmaváltás, melynek egyik legfontosabb indikátora a jog- és cselekvőképesség ténybeli és jogdogmatikai megítélésének újragondolása, s ehhez a korszerű
jogi környezet megalkotása. A gondolkodás tehát intenzív, az érdekérvényesítési képesség jelentős, a fogyatékos szervezetek ereje jelentős. Ennek eredményeként az egyik
legfontosabb, közel tíz éve született európai dokumentum (Madridi Nyilatkozat 200210)
szerint a szemléletváltás filozófiai alapja, hogy a fogyatékos emberek végre nem jótékonykodást, hanem esélyegyenlőséget akarnak, és a hangsúly a rehabilitációról áttevődik a társadalom átalakításának globális filozófiájára, amely minden személy, beleértve a
fogyatékos embereket is, szükségleteinek befogadására és ellátására irányul.
A biztos programjának folytatásaként a magánéleti kérdésekben hívott össze találkozót
2009-ben civil szervezetek, a bíróság, az akadémiai szféra, az érintett minisztériumok
képviselői részvételével, amely legfőképpen azokban a gondokban, ami a gondnokság
alatt lévő, fogyatékossággal élő emberek hétköznapi életét, családi életet nehezíti vagy épp könnyíti.
Ezek között sok egyéb mellett a fogyatékossággal élők önrendelkezése, önálló döntéshozatalának támogatása, a választójog gyakorlásának lehetővé tétele, az információs és
kommunikációs akadálymentesség – megannyi állami és civil feladat.
A rendelkezésünkre álló adatok szerint a gondnokság alá helyezett személyek számát
az igazságügyi tárca 2001-ben 35 000 főre becsülte. Az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik
Országos Érdekvédelmi Szervezete 2003-ban közel 60 ezer főt, 2009-ben több mint 67
ezer embert tartott számon. 2003-ban a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt
majdnem 36 ezer ember élt, 2009-ben ez a szám 43 734.
Az ENSZ Közgyűlése 2006. december 13-án fogadta el a Fogyatékossággal élő Szemé8
CRPD 29. cikk a) „a részes államok másokkal azonos alapon garantálják a fogyatékossággal élő
személyek számára politikai jogaik élvezetét, és vállalják, hogy biztosítják, hogy a fogyatékossággal élő
személyek másokkal azonos alapon, hatékonyan és teljes körűen vehessenek részt a politikai életben
és a közéletben, közvetlenül vagy szabadon választott képviselőkön keresztül, beleértve a fogyatékossággal élő személyek jogát és lehetőségét a szavazásra és választhatóságra…”
9
Lásd Gurbai Sándor: A gondnokság alá helyezett személyek választójogának vizsgálata az Emberi
Jogok Európai Bíróságának a Kiss v. Magyarország ügyben meghozott ítélete alapján. Közjogi Szemle,
2010/4. 33–41.
10
Az Európai Fogyatékosügyi Kongresszus Madridi ülésén elfogadott Nyilatkozat, melyben a
résztvevők lefektették jövőképüket, amely megszabja az „Európai Fogyatékos Emberek Éve 2003”
cselekvési programjának koncepcionális kereteit Európai Uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten
egyaránt.
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lyek Jogairól Szóló Egyezményt (Egyezmény), melyet a Magyar Köztársaság Országgyűlése
2007. június 25-én 337 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül ratifikált a
2007. évi XCII. törvény elfogadásával. Ez az ENSZ Egyezmény 2008. május 3-án hatályba
lépett, így az azt ratifikáló tagállamoknak haladéktalanul eleget kell tenniük az abban
foglalt kötelezettségeknek. Ennek legfontosabb követelménye: „A részes államok elismerik,
hogy a fogyatékossággal élő személyeket az élet minden területén másokkal azonos alapon megilleti
a jog-, illetőleg cselekvőképesség.” (12. cikk 2. pont)
A kormány 2008. június 5-én az Országgyűlés elé terjesztette a T/5949. számú, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslatot, mely szakított a hatályos Ptk. gondnokságra, cselekvőképességre vonatkozó szabályozásával. A javaslat már nemcsak a Cselekvőképtelen Nagykorúak Jogi Védelméről szóló Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R(99)4-es
ajánlását és a 2001. évi XV. törvény (mely újrafogalmazta a Ptk. vonatkozó szakaszait)
rendelkezéseit veszi alapul, hanem az ENSZ Egyezményt is.
A biztos felhívta a figyelmet arra, hogy az Egyezmény 12. cikke nem említi a gondnokság intézményét, hanem tudatosan a cselekvőképesség gyakorlására vonatkozó intézkedések megfogalmazással él. Ennek a hátterében az a paradigmaváltás áll, mely
elsősorban a fogyatékosság megközelítésében jelentkezik, és ez a gondolkodásmódbeli
változás jelenik meg az Egyezmény 12. cikkében is, hiszen az előkészítő anyagokból, valamint a 12. cikkhez fűzött kommentárokból egyértelműen kitűnik, hogy a cselekvőképesség gyakorlását segítő intézményen elsősorban a támogatott döntéshozatalt kell érteni.
A 12. cikk ilyen irányú értelmezését tükrözi az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
által készített Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat is.11
Néhány héttel az ülés után 2008. június végén az Országos Fogyatékosügyi Tanács
(OFT) elnöke rendkívüli ülésen bejelentette, hogy az új Polgári Törvénykönyvről szóló
országgyűlési zárószavazásra – a cselekvőképességet érintő 2:23. § és 2:24. § szakaszai
– a cselekvőképességében korlátozott személyekre vonatkozó általános és egyéb szabályok kerülnek, a cselekvőképességet kizáró gondnokság intézménye nem, így ezzel
végérvényesen megszűnhet a kizáró gondnokság Magyarországon. Ez a törvény azonban nem lépett hatályba.
Az Országgyűlés 2013. február 11-i ülésnapján elfogadta a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (a továbbiakban: új Ptk.), mely nem szakít a fogyatékossággal élő
emberek alaptalan jogkorlátozását konzerváló „teljesen korlátozó gondnokság” jogintézményével (2:21–2:22 §).
Az elfogadott törvény – bár a hatályos Ptk. szövegéhez képest számos új garanciát és
intézményt is tartalmaz – különösen a cselekvőképesség teljes korlátozásnak fenntartásával, illetve a támogatott döntéshozatal járulékos jellegű szabályozásával összefüggésben döntően megőrzi a cselekvőképesség és gondnokság alá helyezés emberi jogi
értelemben elavult rendszerét. A cselekvőképesség részleges, illetve teljes korlátozása
minden esetben az érintett személy alapvető jogainak – így különösen önrendelkezési jogának – a korlátozását jelenti. Jelen formájában az új Ptk. csak tartósítja a fogyatékossággal élő magyar állampolgárok kiszolgáltatott helyzetét és jogfosztottságát, az
aránytalan jogkorlátozással így az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében, II. cikkében,
valamint a XV. cikkében foglaltak, továbbá Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásai (a CPRD fent idézett cikkei) szempontjából is aggályosnak minősülnek.
11

Lásd az OBH-2405/2009. számú ügyben készült jelentést.
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Az új Ptk. szabályozási szintjén is arra van szükség, hogy a jog a cselekvőképesség
gyakorlásához nyújtson támogatást és jogi segítséget, a gondnokság alá helyezéssel
szemben így eleve a támogatott döntéshozatal intézményének kell elsőbbséget biztosítanunk. Ez a jogintézmény kifejezetten alkalmas arra, hogy a fogyatékos személy
számára támogatást, intenzív segítséget biztosítson bármilyen döntéshozatal során, miközben megvédi őt attól, hogy cselekvőképességében – így számos alapjogában – szükségtelenül korlátozzák. A törvény cselekvőképességről szóló részében a törvényalkotónak – az Alaptörvény és az ENSZ Egyezmény hivatkozott szabályainak szellemében
– rendszerszinten is világossá kell tennie, hogy a támogatott döntéshozatal valóságos és
a gyakorlatban is használandó, az érintett jogait nem korlátozó alternatívája a gondnokság intézményének.
Kétségtelen, hogy az új Ptk. 2:21. §-a alapján a teljesen korlátozó gondnokság alá helyezésre, ezzel a helyettes döntéshozatal elrendelésére egyfelől csak végső eszközként kerülhet sor, a döntés során pedig a bíróság olyan összetett, tartalmi mérlegelésre köteles, amely
jóval túlmutat az érintett egészségi, mentális állapotáról szóló szakvélemény formális
jóváhagyásán. Az említett rendelkezéshez kapcsolódó bírói gyakorlat hiányában nem
vélelmezhető, hogy ezek az eljárási garanciák ne érvényesülnének. Ezzel együtt alkotmányosan aggályos, hogy a teljesen korlátozó gondnokság jogkövetkezménye – szűk
kivétel mellett – valamennyi személyes jognyilatkozat semmissége, ami automatikus
jogkorlátozást jelent és a bírói gyakorlat sem alakíthatja.
Az Alaptörvény II. cikke alapján az emberi méltóság sérthetetlen, minden embernek joga
van az élethez és az emberi méltósághoz. Az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdése szerint
mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó
hírnevét tiszteletben tartsák. Az Alaptörvény idézett rendelkezései teljes mértékben követik az Alkotmány szabályait és felfogását, összhangban állnak a korábbi alkotmánybírósági gyakorlattal, mely szerint az általános személyiségi jogot különféle aspektusaival nevezi meg, például a személyiség szabad kibontakoztatásához való jogként, az
önrendelkezés szabadságához való jogként, általános cselekvési szabadságként, avagy a
magánszférához való jogként.
A cselekvőképesség kizáró gondnokság és a helyettes döntéshozatal általános jelleggel korlátozza az érintett személyt egyes különös személyiségi jogainak gyakorlásában, sőt ennek kiterjedtsége végső soron magát az emberi méltósághoz való jogát, a jog
alanyaként és nem tárgyaként való kezelés követelményét is alapjaiban érinti. A már
cselekvőképességében teljesen korlátozott személy önállóan az új Ptk. hatálybalépését
követően továbbra sem tehet jognyilatkozatot. A szabályozás ezzel átfogó módon avatkozik bele a magánéletébe, privát szférájába, döntési szabadságába. Mindezt ahelyett,
hogy úgy biztosítaná a segítséget, támogatást a döntés meghozatal során, hogy eközben
nem hárít indokolatlan kockázatot vagy veszélyt sem a társadalom, sem a gondnok felé.
Az Alkotmánybíróság a 36/2000. (X. 27.) AB határozatában részletesen foglalkozott a
cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek egészségügyi önrendelkezési
jogával, ebben a testület elvi éllel mondta ki, hogy az önrendelkezési jog mint az emberi
méltóságból fakadó cselekvési autonómia kifejeződése személyhez kötött. Az utóbbi évtizedben folyamatos fejlődést is mutató alkotmánybírósági gyakorlat nyomán rekonstruálható az, hogy a polgári jogi kódexben rögzített praktikus kivételen, a mindennapi
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életben tömegesen előforduló jogügyleteken túlmutatóan vannak az életnek olyan területei, ahol a gondnokolt nyilatkozatételének kizárása kapcsán felmerülhet alapjogi
szempontból a korlátozás arányosságának kérdése. Az élet legszemélyesebb nyilatkozatainak megtétele kapcsán aránytalan korlátozást jelent, hogy erre csak a gondnok,
törvényes képviselő döntése, helyettes döntéshozatala alapján kerülhet sor. Mindez különösen érzékeny kérdés a házasságkötés, valamint az apaság elismerése során.
Feltétlenül szükséges újragondolni a cselekvőképesség teljes korlátozása lehetőségének
megszüntetését, valamint a támogatott döntéshozatal rendszerbeli előtérbe helyezését
és kiemelését. A kevesebb néha több: az eddigi ombudsmani vizsgálati tapasztalatok
abba az irányba mutatnak, hogy amennyiben az érintett fogyatékossággal élő személy
saját jogainak és érdekeinek védelme valóban megkívánja, akkor ez a legitim jogalkotói cél a cselekvőképességet nem teljesen egészében, hanem csak meghatározott ügycsoportokban korlátozó gondnokság intézményével teljes mértékben, alkotmányosan
biztosítható. Nyilvánvaló, hogy önmagában a cselekvőképességre vonatkozó korszerű
törvényi szabályozással nem lehet évtizedes adósságokat törleszteni. A gondnokság intézményével kapcsolatos valamennyi problémát orvosolni, mindehhez egyrészt megfelelő és számon kérhető végrehajtási szabályok, másfelől pedig megfelelő jogalkalmazói
– gyámhatóság és bírósági – gyakorlat szükséges.
A zárt intézmények
„A bentlakásos intézményektől a fogvatartás helyszínéig” címmel, a fogyatékossággal élők intézményi ellátásának hazai helyzetét tárta fel 2009-ben az a rendezvény, mely ugyancsak a különböző típusú és körülményeket biztosító ellátásokon belül kifejezetten az
intézményit elemezte, benne a közéleti és magánéleti szerepvállalás lehetőségeit, korlátait és az intézményi struktúra anomáliáit, a „totális intézmények csapdáit” vizsgáltuk.
Ehhez kapcsolódóan elemezzük az intézményi foglalkoztatás, az egészségügyi ellátás,
a pszichoszociális fogyatékossággal élő embereket érintő jogkorlátozó intézkedések (lekötözés, elzárás, szedatívumok) jog- és szakszerűségét, ennek garanciáit, a gondnok és
a gondnokolt kapcsolatát, a pénzbeli ellátások hátterét.
A különböző ’nagy intézetek’ vizsgálatának végpontjai – az Országos Pszichiátriai és
Neurológiai Intézet (OPNI) bezárását követően – a pszichiátriai betegellátás struktúraváltásának következményeit feltáró utóvizsgálat volt, és a fogyatékosellátás különös
zárványát képező büntetés-végrehajtási intézményeken belüli fogyatékos lét alapjogi
szempontú vizsgálata. Ugyancsak ehhez kapcsolható Magyarország és Közép-Európa legnagyobb létszámú bentlakásos pszichoszociális intézményét, a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthonának szentgotthárdi komplexumát érintő ombudsmani vizsgálatok és azok tapasztalatai is.12
A vizsgálatok áttekintése
2009 decemberében befejeződött az OPNI-utóvizsgálat, mely a felnőtt és gyermek pszichiátriai ellátás, az addiktológia és a veszélyeztető állapotú betegek (forenzikus pszichiátria) ellátásának helyzetét tárta fel. A közel félszáz oldalas „helyzet-kép” részletesen
12

Lásd az AJB 228/2010. számú, valamint az AJB 457/2012. számú ügyben készült jelentéseket.
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tartalmazza az ellátások strukturális zavarait, a szakemberhiány okozta félmegoldásokat és az általános társadalmi igény okozta anomáliákat.13 Ugyancsak alapos helyzetelemzés előzte meg a bv. intézetekben élő fogyatékos emberek, illetve az IMEI-ben
’kezelt’ fogvatartottak alapjogainak sérelmét megállapító vizsgálati jelentés kiadását.14
A fogyatékossági támogatások, a parkolási nehézségek, a bentlakásos intézményekben élők helyzete, az akadálymentesség problematikája, a munkavállalást érintő viták,
egyáltalán a fogyatékossággal élő gyermek vagy felnőtt a családban számos megoldásra
váró kérdést vet fel.
Az 1999–2002 között érkezett panaszok közül kiemelendők a bentlakásos otthoni
ellátások kifogásolása, a 2004-ben jelentős visszhangot kapott cselekvőképességet valamilyen fokban korlátozó gondokság alatt álló emberek munkavállalásának nehézségei, a fogyatékosság mértékét megállapító bizottságok szakmai protokolljának hiánya
(2005), a fogyatékossági támogatások rendszere (2006), az akadálymentességet hiányoló
számos panasz vizsgálata. A felsőoktatásban tanuló vak hallgatók számára a tananyag
hozzáférésének nehézségei (2007) ugyancsak fontos előzmény volt.
Vizsgáltuk az autizmussal élők15 és családjaik oktatáshoz-fejlesztéshez való hozzáférését ellehetetlenítő körülményeket és persze a szakemberek nehéz helyzetét. Külön
figyelmet fordítottunk egy panasz kapcsán a nagyothallók nyelvvizsgájának méltó� biztosítására, az esélyegyenlőtlenségek valódi kiküszöbölésre.
Különös helyzet tárult elénk a büntetés-végrehajtás kapui mögött, továbbá az egyéb
bentlakásos intézményi elhelyezés16 anomáliái, a pszichoszociális fogyatékosság problémáinak vizsgálatakor.
2009 októberében kerestük fel a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő
Szentgotthárdi Pszichiátriai Betegek Otthonát (a továbbiakban: Intézmény). Az e vizsgálat eredményeit összegző jelentésben17 megfogalmazott ajánlásokkal kapcsolatos,
2011 őszén az időközben az Intézmény élére került új igazgató – hangsúlyozva a változtatások jogszerűsége mellett azok szakszerű, humánus és betarthatóságának szükségességét – a szakmai álláspontok megvitatására, közös vélemény kialakítására alkalmat
teremtő, személyes konzultációt kezdeményezett.
Az Intézményt érintő többlépcsős vizsgálatsorozat18 eredményeinek, tapasztalatainak összegzéseként rögzíthető, hogy a korábbiakban kifogásolt, az összeférhetetlen ellátottakat elkülönítő Speciális Részleg működtetése 2012. március 1-jével megszűnt, így
az ennek nyomán feltárt, alapjogi sérelmeket okozó visszásságokat előidéző helyzet a
továbbiakban már nem áll fenn. Ugyanakkor arra is indokolt rámutatni, hogy a Speciális Részleg kialakítását és működtetését megalapozó korábbi intézményvezetői érvelés több eleme, a kifogásolt pontokon felmerülő alapjogi visszásságok problematikája
(veszélyeztető állapotú lakók elhelyezése), nem orvosszakmai vagy szociális-szakmai
kérdésekre, hanem a vonatkozó jogszabályi háttér hiányosságaira vezethető vissza.
Az ombudsmani vizsgálatok azt igazolták, hogy az intézmény jelenlegi működése,
Lásd az AJB 3536/2009. számú ügyben készült jelentést.
Lásd az AJB 1161/2009. számú ügyben készült jelentést.
15
Lásd az AJB 1438/2009. számú ügyben készült jelentést.
16
 �������������������������������������������������������������������������������������������
Lásd az AJB 1161/2009. számú ügyben, valamint az AJB-5019/2012. számú ügyben készült jelentéseket.
17
Lásd az AJB 228/2010. számú ügyben készült jelentést.
18
Lásd az AJB 457/2012. számú ügyben készült jelentést.
13
14
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az intézmény vezetőjének az eddigiekben megtett és a továbbiakban tenni tervezett
intézkedései, valamint hosszú távú átalakítási terveinek megvalósítása révén lehetőség
szerint a fenntartóval és az érintettek érdek-képviseleti szerveivel is együttműködve,
sikerrel törekedhet a szakosított szociális intézmények adott keretek közötti, speciális
igényeknek és feltételeknek is megfelelő, mindenki által elfogadható működési modelljének, a lakóotthoni struktúra kialakítására.
A munkavállalás – mindenek előtt
A napjaink egyik legaktuálisabb, az állampolgárok százezreit érintő dilemmái közé tartozik a foglalkoztatás kérdése, a munka világában a társadalom öngondoskodásra törekvő
értékes tagjaként való jelenlét, alapjogi szempontból a munka szabad megválasztásához
való alapjog érvényesülése. A demográfiai változások következtében az egyre zsugorodó munkaerő problémájával szembesülve az Európai Tanács 2006-os tavaszi ülésén
rávilágított arra, hogy a lehető legjobban ki kell aknázni a munkaerőpiacról kirekesztett emberek kihasználatlan potenciálját, és a fogyatékossággal élő személyeket ezen
a téren a kiemelt fontosságú csoportok közé sorolta.19 A fogyatékossággal élő emberek
foglalkoztatási szintje Európa-szerte drámaian alacsony; helyzetük javítása nélkül és a
fogyatékossággal élő népesség bevonása nélkül nem teljesíthető az Európai Unió Európa 2020 stratégiájának azon célkitűzése, hogy 2020-ra 75%-ra emelkedjen a 20 és 64 éves
korosztály foglalkoztatási rátája.20
Az Európai Unióban a 15 és 24 év közötti fiatalok közül csaknem minden ötödik hivatalosan munkanélküli. Ez a közel 22%-os arány majdnem kétszer annyi, mint az egyébként is magas, 11%-os európai munkanélküliségi ráta. Magyarországon 2011 novem
berében 78 000 fiatal munkanélkülit tartottak nyilván, amely azt jelenti, hogy a hazai
ifjúsági munkanélküliségi ráta az EU-átlagnál magasabb, 25,9% volt.
Tekintettel az európai és nemzetközi foglalkoztatás helyzetére, a fogyatékossággal
élő pályakezdő fiatalok esélyegyenlőségének előmozdítására napjainkban még nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A biztos 2013-ban a „Méltó kezdet – A fiatalok foglalkoztatási lehetőségei” elnevezésű vizsgálatsorozatában a fogyatékossággal élő pályakezdő
fiatalok munkaerőpiacon való elhelyezkedését térképezte fel azzal a céllal, hogy egy
olyan átfogó képet rögzítsen, amely egy demokratikus jogállam stratégiai jövőjét segíti.
Közismert tény az is, hogy a fogyatékossággal élő személyek társadalmi életben való
aktív részvétele elsősorban a foglalkoztatással érhető el. Az Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020 világosan és egyértelműen rögzíti azt az alapelvet, miszerint
a fogyatékossággal élő személyek nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatása uniós fellépést
és nemzeti erőfeszítéseket is követel. A 2007–2013-as évekre irányadó Új Országos
Fogyatékosügyi Program célul tűzte ki a fogyatékossággal élő személyek nyílt munkaerő-piaci munkavállalását akadályozó jogszabályi, szakmai, tárgyi körülmények
felszámolását, a munkaadók és a fogyatékossággal élő munkavállalók érdekeltségének
megteremtését. Sajnálatos módon azonban napjainkban is aktuális és valós jelenség, hogy a fogyatékossággal élő személyek továbbra is aránytalan módon kirekesztődnek a munkaerőpiacról.
A fogyatékkal élő személyek helyzete az Európai Unióban: a 2008–2009-es európai cselekvési terv.
Jelentés a fogyatékossággal elő személyek mobilitásáról és befogadásáról, valamint a 2010–2020
közötti időszakra vonatkozó európai fogyatékosságügyi stratégiáról.
19
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A munkához való joggal összefüggő kérdések, a tág értelemben vett „munka világának” jogilag releváns és megragadható elemei hatalmas területet, számtalan témát
ölelnek fel, a biztosi szerepvállalás és vizsgálatok határait a mindenkor hatályos ombudsmantörvény keretei közt, azok megfelelő értelmezésével igyekeztünk feltárni.
2012-ben „A Munka Méltósága” projekt keretében kiemelt figyelmet fordított a biztos a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatási helyzetére, a munkaerőpiacon való elhelyezkedésük esélyeinek, munkakörülményeinek vizsgálatára, valamint a fogyatékossággal élő
személyek munkavállalását, munkavégzését elősegítő és támogató képzési rendszer feltérképezésére.21
A munkanélküli fogyatékossággal élő személyeknek a munka világába való belépését
és beilleszkedését hivatottak biztosítani, és egyfajta ’közvetítő kapuként’ szolgálnak a
munkaügyi központok. Kérdés, hogy ezek a ’közvetítő kapuk’ mennyire elérhetők a
fogyatékossággal élő álláskereső és dolgozni vágyó emberek számára, a jogszabályban
biztosított munkaerő-piaci szolgáltatások hozzáférhetők-e számukra és használhatók-e
általuk.22
A feltérképezés folyamatát nagyban nehezítette, hogy a munkaügyi központok eljárásaik során a tágabb értelmezésű „megváltozott munkaképességű személy” fogalmát tekintik irányadónak, így a hozzájuk forduló fogyatékossággal élő személyekre vonatkozóan
nem rendelkeznek külön adatokkal.23 Mindemellett a központok szinte kivétel nélkül
arról számoltak be, hogy kevés fogyatékossággal élő személy keresi fel őket, annak ellenére, hogy az infokommunikációs akadálymentesítés valamennyi központban és kirendeltségen megtörtént, így az eszközeik szinte kihasználatlanok.
A munkaerő-piaci szolgáltatások (pl. munkatanácsadás, pályatanácsadás, rehabilitációs tanácsadás) vonatkozásában kirajzolódott, hogy a munkaügyi központok eleget
tesznek a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló rendelet 24 előírásainak, és valamennyi, munkaügyi központhoz forduló ügyfél részesül a jogszabályban meghatározott szolgáltatásban. A gyakorlati tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a munkaügyi központok által nyújtandó
szolgáltatások a fogyatékossággal élő személyek részéről kihasználatlanok. Ennek oka
vélhetően, hogy a fogyatékossággal élő emberek nagyobb bizalommal fordulnak a civil
szervezetekhez, mint a munkaügyi központokhoz a hivatalokban és az eljárásokban
való eligazodási nehézségektől tartva. Ez utóbbi ellentmondásos helyzet feloldása érdekében a civil szervezetek és a munkaügyi központok (2012. július 1-jétől rehabilitációs
szakigazgatási szervek) szorosabb együttműködését lenne célszerű támogatni, amely
eredményesebb, és jelentős mértékben költséghatékonyabb megoldás lenne a munka21
Lásd az AJB 2618/2012. számú, AJB 5360/2012. számú, AJB 4832/2012. számú ügyben készült
jelentéseket.
22
A vizsgálat 2012 júniusában zárult le. 2012. július 1-jétől a megyei és fővárosi kormányhivatalok
önálló szakigazgatási szerveiként, elsőfokú hatósági jogkörrel felruházott rehabilitációs szakigazgatási szervek kezdték meg a működésüket, és a korábban a munkaügyi központok tevékenységi
körébe tartozó – a vizsgálat tárgyát képező – szolgáltatások e szerveknél elérhetők a megváltozott
munkaképességű személyek számára.
23
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásairól szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5)
bekezdés m) pontja értelmében megváltozott munkaképességű személy, aki testi vagy szellemi fogyatékos,
vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi
vagy szellemi károsodása miatt csökkennek.
24
Lásd a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet.
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erő-piaci szolgáltatásokat, fogyatékossággal élő személyeknek a munka világába való
visszavezetését illetően. Mindezt alátámasztja a civil szervezetek által kidolgozott módszertanok és programok sikeressége, amelyek által több száz fogyatékossággal élő embert sikerült visszavezetniük a munka világába.25
A fogyatékosügy egyik neuralgikus pontja, hogy a hazai jogrendszerben nem létezik
egységes definíció a ’ fogyatékos személy’ meghatározására. A fogalmak sokfélesége az egyes
jog- és szakterületek különbözőségéből fakad, amely számos, a biztoshoz fordulók ügyei
kapcsán feltárt alapjogsérelemhez vezet. Mindennek következtében nyilvánvalóvá vált,
hogy a vizsgálat idején fennálló foglalkoztatási és támogatási rendszer a fogyatékossággal
élők foglalkoztatását nem támogatja. Ennek egyik fő oka, hogy a foglalkoztatási rendszer
alanyi körét jelölő ’megváltozott munkaképességű személy’ fogalomkör túl tág, és több
homogén csoportot foglal magában: az egészségkárosodottakét és a fogyatékossággal élőkét,
amelyeken belül is jelentős eltérések lehetnek az egészségkárosodás, illetve a fogyatékosság mértékét illetően. Ebből az következik, hogy az egészségkárosodott és a fogyatékossággal élő személyek életminősége, környezetükhöz való alkalmazkodási képessége,
foglalkoztathatóságuk mértéke széles skálán mozog, így a munka világába való hosszú
távon eredményes beilleszkedésük csak egy sokkal differenciáltabb és célcsoport-specifikusabb módszertanon alapuló foglalkoztatási és támogatási rendszerben biztosítható.
Reményeink szerint a 2012-ben alapjaiban megreformált foglalkoztatási, támogatási és rehabilitációs rendszer a kezdeti nehézségek ellenére hosszú távon eredményesen és emberi méltóságukat megőrizve kíséri vissza fogyatékos embertársainkat a munka világába.26
A biztos jelentésein túl a Fogyatékosügyi Magyar Civil Caucus ENSZ Egyezményről készített Párhuzamos Jelentésében kifejtettek is megerősítik a fogyatékos személy meghatározással kapcsolatos aggályokat. A Jelentés hangsúlyozza, hogy a magyar jogszabályi
környezetben hiányzik a fogyatékosság, illetve a fogyatékossággal élő ember egységes
meghatározása. Különböző jogszabályok eltérő definíciókat alkalmaznak. A fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényben (Fot.) használt
definíció a Jelentésben foglaltak szerint több szempontból nem felel meg az Egyezmény
rendelkezéseinek:
1. taxatív felsorolást ad, ellentétben az Egyezménnyel, amelyik példálózó felsorolással él, megfelelve a fogyatékosság fejlődésben lévő értelmezésének,
2. a magyar jogszabály alapján nem minősülnek fogyatékossággal élő személyeknek
a (tartós) mentális károsodással élő pszichiátriai betegek, 27
3. a Fot. a fogyatékosság medikális modelljét veszi alapul, amennyiben a fogyatékosság és a társadalmi részvétel hátrányosságát a személy hiányzó képességeiből gyökerezteti,
4. küszöbfeltételt ír elő, amennyiben a képességhiánynak jelentős mértékűnek vagy
teljesnek kell lennie ahhoz, hogy a törvény hatálya alá essen. Az Egyezmény ilyen
küszöböt nem ismer, a non-diszkrimináció tekintetében nem tesz különbséget az
„enyhe” és „súlyos” fogyatékosságok között.
25
Támogatott Foglalkoztatás, a Motiváció Alapítvány által kidolgozott komplex munkaerő-piaci
szolgáltatás, 4EM.
26
Lásd az AJB 4860/2012. számú és az AJB-1431/2013. számú jelentéseket
27
2013. június 1-jétől a Fot. fogyatékos személy fogalma kiegészült a pszichoszociális károsodással
élő személyek körével.
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Az ENSZ Egyezmény preambulumában foglaltak szerint a részes államok elismerik,
hogy a fogyatékosság egy változó fogalom, továbbá, hogy a fogyatékosság a fogyatékossággal élő személyek és az attitűdbeli, illetve a környezeti akadályok kölcsönhatásának
következménye, amely gátolja őket a társadalomban való teljes és hatékony, másokkal
azonos alapon történő részvételben. Épp ezért a társadalmi integráció előmozdítása
érdekében elsődlegesen annak van jelentősége, hogy a fogalommeghatározás követni
tudja a felmerülő igényeket, változásokat és ennek érdekében a jogalkotó köteles megteremteni a feltételeket a felülvizsgálat megfelelő szakmai lefolytatásához.
A Fot. a fogyatékosság fogalmát szűkebben értelmezi az Egyezmény szövegénél. A
magyar fogyatékosügyi szabályozás a képességek hiánya alapján differenciál, és így tesz
különbséget a látás-, hallás-, mozgássérült, autista, értelmi vagy halmozottan fogyatékos személyek között. Az ENSZ Egyezmény ezzel szemben a társadalmi szerepvállalás korlátozottságát emeli ki és ez alapján határozza meg a fogyatékossággal élő személy fogalmát. A meghatározásnak az Egyezményhez történő igazítása alapvető és elvi kiinduló
feltétel, amely Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségéből is fakad.28
Az Európai Közösség vonatkozó irányelve29 értelmében az egyenlő bánásmód elvének a fogyatékos személyekkel kapcsolatban történő végrehajtása céljából ésszerű intézkedéseket kell bevezetni. Ez azt jelenti, hogy a munkaadóknak meg kell tenniük a megfelelő
és az adott esetben szükséges intézkedéseket, hogy a fogyatékos személy számára lehetővé váljon a
munkához jutás, a munkában való részvétel, az előmenetel, az át- vagy továbbképzés, kivéve, ha
az ilyen intézkedés aránytalanul nagy terhet ró a munkaadóra. Ezt a terhet nem lehet
aránytalanul nagynak tekinteni, amennyiben az adott tagállam fogyatékosügyi politikájának intézkedései ezt kielégítően ellensúlyozzák.
Az ENSZ Egyezményben található meghatározás szerint az ésszerű alkalmazkodás azokat az elengedhetetlen és megfelelő módosításokat és változtatásokat jelenti, amelyek
nem jelentenek aránytalan és indokolatlan terhet és adott esetben szükségesek, hogy
biztosítsák a fogyatékossággal élő személy alapvető emberi jogainak és szabadságainak
mindenkit megillető, egyenlő mértékű élvezetét és gyakorlását.
A fogyatékossággal élő munkavállalók munkakörülményeire irányuló vizsgálat feltárta, hogy
a hazai jogszabályok 30 az ésszerű alkalmazkodás fogalmát ugyan átvették, a tartalmi
követelmények központilag kidolgozott minimális szempontrendszere azonban nem
elérhető, így az ésszerű alkalmazkodás megvalósulását szolgáló intézkedések kikényszerítése, nyomon követése és ellenőrzése nem lehetséges.
További nehézséget jelent, hogy a munkáltatók számára nem elérhetők az ésszerű
alkalmazkodás feltételeinek megteremtéséhez megfelelő források, illetve támogatási
rendszer. Problémaként merült fel az is, hogy a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásához és az ésszerű alkalmazkodás követelményeinek megvalósításához a
pályázatok kiírását az illetékes szervek nem hangolják össze. Központi költségvetésből
támogatást jelenleg csak az akkreditált munkáltatók igényelhetnek, a nem akkreditált
munkáltatókat a rehabilitációs hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége alól való
mentesítéssel és a rehabilitációs kártya intézményével kívánja támogatni a jogalkotó.
Lásd az AJB 1152/2012. számú ügyben készült jelentést.
 ��������������������������������������������������������������������������������������
A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/ EK irányelv 5. cikk.
30
Lásd a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről és a fogyatékossággal élő személyek jogairól
és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt.
28
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Annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő munkavállalók számára is biztosított
legyen a munkavédelmi garanciák érvényesülése, szükség van egy központilag kidolgozott, részletes és egységes, valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó munkavállaló egyedi igényei alapján kialakított, munkakörülményeihez igazodó vizsgálati szempontrendszer és jogszabályi környezet kidolgozására és alkalmazására. Az ellenőrzési protokoll
segítségével az ellenőrök ugyanis az ellenőrzés megkezdésekor meggyőződhetnének
arról, hogy az adott munkáltató foglalkoztat-e fogyatékossággal élő munkavállalót, és
amennyiben foglalkoztat, a munkavédelmi ellenőrzés kiterjedne a fogyatékossággal élő
személyek foglalkoztatására vonatkozó speciális munkavédelmi előírások betartásának
vizsgálatára is.
A komplex – az orvosi, a szociális és a foglalkoztatási területekre egyaránt fókuszáló – rehabilitáció rendszerében nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a fogyatékossággal élő személyek képzésére is az Országos Fogyatékosügyi Programban meghatározottakkal összhangban, miszerint a szakképzésbe bekapcsolható fogyatékossággal
élő fiatalok esetében meg kell teremteni a képzés, a rehabilitáció és a foglalkoztatás
összhangját. Mindezek ugyanis nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a fogyatékossággal
élő személyek eredményesen és hosszú távon be-, illetve visszakapcsolódhassanak a
munka világába.
A képzési rendszerre vonatkozó vizsgálat feltárta, hogy a fogyatékossággal élő személyek
képzése az eredményes foglalkoztatásuktól elválaszthatatlan, ezért a szakminisztériumoknak kiemelt figyelmet kellene fordítania a hatékony együttműködésre, a folyamatos egyeztetésre. Tapasztalataink szerint ugyanis a minisztériumok jogszabályi előírásokra hivatkozva egymástól elhatárolódtak, a témával kapcsolatos kompetencia hiányát
hangsúlyozták. Mindez nemcsak a konkrét feladat- és hatáskörökre való hivatkozásaikból volt megállapítható. Az együttműködés hiánya valamennyi biztosi megkeresésére
adott válaszból – vagyis az országos Fogyatékosügyi Program végrehajtását szolgáló
konkrét intézkedések hiányából is – kiolvasható volt.
Az illetékes szaktárcák közötti együttműködés hiányára vezethető vissza az is, hogy
nem létezik egységes, világos szabályozás és egy olyan összehangolt, központi irányítás
alatt álló, hierarchikus intézményrendszer, amely a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatását és képzését támogatja. Az alacsony költségvetéssel rendelkező szakiskolák
központi szervezés és irányítás hiányában a feladatellátás során magukra maradnak,
információt civil szervezetektől, társintézményektől és személyes kapcsolataik révén
(például végzett tanulóktól) szereznek. Képzési jegyzékeik kevésbé igazodnak a munkaerőpiac valós igényeihez, így a szakképzést teljesített fogyatékos személyek elhelyezkedési esélyei csekélyek.
A kormányzati álláspont szerint az integrált oktatásban és képzésben való részvétel
lehetősége mindenki számára nyitva áll. A különböző fogyatékossági csoportokba tartozó civil szervezetek vezetőinek tapasztalatai szerint az integrált képzés személyi és
tárgyi feltételei nem állnak rendelkezésre, így mindez csak elvi lehetőség marad.
Az egységes szabályozás és intézményrendszer kialakítását, illetve a munkaerő-piaci igényekhez igazodó képzések jegyzékének meghatározását akadályozza az is, hogy
nem áll rendelkezésre egy olyan kiterjedt adatbázis, amely nyilvántartja a fogyatékossággal élő személyek képzését biztosító intézményeket. Intézményes keretek hiányában
a civil szervezetek pályázati forrásokból szerveznek képzéseket a fogyatékossággal élők
számára, amely megoldás azonban kiszámíthatatlan és hosszú távra nem tervezhető.
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A fogyatékossággal élők esélyegyenlőségét célzó pályázatok pályázati feltételei pedig
szűkre szabják a lehetséges pályázók körét, így több civil szervezet nem tudott eredményesen részt venni azokon.
Az Alaptörvény XII. cikk (1) és (2) bekezdései értelmében mindenkinek joga van a
munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz. Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához. Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson.
A cselekvőképességet kizáró gondnokság intézményével, és annak az új Ptk.-ban történő megjelenésével kapcsolatban – még a kodifikációs munka idején – a Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény magyarországi végrehajtásáról
készült nemzeti jelentést értékelő Bizottsági összefoglaló 26. pontja felhív arra, hogy: a
magyar kormány tegyen határozott lépéseket annak érdekében, hogy az új Polgári Törvénykönyv tervezetében szereplő „cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság”
jogintézmény helyett a „cselekvőképességet korlátozó gondnokság” kerüljön előtérbe,
amelynek következtében az egyén saját maga gyakorolhatja a munkához való jogát (including
with respect to the individuals right, own their own […] to work). 31
A biztos látókörébe került egyedi ügy kapcsán vált igazán kézzelfoghatóvá a polgári jogi cselekvőképesség és a munkavégzési képesség problematikája. A polgári jogi
cselekvőképesség nem egyenlő a munkavégzési képességgel, nem egymásnak megfelelő fogalmak.
Egyértelmű továbbá, hogy a fogyatékosság és a korlátozott cselekvőképesség vagy a
cselekvőképtelenség sem koherens fogalmak. A gondnokság alá helyezés folyamatában
sem vizsgálja az igazságügyi szakértő a munkaképességet, ez nem is feladata. A foglalkoztatás-egészségügyi szakemberek a gondnokság alatt álló munkavállalókat is nyilváníthatják munkaképesnek. Az adott munkavégzéstől, feladattól és a munkavállaló
képességeitől függ a munkaképesség megítélése, hiszen nyilvánvalóan olyan munkát
végez mindenki – a nem fogyatékossággal élő emberek között is – amire képes, és amire
alkalmazható.
A cselekvőképtelen munkavállalók munkavégzésének lehetőségét az új Munkatörvénykönyve kifejezett rendelkezésekkel32 teremtette meg, amelyek összhangban vannak a Ptk. vonatkozó előírásaival, 33 miszerint a cselekvőképtelen személy munkajogviszonyt
is létesíthet, hiszen nevében gondnoka jár el. A gondnoknak a véleménynyilvánításra képes
gondnokolt kívánságát, kéréseit – pl. a tartózkodási helyére vonatkozóan – a döntések
meghozatala előtt meg kell hallgatnia és lehetőség szerint figyelembe kell vennie. Mindezek értelmében tehát a munkaképes cselekvőképtelen személyek is rendelkeznek – a
munkaügyi központok gyakorlata által megkívánt, azonban jogszabályban nem rögzített – a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel, így álláskeresőként jogszerűen nyilvántartásba vehetők.
A fogyatékossággal élő személyek, amint azt már fentebb jeleztem, 2012. július 1-től a
rehabilitációs szakigazgatási szervekhez fordulhatnak foglalkoztatásukkal kapcsolatos
Az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága Záró Észrevételei (CRPD/C/
HUNCO/1), 26. pont; Genf, 2012. szeptember 17–28. – Consideration of reports submitted by States
parties under article 35 of the Convention: concluding observations of the Committee on the Rights
of Persons with Disabilities: Hungary 26. Geneva, 17–28 September 2012.
32
Lásd a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 21. § (5) bekezdését.
33
Lásd Ptk. 15/A. § (1) bekezdését.
31
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kérdéseikkel, álláskeresőként való nyilvántartásba vételüket a munkaügyi központoknál a megváltozott hatásköri szabályok miatt nem kérelmezhetik. 34
A védelmi háló – az állami intézményvédelem jelentősége
Az ENSZ Egyezmény következetes szigorral kívánja érvényesíteni az alapvető emberi
jogokat, ehhez számos jogintézmény megváltoztatásához, bevezetéséhez fűz indokot.
A bentlakásos intézmények kitagolása, a választójog érvényesíthetősége, a cselekvőképesség teljes kizárása (cselekvőképességet kizáró gondnokság intézménye), a támogatott
döntéshozatal jelentősége, a fogyatékos emberek méltósága és ebből következő önrendelkezési joga a hazai gyakorlatban rendkívül erőteljes beavatkozást igényelne a jogalkotó
részéről, azért, hogy a társadalmi befogadás valóban töretlen lehessen (At. XV. cikk).
2013 tavaszán több fogyatékos civil szervezet azzal a panasszal fordult az alapvető
jogok biztosához, hogy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) módosítása miatt veszélybe kerülhet a fogyatékossággal élők közszolgáltatásokhoz való hozzáférhetőségének biztosítása. Ez ugyanis
hatályon kívül helyezné az akadálymentesítéssel kapcsolatos – 1998 óta már több ízben
módosított – határidőket, amivel álláspontjuk szerint ellehetetlenülne a közszolgáltatásokhoz való hozzáférhetőség kikényszerítése, ami pedig nem összeegyeztethető a Magyarország által vállalt nemzetközi kötelezettségekkel.
Az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdése rögzíti, hogy Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság,
nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. Az Alaptörvény XV. cikk (5) bekezdése továbbá azt tartalmazza, hogy Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékossággal
élőket. Az ENSZ Egyezmény 9. cikke értelmében pedig a fogyatékossággal élő személyek
önálló életvitelének, az élet valamennyi területén történő teljes körű részvételének lehetővé tétele érdekében a részes államok megteszik a megfelelő intézkedéseket azért,
hogy másokkal azonos alapon biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek számára a
fizikai környezethez, a közlekedéshez, az információhoz és kommunikációhoz, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat és rendszereket, valamint más,
nyilvánosan hozzáférhető vagy rendelkezésre álló lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz
való hozzáférést.
A Fot. módosítása hatálybalépését követően, a lejáró akadálymentesítésre vonatkozó
határidők eltörlése önmagában semmiképp sem jelentheti azt, hogy törvényi határidő
hiányában ne lenne jogi lehetőség arra, hogy a közszolgáltatáshoz való hozzáférés megteremtésének elmulasztása miatt 2014. január 1-je után bírósági vagy hatósági eljárást
indítsanak. Tehát a módosítás összevetése az Alaptörvénnyel és az ENSZ Egyezménnyel
– amely a törvénymódosítás indokolásával is összhangban áll – azt eredményezi, hogy
továbbra is valamennyi közszolgáltatás esetében biztosítani kell a hozzáférhetőséget, a
kötelezettség nem szűnik meg, a kikényszeríthetőség fennmarad. A módosítás alapján
ezzel együtt nem zárható ki az, hogy kérdésessé válhat a gyakorlatban a határidőre
nem teljesült kötelezettségek sorsa, vagyis hatékonyan kikényszeríthető lesz-e az egyes
releváns területeken az akadálymentesítés tekintetében is a folyamatos előrehaladás.
34

Lásd az OBH 3360/2003. számú és az AJB-2266/2012. számú jelentéseket.

A fogyatékossággal élő személyek és csoportok alapjogi helyzetéről

259

Esélyek, lehetőségek
Mára általános tapasztalat és a biztos munkája során is folyamatosan érzékelhető jelenség a többségi társadalom, a nem fogyatékos emberek elzárkózó attitűdje, az előítéletek
és félelmek jelenléte Magyarországon. Mindezek feloldása és a befogadó társadalom
realizálása érdekében nagyobb hangsúlyt kell fektetni az állami és a civil szektorban
egyaránt a fogyatékossággal élő emberek életét megismertető, érzékenyítő programok,
kampányok szervezésére.
A sérült emberekkel szemben kialakult elzárkózás és közöny ugyanakkor oldódni
látszik. A jog – és az esélyegyenlőséget célzó nemzetközi egyezmények sora születik, a
korábbi egyezségokmányokba belekerül a fogyatékosügyi módosítás. A deklaráció, az
elvi szinten való megfogalmazás azonban nem elegendő azoknak a jogoknak a teljes
értékű érvényesüléséhez, amelyeket ezek a jogszabályok és nemzetközi nyilatkozatok
foglalnak magukban. Az elfogadás bővíti a fogyatékos emberek jogainak a mozgásterét,
hogy azok az egyéni és a társadalmi viszonyokban meghatározóbb mértékben, de legalább kevesebb sérelem nélkül realizálódhassanak. Ennek két lehetséges módja a morális és a fizikai akadálymentesítés, az informálással és az énformálással. A morális akadálymentesség a sztereotípiáktól és a közhelyektől való megszabadulást foglalja magában,
míg a fizikai akadálymentesség a fizikai és a szellemi hozzáférhetőséget (a teljes szabadság, az önállóság, az ingók elérhetősége) fedi. A hatékony informálás mint megvalósítási
eszköz a társadalomban létező tudatlanságon alapuló félelmet és közönyt szünteti meg
a valós tényeknek, adatoknak, publikációknak a közlésével, a rendezvények megvalósításával. Az énformálás folyamatában a hatékony kommunikáció, a nyitottság, a rugalmasság és az ügyesség kap kiemelkedő szerepet. 35

35
K önczei György – K álmán Zsófia: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Budapest: Osiris Kiadó,
2002. 503.
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Látlelet a magyar társadalom érzékenységéről
A betegek, az idősek és a nők helyzete
A betegek, páciensek egészségügyi, valamint egészségügyi ellátásokkal összefüggő problémái – relatív rászorultsági csoportképzőként – átmeneti vagy tartós nehézségeket jelenthetnek az érintettek számára. Történetiségét tekintve a 20. század második felének
emberi jogi diskurzusa segítette a páciens szempontú jogi gondolkodás fellendülését. A
betegjogok fejlődéstörténete klasszikus ívet rajzol az európai dimenzióban, lassú alkalmazkodást jelent azonban a hazai ellátás tekintetében. A szakirodalom általában nem
tekinti rászoruló csoportnak a betegeket, tekintettel arra, hogy az egészségügyi rendszerek (vö. K+F, biztosítási mechanizmusok) épp azért működnek, hogy a beteg a lehető legrövidebb időn belül „munkaképessé” válhasson. Magyarországon ez a szándék
nehezen érzékelhető, inkább csak a magánellátóknál és a még/már működő biztosítási
piacon.
Az időskor mint rászorult, kiszolgáltatott helyzet sajátos európai jelenség, hiszen Európa öregszik. Mivel a téma nem tisztán alapjogi, hanem elsősorban társadalomtudományi kérdés, vizsgálataink, kutatásaink olykor sokkal tágabb képet igyekeztek befogni, mint ami az ombudsman szerepétől egyáltalán elvárható. Arra hívjuk fel a figyelmet,
hogy a kutatások szerint már 10 év múlva is minden negyedik magyar ember hatvanévesnél idősebb lesz – Európa sincs jobb helyzetben. Európai kihívás az idősekről való
gondolkodás, a társadalmi feszültségek kezelését szolgáló politikák és az emberi jogok
összhangjának jogállami megteremtése.

Az emberi méltóság csorbulása – betegjogok bizonyítékok nélkül
Az elmúlt évek vizsgálatai és a 2011-es évi betegjogi projektmunka során ugyancsak az
alapjogi szempontrendszerre helyezte a biztos a hangsúlyt, de fontos volt az az általános érvényű alkotmánybírósági megállapítás is, amely szerint a tudományos igazságok
kérdésében állást foglalni csak maga a tudomány lehet kompetens, a tudományos igazságok, szakkérdések eldöntésére a tudomány és nem a jogvédelem képviselői hivatottak. Az absztrakt alapjogi jogvédelem sarokköve az orvostudomány etikai normái és
az alkotmányjog mátrixa. Meddig terjed a szakmai követelmény, és hol kezdődnek a
beteg jogai, honnan kötelező a visszalépés, hogyan érvényesülhet a betegjogi katalógus
rendszerelméleti dinamizmusa, fontos-e egyáltalán a tájékozott beleegyezés intézménye egy aszimmetrikus hierarchikus viszonyrendszerben.1
1
B orza Beáta (szerk.): „Beteg jogaink egészséges méltóság”. AJBH projektfüzetek 2012/2. Budapest:
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala.
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A betegek vagy – ahogy a szakirodalom egyébként nevezi – a páciensek jogai és annak
érvényesülése, érvényesíthetősége szorosan összefügg egy-egy állam demokráciaérzékenységével. Ahol az emberi jogok presztízse magas, ott a páciens partner az egészségügy minden szintjén, bár kétségtelen, hogy ezekben az államokban a biztosítók szerepe
lényegesen nagyobb (pl. USA, Nagy-Britannia, Új-Zéland, Ausztria).
A legújabb kori orvos-beteg viszony szükségképpen változott, illetve kellene változnia a szolgáltató egészségügy keretezte határok között. Tudott, hogy az orvoslás tudománya, a biotechnológia, a génkutatás lépései rendkívüli tempóban haladnak, amelyhez képest a klasszikus hazai betegjogi felfogásnak nagy a lemaradása. Amíg az ombudsman átfogó vizsgálatai fókuszában kényszerűen – más betegjog-érvényesítő szereplők híján 2 – többet szerepel az egészségügyi rendszer és az orvos, mint a gyógyítás
alanya, addig nehéz minőségi eredményekről beszámolni, noha kétségtelenül szűk, valójában nincs is vizsgálati tér a beteg orvosszakmai ellátása tekintetében. Ugyanakkor a
rendszer állapota nyilvánvalóan tükröt állít a betegellátás minősége elé, ami, rászorul a
változtatásra, habár az egészségügyi törvény betegjogi katalógusa akár a legmagasabb
elvárásokat is kielégíthetné. 3
Amikor a beteg számára használhatatlan a lift a kórházban, mert az ’személyzeti’,
vagy a mosdó, mert nincs az ajtón kilincs vagy a kagylón csap, esetleg nincs szék a várakozásra a röntgen előtt, a beteg vagy hozzátartozója aktivitásán múlik, hogy segítséget
kér-e egy arra járó nővértől, esetleg segítséget kér és méltatlankodik, vagy egyenesen
a betegjogi képviselőhöz fordul. Külön fizet tehát a beteg nem csupán hálából, hanem
kiszolgáltatottsága okán, hogy megkapja azt az ellátást, amit egyébként a kórház ígért
(vö. elvárható, törvényben rögzített kötelezettség) vagy legalább magától értetődőnek
kellene lennie a 21. századi egészségügyi ellátásában, mindazt, amit az Alaptörvény
és az egészségügyi törvény vállal, és amit nemzetközi dokumentumok és a Betegjogi
Charta előír.4 Ezt is tudja a rutinos beteg, és ’kiharcolja’ az ellátás maximumát, ha állapota ebben nem akadályozza és felismerte kiszolgáltatottságának jelentőségét, hiszen
az ápolás hiányait a hozzátartozó esetleg megoldja, de egy CT-vizsgálatot aligha indikálhat a hozzátartozó. Az információ és tájékozottság tehát egyoldalú a hagyományos
ellátási dimenzióban, nem úgy a betegjogokkal, vagyis az emberi méltósággal értőn
bánó társadalmak egészségügyében. A gyógyítás könnyebb, olcsóbb, hatékonyabb a jól
tájékozott, méltóságában tisztelt beteg/páciens tekintetében, legyen akár gyerek, akár
idős vagy éppen akut ellátást igénylő fiatal menedzser.
Az Alkotmánybíróság 2000-ben foglalkozott első alkalommal az egészségügyi önrendelkezési jog kérdéskörével. 5 A vizsgálat során megállapította, hogy mások életének és testi
épségének védelme – szükség esetén – megengedett korlátja lehet a betegek önrendelkezési
2
2012. augusztus 1-jén lépett hatályba a 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet, amely az Országos
Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (a továbbiakban: OBDK) feladatát
és működését rendezi, továbbá rendelkezik a betegjogi képviselet rendszeréről, azonban hatósági
hatásköre nincs. Az Egészségbiztosítási Felügyeletet pedig 2010. szeptember 26-val, részleges jogutódlással az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX.
törvény (Módtv.) megszüntette.
3
Lásd az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény II. fejezetét.
4
Kovács József: A betegjogok helyzete a bioetika szemszögéből. In Borza Beáta (szerk.): Beteg vagy
egészségügy – az alapvető jogok biztosának konferenciakötete. Budapest: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
69–94.
5
36/2000. (X. 27.) AB határozat, ABH 2000, 241.
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jogának, így nem alkotmányellenes az, hogy nincs szükség a beteg beleegyezésére, ha
a beavatkozás elmaradása mások életét és testi épségét veszélyezteti. Kérdés, hogy mi a
helyzet azokkal a beavatkozásokkal, amelyek elmaradása nem mások, hanem a saját –
az azokat visszautasító – személy életét, testi épségét veszélyezteti. Jogosult-e az állam
beavatkozni egy ’belső’ alapjogi konfliktusba, az egyén helyett dönteni abban, hogy
melyik alapvető joga élvezzen elsőbbséget. Fontos szempont, hogy a beteg – pillanatnyi
fizikai állapotából, életkorából adódóan – rendelkezik-e olyan beszámítási, döntéshozatali képességgel, amelyre alapozva képes a visszautasítás lehetséges következményeit
felmérni és felelősségteljes döntést hozni.
Az Alkotmány maga külön nem nevesíti a betegek jogait, de az emberi méltósághoz való
jogból és az önrendelkezési jogból levezethetők. A betegek jogaira vonatkozó lényeges,
garanciális rendelkezéseket tehát az egészségügyi törvény tartalmazza. Az emberi méltósághoz való jogot is érvényre juttató betegjogi katalógus nevesíti – többek között – az
egészségi ellátáshoz való jogot, a beteg emberi méltósághoz való jogát, tájékoztatásához
való jogát, önrendelkezési jogát és az ellátás visszautasításához való jogát. A betegjogi
rendszer központjában az egészségügyi önrendelkezési jog6 biztosítása, valamint a tájékozott
beleegyezés (informed consent) elve áll, ennek megfelelően széles körű védelemben részesül a szabad, tájékozott és felelősségteljes döntésre képes ember saját teste és sorsa
feletti rendelkezési joga.
Lényeges szempont, hogy a beteg és/vagy egészségügyi ellátást igénybe vevő személyek e helyzetüknél fogva eleve kiszolgáltatott – nem egy esetben sajnálatos módon ’alárendelt’ – helyzetben vannak az egészségügyi intézményekkel, adott esetben a hatóságokkal szemben, ezért jogaik különösen sérülékenyek. Ebből következően az államtól
nemcsak az egészségügyi intézményrendszer fenntartása és működtetése várható el,
hanem alkotmányos kötelezettsége kiterjed az egészségügyi ellátásra szoruló személyek alapvető jogai védelmére, az egyenlő bánásmód követelményének betartatására.
Tapasztalatunk, hogy az emberi méltóság legnehezebben tolerálható sérelmei, amelyek
egy egészségügyi intézményben előfordulhatnak (hangnem, bánásmód, figyelemhiány)
utólag nem vagy aránytalan erőfeszítésekkel bizonyíthatók. Ugyanakkor a visszatérő panaszokból (amikor számos esetben névtelenséget kér a panaszos) erős kontúrja van a bizalomhiánynak. Másik elvi kiindulópont, hogy a beteg, sérült, egészségügyi ellátásra szoruló
személy kiszolgáltatott helyzetben van az egészségügyi intézménnyel, olykor az orvossal
szemben, ezért – amint fentebb már írtuk – jogai különösen sérülékenyek.
Persze a tájékozott beleegyezés az egészségügyi törvény igazán innovatív elvárása, noha
a gyakorlat kitermelte a saját jogi védelmi mechanizmusát, hiszen a gyomortükrözésre
várakozó beteg a folyosón megkapja gyors aláírásra a ’Nyilatkozat’ nyomtatványt, de a
vizsgálati időpontot már sokkal korábban regisztrálták, mégsem tudott meg időközben
semmit a beavatkozás lényegéről, kockázatairól, így a folyosói beleegyezése (ti. papíron
tájékoztatás elfogadása) is formális. Jól megvédi azonban az orvost egy esetleges műhibaperben, ami nem kívánatos következménye lehet a beavatkozásnak. A bizalomdeficit
tehát minden oldalról jelen van.
Kovács József bioetikus professzor szerint7 a tájékozott beleegyezés doktrínájának el6
Az Alkotmánybíróság megítélése szerint az egészségügyi ellátás során szükséges beavatkozásokba
való beleegyezés, illetve annak visszautasítása a személyiségi jogok gyakorlásától elválaszthatatlan.
Lásd a 36/2000. (X. 27.) AB határozat, ABH 2000, 241.
7
Kovács i. m. 69–94.
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fogadása, érvényesítése, a hazai egészségügyi ellátásba ültetése eminens érdeke lenne a
rendszer minden szereplőjének, egyébként pedig minden további betegjog érvényesíthetőségének nélkülözhetetlen feltétele. Ugyanakkor hiába áll a törvény szövege tizenöt
éve, az ellátórendszer szolgáltatási oldalán nincs igazán jelen, a norma szövege nem vált
élővé. Egészen egyszerűen az orvosok, egészségügyi dolgozók nincsenek szocializálva
arra, hogy együttműködő személyként kezeljék páciensüket, amivel a paternalisztikus
szemléletmód a társadalom mélyrétegeiben akként reagál, hogy a beteg munkatárgy,
utasítható, rendelhető.
Amikor a szülés körülményeit vizsgálta a biztos – a háborítatlan szülés lehetőségeit
kutatta a hazai kórházakban – többször felmerült problémaként a szülésről való tájékoztatás/tájékozódás minősége, annak körülményei. Mivel a vizsgálat nem jelentéssel
zárult, itt álljon csupán annyi, hogy egyre több a felkészült, jól tájékozott páciens e téren
(óvnék a várandós nő tekintetében betegről szólni!), az ő ellátásukra felkészült (ti. partnerként fellépő, segítő orvos/bába) szakmai segítők azonban meglehetősen kevesen állnak készen az intézményi ellátás hagyományos hierarchiájában. A szülés nemcsak egy
egészségügyi beavatkozás, hanem az emberi lét meghatározó állomása, ezért szereplői
az emberi méltósághoz való alapjog legérzékenyebb alanyai. Maga a szülészeti ellátás
pedig valóságos betegjogi mátrix.
Ugyancsak vizsgálatot végzett a biztos a gyermek-fekvőbetegellátás egy igen jelentős
kérdésében, amikor a beteg gyermek és az őt kísérő szülő együttesének gyógyítása/
elhelyezése volt a feladat a kórház számára.8 Nem kevesebb volt itt az ellátói dilemma, mint minőségi ellátást nyújtani, a legmagasabb progresszivitási szinten tíz gyermek számára, benne a szülők méltó elhelyezésével vagy ellátni 15 gyereket sámlin ülő/
alvó szülőket kerülgetve. A kassza e tekintetben zárt, a kórház ellátási területének közege meghatározhatja a kórházvezető döntését. Ebben a kérdésben az EACH Charta9
gyermekközpontú szemlélete a finanszírozás áldozatává lett, ahogyan a feszültségben
– szüleiket hiányolva – gyógyuló gyerekek is.
Az Alaptörvény XX. cikk (1) bekezdése rögzíti: „Mindenkinek joga van a testi és lelki
egészséghez.” E jog érvényesülését Magyarország „[…] a munkavédelem és az egészségügyi
ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet
védelmének biztosításával segíti elő” – folytatódik az alapvetés. Azok a jogi instrumentumok, amelyek rendelkezésre állnak a rendszer működtetésére, ugyancsak pontos definíciókat tartalmaznak a páciensek jogainak – kifejezetten a betegellátás során gyakorolható jogainak – tartalmi keretei tekintetében. Mivel az emberi méltósághoz való
jog a lehető legközvetlenebb kiinduló eleme az önrendelkezés jogának, a betegjogok
katalógusa lényegében sorra vehető ezek alapján.
A legfontosabb, amit az egészségügyi törvény rögzít, annak deklarálása, hogy az
egészségügyi szolgáltatások és intézkedések során biztosítani kell a betegek jogainak
védelmét. Ugyanakkor arról is mindjárt az elején biztosít a jogalkotó, hogy noha a beLásd az AJB-1348/2012. számú ügyben készült jelenést.
European Association for Children in Hospital, ’A kórházban kezelt gyermekek egyesülete’ – A
kötelező erővel nem bíró, ajánlásjellegű, ugyanakkor előremutató tartalmú és szellemű nemzetközi
szakmai dokumentum, az ún. EACH Charta (European Association of Child Health) a kórházban ápolt
gyermekek jogait összefoglaló tíz pontból áll. 1988-ban fogadták el, és betartását kívánatosnak tartják
valamennyi európai kórház számára, ugyanakkor kizárólag ajánlásnak minősül, nem rendelkezik
kötelező erővel.
8

9
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teg személyes szabadsága és önrendelkezési joga korlátozható, azonban kizárólag az
egészségi állapota által indokolt és a törvényben meghatározott esetekben és módon.
Ennek a rendkívül fontos alapelvnek a gyakorlati megvalósulása olykor nem könnyű
sem a doktoroknak, sem más, az ellátásban részt vevő szakembernek, pedig a gyógyító
munka, ahogy láthattuk, nem egyirányú utca.
Az elmúlt évek tapasztalatainak összessége tehát megerősíteni látszik a paternalista
szemléletmódot, a partnerként való kezelés hiányát, és talán éppen azért, mert a jogok tudatossága erősebbé vált. Valójában talán nem is a gyakorlat változott, hanem a
jogtudatos, tájékozott páciens lett több. Ezért ma még jelentősebb a betegjogokról való
gondolkodás, a szakágazatban dolgozók megbecsülése, annak a három főszereplőnek
(beteg, orvos, ellátórendszer) az összhangja. Nem lehet biztonságos, korszerű, mindenki számára hozzáférhető ellátást nyújtani évtizedes problémákkal küzdő, tekintélyelvű
intézményi struktúrával, innovációképtelen szakképzési rendszerben az ellátásért ’hálás’ betegnek10.
Az ombudsmani munka lehetőség arra, hogy egyes társadalmi csoportok tekintetében is külön-külön lássuk és láttassuk a rendszer működésének anomáliáit, felhívva
ezzel a jogalkotó és a szakma figyelmét egyéb, az egész társadalmat érintő összefüggésekre. Ha tehát vizsgáltuk a háborítatlan szülés megvalósíthatóságának hazai korlátait,
azzal a gyermekellátás összetett és a szakma számára is elkeserítő helyzetét is bemutatjuk. Ha átnéztük a fogyatékossággal élők egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének
akadályait, akkor külön is elemeztük a pszichiátriai betegellátás elképesztő hiányait,11
ha pedig bejártuk a hajléktalanokat segítő egészségügyi szervezeteket, látnunk kellett,
hogy az emberi lét esendőségében nemcsak mint biológiai lény kiszolgáltatott, hanem
egyúttal társadalmi lényként is vergődik.12
Mindeközben láttuk, hogy milyen körülmények között dolgoznak a doktorok, és igazából egy rendszer-abuzált orvos-beteg viszony éles karikatúrája rajzolódott ki, amelyben kiszolgáltatott a beteg, de majdnem hasonlóképpen az ellátó személyzet is. Ez a
torzulás alkalmas az orvosok egymással szembeni kiszolgáltatottságának növelésére is,
ami még inkább depriválja a beteget is, és a társadalom egy jelentős részét is.
2010-ben az ellátórendszer elképesztő méretű átalakítása szétzilálta a korábbi egészségügyi struktúra szerkezetét, ami ezzel ellátási hatékonyságveszteséget és további bizalomvesztést okozott. Az ágazat gazdasági-pénzügyi pozíciója ugyancsak fokozatosan
romlott, aminek okai elsősorban a járulékfizetés csökkentése (24%-ról közel harmadára), az alacsony foglalkoztatottsági ráta, és végső soron az, hogy az egészségügy nem tekinthető kormányzati prioritásnak. A Semmelweis Terv elképzelései ambiciózusak, de
az államosítás eszközével a tervek megvalósítása nyilván eltér az ismert európai modellektől, noha a kapacitásátrendezés, a területi ellátásszervezés új struktúrája, az OBDK
„Borza Beáta (szerk.): Beteg vagy egészségügy – az alapvető jogok biztosának konferenciakötete. Budapest:
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2012. 23.
11
Ami a pszichiátria specialitását illeti, Magyarországon az egyetlen forenzikus pszichiátriai
„kórházként” az IMEI (Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet) funkcionál, amely azonban – a meghatározó európai gyakorlattal ellentétesen – nem egészségügyi szakintézmény, hanem
a büntetés-végrehajtás egyik egysége, mivel a Budapesti Fegyház és Börtön területén helyezkedik el
és több szempontból ennek van alárendelve. Ez a korszerű forenzikus pszichiátria szempontjából – a
szakemberek szerint – teljességgel elfogadhatatlan. Egyébként lásd az AJB-3536/2009. számú ügyben
készült jelentést.
12
Lásd az AJB-3240/2011. számú ügyben készült jelentést.
10
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(lásd lejjebb) felállítása, a béremelések, sőt a szakellátás és a népegészségügy intézményi
átalakítása is új lendületbe hozhatták volna az ágazatot.13 A Magyar Kórházszövetség
álláspontja továbbra is meglehetősen borús képet fest; az évtizedes problémák továbbra
is fennállnak, az alulfinanszírozottság nem változott, és az új minimumfeltételek teljesítése forráshiány miatt valójában illúzió.14 Mindeközben a betegjogok kérdése marginálissá, megoldása látszólagossá vált. A következmények lényegében nem mutatkoznak
meg kedvező működési mechanizmusokban, hiszen az állami irányítás nem ösztönző
hatású, a magánforrások bevonása elenyésző, a helyi közösségi kontroll fokozatosan
kiszorul.
Betegjog – érvényes jog?
A betegjogok deklarált érvényesítője, az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs (OBDK) központ felállítása nem ment gyorsan, noha az Egészségbiztosítási
Felügyeletet majd két éve felszámolták, lényegében a betegjogi indikátorrendszerrel
együtt. Ugyanakkor működik az a betegjogi képviselői hálózat, ami több-kevesebb sikerrel olyan segítséget kínál a hozzá fordulónak, ami nem kifejezetten jogi, pláne nem
alapjogi, de egy lehetséges kárpótlás a méltatlan bánásmód, a figyelmetlen kezelés, a
hiányos felszereltség, a holtfáradt doktorok és a kifulladt ágazat ügyetlenkedése miatt.
Több vizsgálatunk folyt15 a legutóbbi időkig azt elemezve, hogy a betegjogokat mi módon lehet érvényesíteni az általános panasztörvény alkalmazásán túl, és van-e olyan
jogi instrumentummal felvértezett ’hatóság’, amely nemcsak az ellátóval érez együtt,
ha az túlhajszolt vagy eszközök nélkül, hiányosan működik, hanem számon kérhetővé
teszi a jogokat, amelyek nélkül ma már nem működhet korszerű medicina. Vagyis érvényes-e még az egészségügyi törvény betegjogi katalógusa?
2011-ben született egy átfogó ombudsmani státuszjelentés a betegek jogainak érvényesüléséről,16 amely – a beérkező panaszok nyomán – azt térképezte fel, hogy biztosított-e az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személyek jogainak érvényesíthetősége. A vizsgálat eredményeit összegző jelentés számos, sürgősen megoldandó hiányosságra, problémára kívánta ráirányítani a jogalkotó, valamint a jogalkalmazó szervek
figyelmét a betegek jogainak területén. A vizsgálat kiindulópontját az jelentette, hogy
2011 elején számos beadvány érkezett az ombudsmanhoz, amelyekben a betegjogi panasz kezelését az ÁNTSZ igazgatóságainak eljárását, kifogásolták. A még 2010 szeptem
berében megszüntetett Egészségbiztosítási Felügyelettől átvett ügyek kezelése, a jogutód szervek által lefolytatott „eljárások” tekintetében a jelentés feltárta, hogy az átmeneti szabályok megalkotása során jogalkotói mulasztás történt. A feladatkör és az ügyek
átkerültek ugyan a jogutód szervekhez, kimaradt azonban a felhatalmazás a közigazgatási hatósági eljárási szabályok alkalmazására, ami az eljárás garanciális elemeinek
elhagyását eredményezte.
Az ombudsman szerint a korábban a Felügyelethez forduló panaszosok ugyanakkor
Sinkó Eszter előadása 2013. május 31-én a 15. Egészség-gazdaságtani Szimpóziumon az ELTE
Társadalomtudományi Karán.
14
Sinkó i. m.
15
Lásd az AJB-1039/2012. számú, az AJB-5863/2012. számú és az AJB-995/2011. számú ügyben készült
jelentéseket.
16
Lásd az AJB-995/2011. számú ügyben készült jelentést.
13
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joggal várhatták el, hogy a folyamatban lévő ügyeiket hatósági eljárásban, megfelelő
döntéssel zárják le, ne pedig közérdekű bejelentéssé minősítsék át. Úgy találta, hogy a
jogbiztonság követelményével és a tisztességes eljáráshoz való joggal nem egyeztethető
össze az a helyzet, hogy egy jogvédelmi funkciójú állami hatóság megszüntetése esetén
a szervhez fordulókat a jogsérelem érdemi orvoslásától elzárják. A betegjogok érvényesíthetőségének helyzete kapcsán a biztos kiemelte, hogy a fennálló petíciós jog jellegénél
fogva nem alkalmas arra, hogy kiváltsa vagy pótolja a korábbi hatósági jogvédelmi mechanizmust.
Az eljárási garanciák és jogorvoslat hiányában a megyei szakigazgatási szervek válogathatnak a panaszok közt, egyes ügyekben eljárást folytathatnak le, másokban nem, ami
az önkényes és kiszámíthatatlan jogalkalmazás veszélyét is felveti. Alapvetésként jelent
meg a jelentésben, hogy az egyes alapjogok védelme során már elért és biztosított védelmi szinttől történő jelentős visszalépés pedig csak igen kivételes körülmények között
fogadható el. Az ombudsmani helyzetelemzés konklúziója, hogy a betegek jogainak
valódi érvényesülése érdekében szükséges olyan, hatósági jogkörrel rendelkező, pártatlan, független jogállású, speciális szakértelemmel rendelkező, nem bírósági típusú
intézmény működtetése, amely kivizsgálja a hozzá forduló személyek egyéni panaszait,
és amelynek döntése bíróság előtt is megtámadható. A magas szintű jogvédelem a betegjogok területén valamennyi szereplő közös érdeke.
Az 1997-ben megszületett egészségügyi törvény kodifikálása során a nemzetközi
alapdokumentumok és iránymutatások szolgáltak példaként, amelyek az egyén önrendelkezési jogából kiindulva határozzák meg a betegjogok törvénybe foglalásának
egységes elveit. Így a legfontosabb irányt – az Alapjogi Charta elfogadásáig – az Amszterdami Deklaráció17 és a Bioetikai konvenció� mutatták a jogalkotónak. Összességében elmondható, hogy a jogorvoslás, a jogérvényesítés konkrét formáját, tartalmát tekintve
ugyan Magyarországot nem terhelik konkrét, nevesített kötelezettségek, ugyanakkor
a betegeket általában vagy speciálisan megillető jogosultságok tényleges érvényesülését az állam tudja hatékonyan előmozdítani, az egyre magasabb európai standardok
figyelembevétele mellett: ezek csökkentése tehát csak kivételes körülmények esetében
lehetséges. Az államnak joga és lehetősége az egészségügyi intézményrendszer megváltoztatása, a leghatékonyabb működési forma kiválasztása, ugyanakkor aggályos, ha
kizárólag célszerűségi, hatékonysági érvekre alapozottan vagy a teherbíró képesség
csökkenésére hivatkozással a védelmi szint általános csökkentésére kerül sor.
2013 tavaszán a biztos ismételten arra a megállapításra hívta fel a figyelmet, hogy
a betegek jogainak hatósági védelme sem formailag, sem tartalmilag nem megoldott,
az egészségügyi szolgáltató elleni panaszokat továbbra is pusztán közérdekű bejelentésként bírálják el. A konkrét ügy nyomán18 a biztos szerint a vizsgált eset hűen
alátámasztja azt, hogy a betegjogi jogsérelemmel összefüggő kérelmek kezelése kifejezetten megköveteli egy olyan hatósági típusú, független és speciális szakértelemmel
rendelkező jogvédő fórum működését, amelynek döntéseivel szemben bírósághoz lehet
fordulni. Ugyanakkor ez nem egyedi eset, hanem rendszerszintű probléma. A jelentés ���������������������������������������������������������������������������������������������
A WHO égisze alatt 1994-ben született meg a betegjogok általános alapelveit tartalmazó betegjogok európai chartája (Declaration on the Promotion of Patients Rights in Europe), amely modellként
szolgált az egyes országok betegjogi törvényeinek megszerkesztéséhez, így többek mellett a magyar
szabályozáshoz.
18
Lásd az AJB-1039/2012. számú ügyben készült jelentést, melyben egy halálesettel kapcsolatos
mulasztást panaszolt az elhunyt hozzátartozója.
17
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ben ennek kapcsán a biztos kiemelte, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe
vevő személyek számára három éve fennálló petíciós jog nem alkalmas arra, hogy kiváltsa vagy pótolja a hatósági jogvédelmi mechanizmust. A beérkező egyes panaszok,
a civil jogvédő szervektől érkező jelzések, a nemzetközi, európai felmérések alapján
nem tapasztalható előrelépés. A jelentésben a biztos újra arra mutatott rá, hogy a 2012
szeptemberében felállított, már működő OBDK kifejezetten alkalmassá tehető arra,
hogy hatósági jogvédelmi, illetve felülvizsgálati jogkörrel is rendelkezzen. A hatékony
hatósági jogvédelem közös érdek, hiszen tehermentesítheti a minden érintett számára
lényegesen drágább és hosszadalmasabb bírósági utat.
Rendszer – tartalékok nélkül
Magyarországon, a KSH adatai szerint az orvosellátottság – tízezer lakosra 34 orvost
számítva – az uniós középmezőnyben van. 2010-ben a betöltött szakdolgozói álláshelyek száma 5%-kal kevesebb, 96 ezer. A Közép-Dunántúlon és Észak-Magyarországon
az üres orvosi állások aránya a legmagasabb (5%), az országos átlag közel 4%. Az orvoshiány a mentésben a legnagyobb (26%), de a fekvőbeteg-ellátásban (7%) is meghaladja
az országos átlagot.
Az orvoshiány az elmúlt időszakban nem nőtt számottevően, azonban a kivándorlás
egyre erősödik. A kutatók szerint a migráció oka elsősorban az európai szintnél nagyságrendekkel alacsonyabb hazai fizetés, de jelentős szempont a külföldi munka tekintetében a rosszabb hazai munkakörülmények – benne a munkaszerződések feltételei, a
túlmunka, az időigényes adminisztráció stb. – és az általános társadalmi bizonytalanság
is.
Jelentős minőségi, ellátási változást jelentett ugyanakkor a fekvőbeteg-ellátásban,
hogy míg 2011-ben alapvetően az önkormányzati fenntartású kórházak végezték a gyógyítást, a közel 2,5 millió elbocsátott beteg háromnegyede a 113 önkormányzati kórház
egyikéből távozott 2010-ben. Az ország összesen 175 kórházából 12 magán-, 20 alapítványi és 8 egyházi fenntartású. Az ágyszámhoz viszonyítva a legtöbb beteg a magánkórházakban fordult meg, amit magas ágykihasználási arányuk is jelez. A kórházak állami
fenntartásba vételének ellátást érintő minőségváltozást hozó jelei ez idő szerint még
nem mérhetők.19
Az elmúlt húsz évben valamelyest csökkentek az ország különböző térségeiben élők
ellátásának minősége közötti különbségek, ám az egyenlőtlenségek még ma is fennállnak. A biztos átfogó vizsgálata például a pszichiátriai ellátás hazai helyzetéről épp azt
rögzítette, hogy a vizsgálat idején (2009) a Nyugat Dunántúlon kifejezetten hiányos volt
a gyerekpszichiátriai ellátás.20
A 2009. évi európai lakossági egészségfelmérés (ELEF) adatai szerint a kórházi ellátásokat a lakosságnak kevesebb mint fele tartja jónak, ötödük kisebb-nagyobb mértékben
elégedetlen. A legkevésbé a fővárosiak és a Pest megyeiek elégedettek, pedig a hozzáférés és a választási lehetőségek itt a legkedvezőbbek.

19
Lásd KSH adatok: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2011.pdf (utolsó letöltés
2013. június 13.)
20
Lásd az AJB-3536/2009. számú ügyben készült jelentést.
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Megmaradhat-e az idős emberek méltósága?
Az idősügy legfontosabb hívószava a szociális biztonság, noha ennek alapjogi garanciái
csupán az intézményrendszer működtetésére való törekvésében kérhetők számon, az
időskori megélhetés biztosítását pedig a társadalmi szolidaritáson alapuló állami nyugdíjrendszer és egyéb önkéntes alapok rendszerével segíti elő az állam (At. XIX. cikk). A
megélhetés azonban közel sem a társadalmi szolidaritás totális manifesztuma, hacsak
az ún. tartós gondozási szektor fenntarthatóságát, fejlesztését vizsgáljuk, az európai
törekvés kifejezetten a komplex programok keretében olvasható ki a közpolitikák között. Az idősügyön belül az ellátások koordinációja, az egészségpolitika integrációja,
minőségbiztosítás a tartós bentlakásos intézményekben, a munkaerőpiac és a gondozási
infrastruktúrák összehangolása ugyancsak stratégiai gondolkodást igényel. Az általunk
vizsgált helyzet is ezeket az igényeket tükrözi, sőt a program is kész. Éppen a támogató
szemlélet hiánya az, ami a hazai helyzetet nehezíti.21
Az idősek életét jószerivel csak az intézményeken, bentlakásos otthonokon keresztül láthatja az ombudsman, mert korra specifikált panaszkezelést nem végez a hivatal.
Láthatóvá válik azonban az egyes pénzbeli ellátások anomáliáin keresztül is az a társadalmi csoport, akik jóval túl a nyugdíjkorhatáron, nagyon keskeny megélhetési sávon
egyensúlyoznak. Végeztünk kutatást az időskori biztonság megvalósíthatóságának erőfeszítései terén, és megpróbáltuk az aktív időskor nemzetközi foglalkoztatási modelljeit
bemutatni. Rendkívül sokrétű és sötét tónusú az elöregedés és az ellátás problémái miatt az a kép, ami a mai magyarországi ’idősügyet’ illeti.
Az első, alapjogi szempontból releváns kérdésre is nehéz egzakt választ adni: kit tekinthetünk idős embernek? A WHO álláspontja szerint az ember fiatal 30 éves koráig, idős
fiatal vagy érett 45 évesig, középkorú 45–59 év között, 74 éves koráig öregedő és öreg
75–90 év között, végül e felett pedig agg.22 Az idősek körének meghatározása azért is lényeges, mert ha meg kell jelölni a fokozottabb védelemre, előnyben részesítésre jogosultakat, az idősek nem alkotnak könnyen, egyszerűen meghatározható, homogén csoportot. A magyar népesség korfájának figyelembevételével együtt is feltehetően önkényes
és eshetőleges volna egy szigorú életkori határ meghúzása. Nem hagyható figyelmen
kívül, hogy Magyarországon az idős emberek egy része súlyosodó egészségügyi és/
vagy szociális, megélhetési problémákkal küzd, sőt akár teljesen családi támogatás nélkül marad, így nem csupán életkora okán kerül kiszolgáltatott helyzetbe, szorul állami,
intézményi támogatásra.
Összehasonlításként: Magyarországon a hatvanas években a 60–64 év közöttiek
csaknem fele aktív kereső volt, egy 1996-os adat szerint ez az arány akkor már nem érte
el a fél százalékot sem. Az inaktivitás sajnálatos velejárója lehet egy jogfosztottabb helyzet kialakulásának, társadalmi-politikai értelemben a perifériára kerülésnek. Súlyos következményei lehetnek annak a szemléletmódnak, hogy aki nem dolgozik, az kevésbé
értékes tagja a társadalomnak. Hangsúlyozni kell, hogy az emberi méltósághoz való jog
mint az alapjogokról való gondolkodás egyik alappillére, kizár a diskurzusból minden
olyan tartalmú érvelést, amely valamely társadalmi csoportot (benne a „csoport” tagjait)
21
Lásd Borza Beáta (szerk.): „Méltóképpen Időskorban” projekt. ÁJOB Projektfüzetek 2011/2. Budapest:
Országgyűlési Biztos Hivatala, 2011.
22
Prof. Emeritus Dr. R iskó Tibor: Mit kell tudni az öregségről… In Idősgondozási kézikönyv. Budapest:
Geriáter Service Kiadó, 2010. 12.
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értékességük, a társadalmi költségekhez való hozzájárulásuk alapján kívánja kategóriákba sorolni.
A jelenlegi helyzetről
2011. évi népszámlálás előzetes adatai szerint a magyarországi népesség 9 millió 982
ezer fő, ebből idős korú, azaz 65 év feletti a lakosság 17%-a. A csökkenő gyermeklétszám
és öregedő népesség nehezíti az oktatás, a szociális és egészségügyi ellátás fenntarthatóságát. A legnagyobb kihívás a nyugdíjrendszer fenntarthatósága, mivel az 1950-es
években született népesebb generáció a közeljövőben kerül a nyugdíjaskor közelébe. Az
aktív korúak számának csökkenése egyben szűkülő munkaerő-potenciált és gyengébb
eltartóképességet is jelent. 2012. január 1-jén száz gyermekre közel 117 időskorú jutott,
míg egy évvel korábban még 115.
A lakosság közel harmadának rendszeres és jellemzően egyetlen megélhetési forrása
a nyugdíj. A nyugdíjasok száma az utóbbi években ismét csökkent, közöttük a korhatár
alatti rokkantnyugdíjasok aránya kevesebb lett.
A legutóbbi nemzetközi összehasonlító adatok szerint a szociális védelmi kiadásokra Magyarország a GDP 23,4%-át fordítja. A kiadások legnagyobb tételét a nyugdíjak
jelentik. Az összes juttatáson belül a pénzbeli ellátások aránya 2005 óta növekvő volt
Magyarországon, ellentétben az Európai Unióval, ahol viszont ez a szám csökkent. A
nyugdíjasok létszáma a rendszerváltást követően 1999-ben volt a legmagasabb (3 millió
184 ezer fő), azóta folyamatosan csökken. 2011-ben a nyugdíjban és egyéb ellátásban
részesülők létszáma 2 millió 901 ezer volt. Az öregségi nyugdíjasok száma 1 millió 737
ezer volt, csaknem tízezerrel több, mint a megelőző évben.
Az öregségi nyugdíjasok számának jelentős emelkedését jelentette a nők számára
legalább 40 év jogosultsági idő alapján biztosított kedvezményes nyugdíj bevezetése.
Miközben a korbetöltött rokkantsági nyugdíjasok száma 13 ezerrel nőtt egy év alatt, addig a jogszabályi szigorítások következtében a korhatár alatti rokkantsági nyugdíjasok
száma 2010-ben 43 ezerrel, 2011-ben pedig további 37 ezerrel esett vissza.
Ezzel együtt az új nyugdíj-megállapítások száma az elmúlt évek átlagához képest
2011-ben kiugróan magas volt, 2010-hez képest 37%-os volt az emelkedés. Ezen belül az
új öregséginyugdíj-megállapítások száma – a korkedvezményes nyugdíjasokkal együtt
– két és félszeresére nőtt, amit jelentősen befolyásolt a nők számára legalább 40 év jogosultsági idő alapján biztosított kedvezményes nyugdíj. A rokkantnyugdíjazás szabályainak szigorítása miatt viszont a rokkantsági, illetve a foglalkoztatáspolitikai okból
történő nyugdíj-megállapítások száma csökkent.
Az állami nyugdíjrendszerek háború utáni bevezetésekor az országok többségében a
nyugdíjkorhatár és a várható élettartam is 65 év volt. Az egészségügyi ellátás javulása,
a kedvező életkörülmények következtében lényegesen megnőtt a nyugdíjasként töltött
évek száma – miközben a fejlett világban jóval kevesebb gyermek születik, és a felnövő
generáció jóval kisebb létszámú, mint az időseké. Számítások szerint 2040-re a nemek
közötti különbség megmarad, és az OECD-tagországokban a férfiak 65 éves korban várható átlagos élettartama 83 évre, a nőké 87 évre emelkedik.23 A szakértők szerte a vilá23
KSH Magyarország 2011. J/7503. Forrás: Kovács Erzsébet: A nyugdíjreform demográfiai korlátai.
Hitelintézeti Szemle, 2010. 2. szám, 128–149.
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gon a továbbdolgozás ösztönzését (akár az ún. patchwork megbízással, vagyis szükség
szerinti továbbalkalmazás kisebb bérért) és/vagy a nyugdíjkorhatár emelését javasolják.
A nyugdíjas évek várható száma hazánkban 16,5 év volt 2010-ben, ez a szám évről évre
növekszik. Ezen belül a nők átlagosan 18,2, a férfiak pedig 14,1 évig nyugdíjasok. Az
ezredforduló óta a nyugdíjkorhatárt mindenütt emelik, de a nyugdíjkorhatár emelése a legtöbb országban nem követi az élettartam várható növekedését, kivéve Dániát.
A legmagasabb korhatár (68 év) az Egyesült Királyságban van, amit Németország és
Dánia követ 67 évvel. A nyugdíjkorhatár 65 év Csehországban, Görögországban, Magyarországon és Törökországban, amit nálunk az 1956-os születési évjárattal bezáróan,
fokozatosan vezettek be.24
Az öregedő társadalmak okozta társadalmi kihívások szempontjából –, a szakemberek szerint – az Európai Unió tagállamai három csoportba sorolhatók. Az első csoport
Németország, Belgium, Hollandia, Svédország, Finnország, Franciaoszág, ahol az egyre népesebb, időskorú lakosság magas életkorra, kiváló egészségügyi ellátásra, fejlett szociális ellátórendszerre számíthat. A második csoport a kontinens déli része: Olaszország,
Spanyolország, Portugália, ahol a sajátos, többgenerációs családmodell következtében kisebbek a társadalmi ellátórendszerrel szembeni elvárások. A harmadik csoport ugyanakkor az újonnan csatlakozott kelet-európai tagállamok, amelyek a szolidaritási alapú,
felosztó-kirovó típusú nyugdíjrendszerben, az alulfinanszírozott egészségügyi ellátás
és szociális ellátórendszer és a kevésbé fejlett infrastruktúra következtében jóval rövidebb életkorra, és a nyugati tagállamokban megszokottnál alacsonyabb szintű ellátásra
számíthatnak.
A rokkantnyugdíjazás új szabályai és ami utána van
A rokkantnyugdíj-rendszer átalakítása nemcsak az aktív korú ’leszázalékolt’ embereket
érinti, idősödők tízezrei kerültek ’nyugdíjas’ éveikre a létbizonytalanság szélére. Tudni kell azonban, hogy a rendszerváltás éveiben, 1989 és 1992 között megszűnt a munkahelyek közel egyharmada, és azok száma több mint tíz évvel az 1996-os gazdasági
növekedés után sem nőtt, a kutatók szerint ekkor sem haladta meg az 1993-as szintet.
A korábbi teljes foglalkoztatottságot követően újfajta társadalmi problémát jelentett a
tömeges munkanélküliség megjelenése, és ezzel a társadalombiztosítási rendszer teljes
összeomlása. Különösen érzékenyen érintette az akkor ötven év körüli aluliskolázott
embereket, akiknek gyakorlatilag semmi esélyük nem maradt munkát találni. 25 Így sok
esetben valóban alternatíva volt a ’rokkantosítás’, tehermentesítve ezzel a hazai munkaerőpiacot, némi biztonságot, túlélést jelentve több tízezer ember számára.
Az adminisztráció buktatói
2012-től gyökeresen átalakult a rokkantnyugdíj-jogosultság és az ezzel összefüggő szociális és társadalombiztosítási ellátások rendszere. A kormány álláspontja szerint a 2012.
január elsejét megelőző időszakban a rokkantnyugdíj-rendszer átláthatatlan volt és
fenntartása folyamatosan növekvő államadóssághoz vezetett volna, ezért a rokkantsági
24 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2011.pdf (utolsó letöltés 2013. június 12.)
25
L adányi János: Leselejtezettek – A kirekesztett népesség társadalom- és térszerkezeti elhelyezkedésének
átalakulása Magyarországon a piacgazdasági átmenet időszakában. Budapest: L’Harmattan, 2012. 11.
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nyugdíj, a rendszeres szociális járadék és az átmeneti járadék kivezetéséről döntöttek a jogalkotók. A kormányzati tervek szerint a nyugdíjkorhatárt elérők számára biztosított támogatást beépítették a nyugellátásba, míg a nyugdíjkorhatár alattiak – egészségi állapotuktól függően – rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásra tarthattak igényt. A juttatásokat
tehát egy táppénzszerű ellátási rendszerbe szervezték át, a változás pedig az érintettek
számára elsősorban azáltal vált érzékelhetővé, hogy az eddig folyósított ellátásuk összege jelentősen csökkent és ezek igénylését is hosszadalmas hatósági eljáráshoz kötötték.
2012. január elsejéig a minisztériumi statisztikák szerint mintegy kilencszázezer(!)
ember részesült rokkantnyugdíjban vagy ahhoz hasonló ellátásban. Annak ellenére,
hogy a kormány célja az volt, hogy a rendszer átalakításával munkára ösztönözze a járadékosokat, a változások következtében sokan úgy érezték, hogy saját és családjuk megélhetése került veszélybe, ezért a számukra átláthatatlan eljárási rend és a létbizonytalanság fenyegető veszélye miatt közel százan az ombudsmanhoz fordultak segítségért.
A változás azt a 384 ezer főt nem érintette hátrányosan, akik az átalakítás időpontjában betöltötték az esetükben irányadó nyugdíjkorhatárt és azt a 65 ezer fős csoportot
sem, akik I-es és II-es fokú egészségkárosodás miatt részesültek rokkantsági ellátásban, illetve azokat sem, akik III-as csoportú rokkantnak minősültek, de öt évvel álltak
a nyugdíjkorhatár előtt.
Problémát jelentett viszont annak a mintegy 110 ezer személynek a helyzete, akik
2012 előtt az ún. III-as egészségkárosodási csoportba tartoztak, mivel nekik az új jogszabályok értelmében kötelező felülvizsgálatra kellett jelentkezniük. Ugyanez vonatkozott a rendszeres szociális járadékban részesülő 84 ezer főre is, akik az előző csoportba
tartozókhoz hasonlóan az egészségkárosodásuk és rehabilitálhatóságuk mértékétől
függően számíthattak rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásra. Az új szabályozás megszigorította a munkavállalási lehetőségeket is, ugyanis 2012. január elsejétől, ha valaki
rehabilitációs ellátás mellett dolgozik, felfüggesztik az ellátás folyósítását, míg a rokkantsági ellátásban részesülő munkavállalók támogatását abban az esetben függesztik
fel, ha jövedelmének három egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladta
a minimálbér 150%-át.
A jogszabály-változások következtében összesen majdnem kétszázezer(!) ellátásra szoruló állampolgár felülvizsgálatát kellett elvégezni. A felülvizsgálatok elvégzését ráadásul
határidőhöz is kötötte a jogalkotó, mivel a III. csoportos rokkantsági nyugdíjban részesülő
személyek esetében úgy rendelkezett, hogy amennyiben 2012. március 31-ig kérik állapotuk felülvizsgálatát és a vizsgálat alapján megállapították, hogy nem foglalkoztathatók,
rehabilitációjuk nem javasolt, rokkantsági ellátást állapítanak meg részükre, melynek ös�szege megegyezik a megállapítást megelőző hónapra járó ellátás összegével. A 2011 végéig
rendszeres szociális járadékban részesülő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, illetve 57.
életévüket 2011. december 31-ig betöltő személyek számára rokkantsági ellátást írt elő a
jogszabály, változatlan összegben, a jogosultsági feltételek fennállásáig.
Mindez azt jelentette, hogy 2012. január elsejét követően az a megváltozott munkaképességű személy, akinek egészségi állapota a komplex minősítés alapján 60%-os vagy kisebb mértékűnek bizonyult, és aki a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül legalább
1095 napon át biztosított volt, továbbá a kérelem benyújtásakor nem végzett keresőtevékenységet és rendszeres pénzellátásban sem részesült, az ügyében kiállított, egyedi rehabilitációs javaslattól függően rehabilitációs ellátást vagy rokkantsági ellátást igényelhetett.
A fenti, általános feltételek megléte esetén 2012. január elseje óta rokkantsági ellá-
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tást az a megváltozott munkaképességű személy igényelhet, akinek rehabilitációja nem
javasolt, 26 az a megváltozott munkaképességű személy, akinek a foglalkoztathatósága
rehabilitációval helyreállítható, vagy aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a
kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő
időtartam az 5 évet nem haladja meg. Továbbá az is, akinek esetében a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5
évet nem haladja meg.
A rokkantsági ellátás összege az új jogszabályok alapján nem tekinthető olyan mértékű keresetpótló bevételnek, amely az esetenként nagy gyógyszerköltséggel vagy
gyógyászati segédeszköz-igénnyel rendelkező személyek számára megoldást kínál a
munkaképességük elvesztése esetén.
Így például a rokkantsági ellátás összege annak a megváltozott munkaképességű
személynek az esetében, akinek az egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,
valamint annak a személynek, akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, de az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül eléri a havi átlagjövedelem 40%-a,
de legalább a minimálbér 30%-a (27 900 Ft) és legfeljebb a minimálbér 45%-a (41 850 Ft).
Annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében, aki egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai
szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási
rehabilitációja nem javasolt, valamint annak a személynek az esetében, aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, de az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül
eléri a havi átlagjövedelem 60%-a, de legalább a minimálbér 45%-a (41 850 Ft) és legfeljebb a minimálbér 150%-a (139 500 Ft).
Aki kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható, annak a havi átlagjövedelem 65%a, de legalább a minimálbér 50%-a (46 500 Ft) és legfeljebb a minimálbér 150%-a (139
500 Ft) lehet a jövedelme. Végül akinek egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem
vagy csak segítséggel képes, a havi átlagjövedelem 70%-a, de legalább a minimálbér
55%-a (51 150 Ft) és legfeljebb a minimálbér 150%-a (139 500 Ft) biztosított.
Az érintetteket – és hozzátartozóikat – sokkolta a jogszabályváltozás okozta rapid
eljárás, és persze az ebből következő megélhetési félelem. Az eljárás sem volt egyszerű.
Az ellátás megállapítására vonatkozó kérelmet formanyomtatványon, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási szervnél kellett benyújtani, de a komplex minősítést és az ennek alapján elkészített szakhatósági állásfoglalást, amely a kérelmezők
egészségkárosodásának mértékét és rehabilitálhatóságuk fokát tartalmazta, a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSzH) szakértői bizottsága állította ki. Ugyancsak
az NRSzH járt el az elsőfokú nyugdíjbiztosítási szervek határozatait megfellebbező panaszosok ügyében, az ellátásokról szóló jogerős határozatok alapján viszont egy másik
hatóság, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósította a megállapított összegeket.
Ezen belül egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei
miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt; egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott
egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt; kizárólag folyamatos támogatással
foglalkoztatható, vagy egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes.
26
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Az ombudsmanhoz érkező panaszokban többségében az NRSzH eljárásának elhúzódását sérelmezték a beadványozók, de a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság késedelmes utalásai miatt is többen kérték az alapvető jogok biztosának segítségét. Az NRSzH igazgatója
ezt azzal magyarázta, hogy a hatósági szervezetrendszer 2012-es átalakulása miatt a rehabilitációs hatóságokra jelentős többletfeladatok hárulnak, valamint az orvoshiány miatt a szakértői vizsgálatok megszervezése is több időt vesz igénybe. Ezt észlelve, a beadványok feldolgozása során különös figyelmet fordítottak azon ügyfelek beadványainak
elbírálására, akik a kérelmük előterjesztésekor nem részesültek rendszeres pénzellátásban, de az ügyintézői létszám hiánya és a Hivatal működésében a hatáskör-bővüléssel egyidejűleg észlelhető informatikai problémák miatt elkerülhetetlen volt az ügyek
feltorlódása. Mindezen túl a hivatal minden esetben – felügyeleti szervként biztosított
jogkörében eljárva – nyomatékosan felhívta a panaszokkal érintett Kormányhivatalok
Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve vezetőjének figyelmét az ügyhátralékok haladéktalan feldolgozására, valamint az ügyintézési határidők pontos betartására – amihez a
hivatal szakmai segítséget is ajánlott a megyei hatóságok számára.
Korrekt helyzetmagyarázatot tapasztalt az ombudsman a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részéről is. Az NRSzH-hoz hasonlóan a késedelmes ügyvitelhez vezetett a rengeteg
kérelem, azonban az igazgatóság vezetője nyomatékosan felhívta az érintett szervezeti
egységek vezetőjének figyelmét arra, hogy a munkaszervezés során fokozottan törekedjenek valamennyi feladatkörükbe tartozó ügy megfelelő határidőn belül történő elintézésére. Az igazgatóság vezetője kérdésre arról is tájékoztatta az ombudsmant, hogy
a hivatal egyes, különösen nagy ügymennyiséget feldolgozó szakterületein jelenleg is
átfogó szakmai támogatási ellenőrzés folyik, amelynek során rendszeres vezetői ellenőrzést, és szükség szerint a folyamatban levő ügyekben konkrét szakmai útmutatatást
biztosítanak az ügyintézési idő és a feldolgozandó ügyek nagyságrendjének csökkentése érdekében.
Nehezen értékelhető objektíven az a helyzet, ha egy állapotánál fogva rendkívül kiszolgáltatott embernek a hivatalok kontrollmechanizmusa miatt akár időlegesen vagy
csak vélelmezetten ellátás nélkül, esetleg csökkentett ellátás mellett kell élnie. Különösen aggályos mindez, ha mélyszegénységben élő, évek óta munkanélküliként, rokkantellátásból élők százainak kell a jogszabályi környezet realitásait tudomásul venni.27
A bentlakásos intézmények helyzete az idősgondozásban
Talyigás K atalin a Szociális Innováció Alapítvány, de az idősügy egyik legelismertebb
szakembere szerint az idősügy olyan globális kérdés, mely szüntelen felveti a közösségek (vö. állam) egyre fontosabb szerepét a modern világban. Nehezedő kérdés, hogy a
szemléletmód a hiányokon vagy a képességeken nyugvó-e, és persze az is, hogy veszteség vagy fejlődés modellben értelmezhető-e a nemzeti időspolitika. Maradt-e lehetőség
a képességek fenntarthatóságán nyugvó „élethosszig tartó tanulás” stratégiájában az
idősödőnek vagy a szépkorúnak, van-e nemzeti konszenzus ebben a kérdésben, vagy
27
2012-ben a biztos az Alkotmánybíróság előtt utólagos normakontrollt kezdeményezett az AJB2638/2012. számú indítványában a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló, 2012.
január 1-jétől hatályos törvény tekintetében a szerzett jogok fenntartásába vetett bizalomvédelem, és
az esélyegyenlőség elvének sérelme alapján. Az AB az indítványnak részben helyt adott, és a rehabilitációs ellátás szünetelésére vonatkozó szabályt az indítvánnyal összhangban megsemmisítette.
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csupán az intézményi (vö. szociális) ellátások terepére korlátozódik az időspolitika. Alkalmasak-e a mai családok az idős hozzátartozó gondozására, vagy a bentlakásos otthonok „komfortja” az ideális? Segít-e a szociális szervező a szociális ellátásban, ha az idős
ember csupán hétköznapi (vö. alapvető) támogató segítséget igényel?28
A magyarországi időspolitika programja az alapellátás, az otthonápolás, a szociális
ellátások és az egészségügyi szakápolás teljes spektrumának összhangján lesz életképes. A szakmabeliek tucatjai beszélnek a bentlakásos otthon intézményének inflálódó szerepéről, arról, hogy olykor csak az évtizedes szakmai elhivatottság működtet
egy-egy intézményt, illetve az idős emberek számára legtöbb esetben utolsó otthonuk
működése, működtetése óriási gondokkal terhelt. Az időseket ellátó szociális szakma
képviselői küzdenek a többfeladatos bentlakásos intézmények funkciózavaraival és a
finanszírozási feltételek ellentmondásosságaival, a kompetenciák tisztázatlan határaival, csak úgy, mint a szociális és egészségügyi ellátás tartós gondjaival – az időskori
demencia és az Alzheimer-kór tüneteinek „orvoslásakor” – olykor több száz férőhelyes
intézményen belül.
A jogi környezet változása miatt 2008. január 1. előtt az ápolást (tartozzon az bármilyen ápolási típusba) el tudták végezni az otthonok ápolói felelősséggel és plusz költségek nélkül. A jelenlegi jogszabályok azonban – vagyis a négy órát meghaladó ápolási
igény esetében történő felvételi lehetőség és az alapápolási kötelezettség – a szociális
otthonokat egészségügyi és nem szociális intézményként kezelik. A probléma akkor
okoz kompetenciazavart, ha a szociális otthonban lakó idősödése, leépülése, egyéb betegsége kapcsán gyakori szakorvosi, szakápolási – értsd fekvőbeteg intézeti – ellátásra
szorul, majd a terápia befejeztével – olykor néhány nap után –visszabocsátják az otthonba azzal, hogy szakápolási tevékenységet az otthon ápolói is tudnak/képesek/kötelesek végezni. Ez utóbbi természetesen igaz lehet, azonban mindehhez sem eszköz, sem
elegendő forrás nem áll az idősotthonokban rendelkezésre. Az évek óta folyó szakmai
diskurzus – maga a biztos is felvetette 2010-ben folytatott idősügyi projektje kapcsán –
egyelőre nem vezetett konszenzushoz. Jellemző ugyanakkor, hogy a szociális otthoni
ápolók nagy számban hagyják el a szakmájukat, illetve a bentlakásos szociális otthonokat, mert sem az anyagi, sem a szakmai körülmények nem elfogadhatók számukra. A
szakemberek tapasztalatai szerint a hatóságok ellenőrzése során olyan, az egészségügyi
szemléletet erősítő attitűd bontakozik ki, amely több esetben összeegyeztethetetlen a
szociális szakma azon szemléletével, mely egy tartós bentlakásos otthont a kliens „otthonaként” definiál. Mindez méltánytalan a fenntartókkal szemben is, hiszen plusz feladatot és követelményt rendel, elégséges finanszírozás nélkül.
Az aktuális szociálpolitika nehéz terepen mozog tehát az európai igények és a hazai
lehetőségek között. A lehetséges megoldás szociális ágazati konzultáció sorozatát igényelné továbbra is a szaktárca vezetői és az érintettek között, a kiszámítható ívű szociálpolitika megalkotásához, a struktúraváltás – benne a szemléletváltás – kialakítását
eredményezné.
Magyarországon a KSH legutóbbi adatai szerint 52 750 ellátott él valamilyen bentlakásos idősotthonban vagy időskorúak gondozóházában. Ez, a valamennyi szociális
28
„Méltóképpen időskorban” – az alapvető jogok biztosa idősügyi projektjének, záró konferenciáján
2010. október 14-én elhangzott előadásban. In Borza Beáta (szerk.): „Méltóképpen Időskorban” projekt.
ÁJOB Projektfüzetek 2011/2. Budapest: Országgyűlési Biztos Hivatala, 2011. 24.
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szakellátást nyújtó intézmények (idős, hajléktalan, fogyatékos, pszichiátriai, szenvedélybeteg ellátó intézmény) lakói tekintetében csaknem 60%.29 Az idősellátásban működő intézmények száma 697 – ebben a nonprofit, az egyházi, az egyéni és társas vállalkozás és az állami otthonok értendők. A legmagasabb átlagéletkor 79 év, a legnépesebb
korosztály a 80-90 éveseké, ami az összes lakó 40%-a. Nem kevesebb a feladat, mint egy
kisvárosnyi idős ember élete utolsó éveinek méltó körülményeit megszervezni.

A nők (jogi) helyzete – látlelet az ombudsman gyakorlatából
A nemi alapú diszkriminációs ügyek – elsősorban a munka világában – az Egyenlő
Bánásmód Hatóság vizsgálati hatáskörébe tartoznak. Néhány esetben a nő, anyaként
elsősorban az egészségügy vagy egyéb pénzbeli családi ellátások miatt került az ombudsmani vizsgálatok fókuszába. Példaként említhető emellett az ombudsman gyakorlatából két olyan ügy, amelyben a várandós nők mint érintett kiszolgáltatott csoport
védelmében lépett fel a biztos.30
A családon belüli erőszak büntető törvénykönyvi tényállásának kodifikációja kapcsán, elsősorban a gyermekek bántalmazását érintő egyéb körülményként, a gyermeki
jogok kiemelt ombudsmani védelme kapcsán mind hangsúlyosabbá válhat a nők, anyák
kiszolgáltatott helyzete a hozzátartozói viszonyokban.
Nemi esélyegyenlőség – avagy férfiak előnyben?
Magyarország 1982 óta részese a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden
formájának felszámolásáról szóló ENSZ Egyezménynek (CEDAW). 31 Az Egyezmény
alapján az államnak minden szükséges jogi, közpolitikai és egyéb intézkedést meg kell
tennie a nők elleni diszkrimináció megszüntetése érdekében.
Az Egyezmény végrehajtását az ENSZ CEDAW Bizottsága a végrehajtásról időszakosan benyújtott kormányzati jelentések áttanulmányozását követően, az állami képviselőkkel folytatott konstruktív dialógus figyelembevételével ellenőrzi. A Bizottság munkája során a civil szervezetek által készített árnyékjelentéseket/alternatív jelentéseket is
feldolgozza, és a civil szervezetek képviselőit is meghallgatja, végül a fentiek alapján az
Egyezmény végrehajtásának elősegítését szolgáló ajánlásokat fogalmaz meg az állam
számára. A CEDAW Bizottság a magyar állami és civil szervezeti képviselőkkel legutóbb 2013 februárjában folytatott konzultációt az Egyezmény végrehajtása érdekében
2007 óta tett intézkedésekről, a magyar államnak szóló ajánlásait pedig 2013. március
4-én tette közzé. Tekintve, hogy a Bizottság Magyarországnak címzett ajánlásait (sem
29
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások igénybevevői 2012. In Szociális Füzetek.
Budapest: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, 2013. 72.
30
Ezek a GYED előfeltételeinek OEP általi vizsgálata (AJB-1569/2012. sz. jelentés), valamint a
várandós nőket érintő alkotmánybírósági indítvány, mely szerint aggályos a Munka Törvénykönyvének azon előírása, mely szerint a felmondással szembeni védelemre a várandós munkavállaló csak
akkor hivatkozhat, ha terhességéről a munkáltatóját a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta.
Lásd az AJB-6468/2012. számú indítványt.
31
Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women (CEDAW) – Magyar
ország ratifikálta és a belső jog részévé tette az 1982. évi 10. törvényerejű rendelettel.
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a korábbiakat, sem az ideieket) mind ez idáig hazánk nem hajtotta végre, vitathatatlanul szükséges az ombudsmani szerepvállalás e problémakör jogalkotó felé történő
közvetítése tekintetében is, ami elsősorban az érintett civil szervezetekkel való intenzív
kapcsolattartásban érhető tetten.
Az esélyegyenlőség érvényesülésének erősítéséért való küzdelemben kulcsszerepe
van a követelmény mögötti alapelvek széles körű társadalmi elfogadottságának, támogatottságának. A diszkrimináció, azon belül a nemi alapú hátrányos megkülönböztetés
témaköre jelentős jogtörténeti háttérrel és uniós jogszabályi keretrendszerrel bír, mégis
komoly dilemmák terhelik a probléma jelenkori megközelítését: például a kvótakérdésben még messze nincs szakmai konszenzus; az egyes fogalmak (pl. összehasonlítható
helyzet, szituáció; erőszak-bántalmazás) értelmezésében rejlő különbségekből eredő
nehézségek még mindig jelentősek. Széles körű monitoringtevékenysége révén az ombudsman fókuszálhatja a figyelmet a problémakör sarokpontjaira, a kérdéseket konkretizálva elősegítheti a válaszkeresés hatékonyságát.
Számos uniós jogeset igazolja, hogy Európában is, ahogy hazánkban is, a munka
világa, a munkaerőpiac a nemi alapú hátrányos megkülönböztetés megjelenésének leggyakoribb színtere. A munkaügyi bíróság elé kerülő diszkriminációs jogesetekben – a
hivatkozható uniós jogforrások 32 megléte ellenére is –, a bizonyítási teher kérdésének
bizonytalansága okozza a legnagyobb problémát. Általános európai tapasztalat, hogy
az egyetemi képzésektől vagy az egyes munkahelytípusoktól, a munkaidőn, gazdasági
és családi hagyományokon át, a nőies és férfias foglalkozásokra vonatkozó előítéletekig
számos nehézség akadályozza a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség megteremtését a
munka világában (is), és bár ezek leküzdését az unió jogalkotói mellett az ILO is igyekszik elősegíteni, a rögzült sztereotípiákon alapuló és az eltérő fogalomértelmezésből származó
problémák még erőteljesen érzékelhetők.
A diszkriminációs ügyek jellegüknél fogva fokozott körültekintést igénylő, érzékeny
kérdések, melyek vizsgálata során az elvek gyakorlattá válásához a döntéshozatali eljárásokban – a jogalkotástól az egyes bírósági ügyekig, minden szinten – az érintett(ek)
nemi hovatartozásával összefüggésbe hozható valamennyi körülményt fokozottan kell
figyelembe venni és egységesen értelmezni, illetve mérlegelni. A fogalmak, alapelvek,
érvelések Európa-szerte is érzékelhető rugalmas alakulása, változása (is) nyomon követhető velejárója e törekvéseknek. Példa erre a direkt mellett az indirekt diszkriminációs
esetek, majd a többszörös diszkrimináció fogalomkörének megjelenése.
Ezzel párhuzamosan rögzítendő tapasztalat ugyanakkor az is, hogy az európai szintű fogalomalkotás és paradigmafelállítás korántsem jelent egységes értelmezést, még
kevésbé egységes (jog)alkalmazást az egyes tagállamokban. Az uniós jog és az egyes
nemzeti jogok kollíziója, az egyes nemzetek jogi kultúrájának eltérései számos problémát vetnek fel. Az alapvető jogok biztosa és munkatársai által is rendszeresen látogatott
konferenciák, továbbképzések, nemzetközi szintű tapasztalatcserék azonban nagyban
hozzájárulhatnak az e problémák kiküszöböléséhez szükséges szakmai konszenzus kialakulásához – melynek valódi eredményessége ugyan jóval túlmutat a szigorúan vett
jogi szakma keretein.
Az ombudsmani vizsgálatokat megalapozó tudományos kutatások, szakmai konzultációk során került a biztos látókörébe az antidiszkriminációs paradigmák leg32

Például a 97/80/EC, 2000/43/EC vagy a 2000/87/EC Európai Tanácsi irányelvek.
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újabb hulláma, a még az uniós jogban is viszonylag frissnek, a magyar jogtudatban
pedig (szinte) ismeretlennek számító többszörös diszkrimináció (multiple discrimination)
fogalomköre, melynek megemlítése e tanulmányban (is) indokolt. A témakör kutatói egyetértenek abban, hogy a fogalomkörnek több értelmezési tartománya, ennél fogva több elnevezése ismert és használatos: „egymást követő”, kombinált vagy
interszekcionális diszkriminációként is találkozhatunk vele; illetve abban is egységes
a tudományos álláspont, hogy a leggyakoribb „multidiszkriminációs” esetkör az életkor, a nemi hovatartozás és a fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetések
különféle kombinációiból adódik.
Közélet, jogtudatosítás, oktatás, tabuk
A kutatók szerint33 Magyarországon a közszolgálati média kötelezettségei között nincs
külön megemlítve a nemi esélyegyenlőség témaköre, ahogy a közoktatás tankönyveiben sem jelenik meg. Megjelenik viszont az erőszak, akár verbálisan, akár annál is erőteljesebben (lásd CEDAW jelentés). Ismert ugyanakkor, hogy Magyarország nem gyűjt
statisztikákat, adatokat a témában, ezért nincs érdemi információ sem a CEDAW Bizottság kérdéseinek megválaszolásához, sem a jogalkotási törekvések megalapozásához.
A prostitúció és emberkereskedelem témakörét érintő adatokat, intézkedéseket, törekvéseket, álláspontot hivatalos állami jelentés szóba sem hoz, pedig kétségtelen, hogy
a kérdéskör a 2007-es CEDAW jelentés óta is változatlanul fennálló problémát jelent.
A hátrányos helyzetű nők, a roma nők helyzete, a (roma) lányok szegregációja pedig
kifejezetten tabu/kínos témának számítanak ma Magyarországon, a magyar médiában
és (köz)oktatásban is.
Bár a CEDAW szövege sem tér ki rá specifikusan, a CEDAW-Bizottság már 1992-ben
általános ajánlással élt a nők elleni erőszakkal összefüggésben; a legfrissebb jelentésben
pedig üdvözlik ugyan a családi belüli erőszak önálló tényállásának készülését hazánkban, de számos konkrétumot hiányolnak belőle, akárcsak a távoltartás intézményét szabályozó rendelkezések esetében.
A biztos lehetőségei és korlátai e tekintetben tehát a teoretikus elemzés, absztrakt
alapjogi érvelés és konkrét mediáció a civil társadalom és a jogalkotó között.
A magyar Parlamentben ülő nő képviselők 9%-os aránya a 139 országot felölelő mérések szerint a 117. helyet jelenti Magyarország számára a vizsgált országok között. (Az
egyes frakciókban ez a számarány a következőképpen alakul: Fidesz 8% – KDNP 5% –
MSZP 4% (kvóta!) – Jobbik 7% és LMP 40% (kvóta!, amíg volt egységes frakció).
A nő polgármesterek számának alakulását illetően a kutatások azt állapították meg,
hogy minél kisebb a település, annál nagyobb a női polgármesterek aránya.
Az érintett civil szervezetek által a hivatalos kormányzati jelentés kiegészítéseként
készített árnyékjelentésben a ’Nők és az egészség’ címen összefoglalt valamennyi civil
javaslat megjelent a CEDAW Bizottság ajánlásaiban is. Ez azonban, amellett, hogy a
civilek rálátását igazolja, valójában inkább kétes dicsőség, mert a bizottsági ajánlások
komoly aggodalmakat fogalmaznak meg Magyarország felé a szexuális és reprodukciós
33
A hivatkozott kutatásokról Sáfrány Réka, a MONA és a Női érdek munkatársa számolt be a 2013
márciusában tartott konferencián elhangzott előadásában. („Nemzetközi kötelezettségek a nők elleni
diszkrimináció felszámolására – az ENSZ-CEDAW Egyezmény végrehajtása Magyarországon” című
konferencia, Budapest, 2013. március 13.
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jogok, a sürgősségi fogamzásgátlás vénykötelessége, az abortusz-tanácsadás vagy a szülés módjával kapcsolatos résztémák (módszer, helyszín, szereplők) kapcsán egyaránt.
A nők munkaerő-piaci helyzetét illetően a fentebb említett általános európai tapasztalatokkal egybehangzó a magyar szakemberek, kutatók, civilek álláspontja: a nők foglalkoztatottsági mutatóinak optimalizálásához előfeltétel a nők munkaerő-piaci szerepéről szóló sztereotípiák felszámolása és az ezekből származó következmények oldása,
csökkentése.
Figyelemre méltó e tekintetben a CEDAW Bizottságnak az EBH megerősítésére vonatkozó ajánlása, és az új Munka Törvénykönyve általi visszalépéseket kifogásoló megjegyzései, valamint a már szintén említett, az ombudsman által benyújtott alkotmánybírósági indítvány, mely szerint aggályos a Munka Törvénykönyvének várandós nőkre
vonatkozó bizonyos előírása.34
A fogyatékossággal élő nőkkel szembeni előítélek fő oka a láthatatlanság; a jogszabályi
szinten, a médiában, a közbeszédben – minden téren tapasztalható láthatatlanságuk.
Őket érintő és a helyzetüket tovább nehezítő súlyos hiányosság, hogy nemcsak az élethelyzetük javítását célzó programok, lehetőségek hiányoznak, de ez idáig még az ezek
felmérését célzó tanulmány sem készült.
Mindezekkel együtt figyelemre méltó a statisztikusok megállapítása: adataik szerint
a nők egyre később vállalnak gyermeket. Az első baba megszületése az 1990-es évek
közepéig 20–24 éves korban történt, 2009-ig 25–29 éves korukban szültek először a nők,
napjainkban pedig 30–34 évesen vállalják az első gyermeket (2010). 35 A párkapcsolati
háttér és a családalapítási szokások is változnak, ahogy változik a nők munkában töltött
ideje, szerepe, vagy ahogy kedvezőbbé válik az állam támogató transzfereinek, intézményhálózatának struktúrája. Kétségtelen azonban, hogy a női „mivolt” egyre erősebben jelentkezik a társadalmi-közéleti egyensúlyi térben. Ugyanakkor az is tény, hogy ez
jelentős részben a nők közösségi szerepétől, általános megbecsültségétől is függ. Az az
állam, amelyik számára a jogállam immanens része valamennyi polgárának jólléte, ahol
vannak esélyek, ott van jövő.

Lásd az AJB-6468/2012. számú ügyben készült indítványt.
Lásd KSH adatok: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2011.pdf (utolsó letöltés
2013. június 13.)
34
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A közfoglalkoztatás – esély, jog vagy stigma?
A közfoglalkoztatás napjainkban, a csökkenő foglalkoztatás és az egyre növekvő munkanélküliség miatt az egyik legnagyobb vitákat kiváltó foglalkoztatáspolitikai eszköz.
Tanulmányunkban arra keressük a választ, hogy a közfoglalkoztatás valóban teremt-e
esélyt, biztosít-e jogot és lehetőséget a munkavállalásra, vagy épp ellenkezőleg, stigmaként
bélyegzi meg a tartósan munkanélküli, rászoruló állampolgárokat. A kérdés megválaszolása érdekében áttekintjük a közfoglalkoztatási rendszer múltját, jelenét, jövőjét. Azt,
hogy honnan és hogyan jutott el a kiegészítő, esetleges jellegű közcélú, közhasznú munka
a rászoruló tömegeket megmozgató, egyre növekvő létszámot alkalmazó, és egyre több
ágazatot érintő, a ’munkanélküliség megoldásaként’ aposztrofált közfoglalkoztatás rendszeréig. Jelen írásunknak nem célja, hogy a közfoglalkoztatást akár foglalkoztatáspolitikai, akár közgazdasági szempontból elemezzük és értékeljük, azt az ombudsmani jogvédelemnek megfelelően – kizárólag – a rászorultak szemszögéből közelítjük meg.
A munkajog rendszere abból a felismeréséből született, hogy az államnak a kiszolgáltatott munkavállalók jogainak védelme érdekében – mivel a mellérendeltség inkább
csak látszólagos – indokolt beavatkoznia az eredendően magánjellegű, szerződéses
munkajogviszonyokba. Ezzel szemben a jelenlegi magyar közfoglalkoztatási modellben a közfoglalkoztatási jogviszony egy olyan specifikus, hatósági, közhatalmi elemekkel bővített, nem a mellérendeltségen, illetve az önkéntes szerződéskötésen alapuló jogviszony, amelyből hiányoznak a munkajog rendszerében alapvetően fellelhető garanciák.
Éppen emiatt a közfoglalkoztatottak ’halmozottan kiszolgáltatott’ helyzetben vannak, mivel ebben a modellben egyszerre jelenik meg a munkáltatói, illetve a hatósági önkényes jogalkalmazás lehetősége is. Másrészről a kiszolgáltatottság eleve többoldalú: helyzeténél fogva kiszolgáltatott az a személy, aki közfoglalkoztatottként dolgozik, de az a
munkanélküli is, aki nem tud bekerülni a közfoglalkoztatás rendszerébe. A közfoglalkoztatás tömegessé válása pedig felnagyítja, még erőteljesebbé teszi a már eddig is jelentkező, meglévő problémákat és anomáliákat.

Hogyan vált a közfoglalkoztatás a munkanélküliség kezelésének
legfőbb eszközévé?
A közfoglalkoztatási rendszer történelmi előzményeinek rövid ismertetése
Ha történetileg visszatekintünk, a közmunka első megjelenési formájaként a dologházat
említhetjük, amely a formálódó korai kapitalizmusban jelent meg, s ahová a munkaképes
csavargókat, koldusokat zárták azzal a céllal, hogy dolgozzanak, azaz munkaerejükkel
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teremtsék meg a megélhetésüket. Az első dologházat – egyes források szerint – Angliában alapították 1555-ben, majd Amszterdamban 1595-ben. Magyarországon először
Pozsony mellett, Szempcen nyílt dologház 1772-ben, nem sokkal később pedig Mária
Terézia egy 1775-ben kiadott rendeletében már a koldus szegények dologházba zárásáról intézkedett. Később két formája alakult ki: a kényszerítő, ahová bíróság, közigazgatási
hatóság utalhatott be és a szabadságvesztés határozatlan formáját jelentette, illetve az
önkéntes dologház vagy munkásműhely, ahová a szegény embereket csak meghatározott
időre vették fel, s ahonnan a szigorú házirend ellen vétőket kizárhatták. A dologház célja az volt, hogy a munkakerülőket rendes életmódra és produktív munkára szoktassa.
A nagy gazdasági világválság (1929–1933) következtében jelentkező munkanélküliség
hazánkban is súlyos szociális problémákat okozott, s azonnal felvetette az állami felelősség kérdését. Különösen nagyarányú volt a mezőgazdasági bérmunkából élők munkanélkülisége. Mindezek enyhítésére ínségakciókat szerveztek, amelyeknek lényeges eleme
volt az ínségmunka. A munkanélküliek, az úgynevezett ’ínségesek’ segélyt csak ínségmunka végzése ellenében kaphattak. Az ínségmunka speciális formája volt a szükségmunka, amelyet – segély fejében – iskolázott, értelmiségi (szellemi) dolgozók végeztek. Az így
végzett munkák sok esetben értelmetlenek, inproduktívak voltak, amelyeket megalázóan
alacsony bérért kellett végezniük a mélyszegénységben élő munkanélkülieknek.
A második világháborút követően a közhasznú munkavégzés legközelebb 1987-ben
jelent meg, amikor engedélyezték, hogy a települések egy része a növekvő munkanélküliségre, illetve az ebből adódó negatív jövedelmi folyamatokra reagálva közhasznú foglalkoztatást szervezzen a leginkább rászorult helyzetben lévő csoportok számára (1987–
2010). A közhasznú foglalkoztatást szabályozó rendelet többek között előírta, hogy a
közhasznú foglalkoztatás céljából kialakított munkakörben csak önhibáján kívül elhelyezkedni nem tudó személy alkalmazható és csak maximum két hónapra.1 A foglalkoztatás célja az átmeneti vagy tartós elhelyezkedési gondokkal küzdő munkanélküliek
munkába helyezésének elősegítése, a munkaerő-piaci feszültségek csökkentése volt oly
módon, hogy a lakosságot vagy a települést érintő feladat ellátásával egyúttal a munkaadó a foglalkoztatottak létszámát is növelje. Mivel a Szociális törvény2 rendelkezései
alapján a munkanélküli ellátásból kikerülők jövedelempótló támogatásának költsége
50%-ban az önkormányzatokat terhelte, ez alapján a ’köz’-foglalkoztatás elsődleges
megvalósítóivá, foglalkoztatóivá a települési önkormányzatok váltak.
1996-tól fokozatosan bevezették az országos közmunkaprogramokat, amelyeknek
célja elsősorban az aktív foglalkoztatás erősítése volt a passzív segélyezéssel szemben
(1996–2010). 3 A közmunka támogatási rendszere 2001 óta egyedi pályázatokon alapult, amelynek elbírálása során a leghátrányosabb településeket, térségeket, illetve
munkavállalói csoportokat részesítették előnyben. A programok elsősorban nem új fejlesztésekre koncentráltak, hanem a már meglévő értékek megőrzésére, karbantartására, a munka nélkül lévő személyek számára hasznos, társadalmilag elismert, új értéket
teremtő foglalkoztatásra (pl. nemzeti parkokban végzett, erdőművelő, vasúttisztasági,
ár- és belvíz elleni megelőzést megvalósító közmunkaprogramok).
1
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 16/A § és a
foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő����������������������������������������
-���������������������������������������
piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 12. §.
2
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény.
3
A közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet.
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Fentiek mellett – a közmunka újabb formájaként – 1998-tól vezették be a közcélú munkát is (1998–2010), amely kifejezetten a tartós és rossz szociális helyzetű, munkaképes
korú, inaktív személyek aktivizálását célozta.4 Bár eredetileg három hónaposra, majd
kétszáz naposra tervezték, azonban lehetőség volt egyéves, sőt hosszabb foglalkoztatást is szervezni. A munkanélküli ellátás folyósításának végső időtartamát is kimerítő
munkanélküliek számára az önkormányzatoknak kellett foglalkoztatási lehetőséget
biztosítani. A közcélú munkában történő részvétel ugyanis a Szociális törvény többszöri módosítása eredményeként fokozatosan a rendszeres szociális segély igénybevételének feltételévé vált. Emellett a szociális segélyre jogosultaknak – 2007-től – kötelezően
együtt kellett működniük a munkaügyi kirendeltségekkel is.
A 2008. évi gazdasági válság következtében elindított „Út a munkához program” (2009–
2010) erőteljesen kiterjesztette a közfoglalkoztatás rendszerét. A program komplex
intézkedésekkel igyekezett ösztönözni, hogy a munkára képes, tartós munkanélküliek a korábbinál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamilyen közfoglalkoztatási programban. A segélyezettek együttműködési kötelezettsége azonban még csak a
’megfelelő’ felkínált állás elfogadására vonatkozott, azaz kizárólag a szakképzettsége
szerinti vagy eggyel alacsonyabb végzettséget igénylő munkakör elutasítása járhatott
szankcióval. Emellett bevezette a rendelkezésre állási támogatást arra az időtartamra,
amikor az önkormányzat nem tudott közfoglalkoztatást biztosítani. Mivel a program
a foglalkoztatók/önkormányzatok számára 95%-os bérköltség-támogatást és egy évre
előre kiszámítható státuszt biztosított, így egy év alatt a 3200 önkormányzat által foglalkoztatottak száma elérte a százezer főt, amelynek forrás szükséglete 2010-re meghaladta a 110 milliárd forintot. Ugyanakkor az „Út a munkához” volt az első olyan program,
amely valóban arra késztette az önkormányzatokat és a munkaügyi központokat, hogy
a két ágazat (szociális és a foglalkoztatási) együttműködjön és közös tervet készítsen.
Az egységes közfoglalkoztatási rendszer kialakulása
A szocialista gazdaságban lényegében ismeretlen tartós munkanélküliség az 1990-es
évek első éveiben tömeges méretet öltött. 1996-ban az aktív korú népesség 52%-a dolgozott, 42%-a volt inaktív. A tartós munkanélküliek aránya meghaladta a 3%-ot, azaz a
munkanélküliek több mint fele egy éven túl nem talált állást. Ezt követően javult a helyzet, de a tartósan állástalanok aránya sosem csökkent 1,5% alá. A 2003 óta folyamatosan
növekedő arány 2009-ben újra megközelítette a 3%-ot. 5
A tartós munkanélküliek többsége olyan képzetlen és idősebb munkavállalók közül
került ki, akik a hátrányos helyzetű régiók nehezen megközelíthető településein éltek.
A biztosítási alapú munkanélküli ellátást 1986-tól vezették be, a tartós munkanélküliek segélyezésére azonban csak 1992-től volt lehetőség jövedelempótló támogatás
megállapítására. Ez a fix összegű ellátás annak járt, aki a legfeljebb másfél évig adható
munkanélküli járadékot kimerítette, továbbra sem tudott elhelyezkedni és családjában
 �����������������������������������������������������������������������������������������������
Szociális törvény 37/A. § (6)������������������������������������������������������������������
–�����������������������������������������������������������������
(7) bekezdés; Az egyes kormányrendeleteknek az aktív korúak ellátásával összefüggő módosításáról szóló 75/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet.
5
 ������������������������������������������������������������������������������������������
A közcélú foglalkoztatás kibővülésének célzottsága, igénybevétele és hatása a tartós munkanélküliségre – kutatási jelentés. Kutatásvezető: Scharle Ágota. Budapest: Budapest Intézet – Hétfa
Elemző csoport, 2011. augusztus 30. (http://www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_kozcelu_kut_
jelentes_2011aug30.pdf)
4
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az egy főre jutó jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj-minimumot. 2000-től
ennek az ellátásnak a folyósítását két évben maximalizálták.
2000-ben a munkanélküli ellátások egész rendszere megváltozott. A munkanélküli
járadék maximális jogosultsági ideje kilenc hónapra csökkent, valamint összevonták a
jövedelempótló támogatást és a – korábban kizárólag csak a rászorultság alapján igényelhető – rendszeres szociális segélyt. Annak megítélését, folyósítását, illetve a segélyezettek rehabilitációját az önkormányzatokra bízták. Emellett bevezették a segélyezettek
közmunkára kötelezhetőségét is.
2005 novemberétől a munkanélküli járadékot álláskeresési támogatás váltotta fel, a
nyugdíj előtti munkanélküli-segély pedig beépült az új álláskeresési segélybe. Az új
járadék első szakaszában a korábbi keresettől függő és az előzőnél jóval magasabb, a
második szakaszában pedig egyösszegű járadékot fizetnek. Ekkortól vált kötelezővé,
hogy a tartós munkanélküliek számára elhelyezkedésük érdekében beilleszkedési tervet
kell készíteni.
Akik a biztosítási alapon járó ellátásokra nem voltak jogosultak – a tartósan munkanélküliek –, azok az önkormányzatnál igényelhettek rendszeres szociális segélyt.
2006-ig a segély mértéke függött az egyén és családja jövedelmétől is, mivel az egyéni
jövedelmet egészítették ki a nyugdíjminimumra. Mivel ez több rászorult esetében a segély összegének emelkedését eredményezte, így 2007-ben felső korlátot vezettek be a
minimálbér szintjén, egyúttal kötelezővé tették – a családsegítő mellett – a munkaügyi
kirendeltséggel való együttműködést is.
A munkanélküli segély folyósításának a segélyjogosultságon túl – a fejlett jóléti államok többségében is – további feltételei is vannak. Ezek bevezetését a jogalkotó azzal indokolta, hogy csak az kapjon segélyt, aki ténylegesen munkanélküli és elhelyezkedése
érdekében hajlandó együttműködni a munkaügyi szervezettel. A feltételek bevezetésének másik indokául azt említették, hogy a munkanélküli segély azáltal, hogy munkavégzés nélkül biztosítja a megélhetést, csökkenti a munkavállalási hajlandóságot.
A biztosítási alapú munkanélküli ellátások (járadék és jövedelempótló) folyósításának
– bevezetésük óta – feltétele volt a felajánlott állás elfogadása. Ez 1987-től a kirendeltségek által szervezett közhasznú foglalkoztatás, majd 1996-tól a központilag szervezett
közmunka, illetve 1997-től az önkormányzat által szervezett közcélú munka keretében
is történhetett. A felajánlható állások köre tehát kibővült ezekkel a – többnyire önkormányzati kommunális feladatok ellátását célzó – rövid idejű munkalehetőségekkel.
A tartós munkanélküliek segélyezésében 2000-ben egy ennél szigorúbb szabályt vezettek be: a rendszeres szociális segélyt kérelmezőknek csak legalább harminc nap közfoglalkoztatás után volt folyósítható a segély, kivéve, ha a munkavégzést sem az ezzel
megbízott önkormányzat, sem a munkaügyi kirendeltség nem tudta megszervezni. A
segélyezett azonban ezt követően is köteles volt együttműködni az önkormányzattal,
illetve az általa erre kijelölt intézménnyel (legtöbbször a családsegítő központtal vagy
a munkaügyi kirendeltséggel). Regisztráltatnia kellett magát a munkaügyi kirendeltségen, az előírt időpontokban fel kellett keresnie az ügyintézőjét, a segélyjogosultságot
érintő változásokat be kellett jelentenie, és részt kellett vennie a munkavállalását elősegítő programokban. Az új szabállyal a ’segély helyett munkát elv’ érvényesítését célozta
a kormány.6
6
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1. ábra. Munkanélküliség és segélyezés (aktív korú népesség arányában, %)
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Forrás: KTI 2010: 5.9. táblázat a munkanélküli regiszter alapján

A 2009-ben bevezetésre kerülő „Út a munkához” program keretében a Szociális törvény
módosítása szerint az aktív korúak ellátása jogosult hátrányos munkaerő-piaci helyzetű személyek rendelkezésre állási támogatásban vagy rendszeres szociális segélyben
részesülhettek, amelyhez közfoglalkoztatás és különböző típusú munkaerő-piaci, valamint szociális szolgáltatások járultak.
Az új szabályok alapján az aktív korúak ellátására jogosult személyek egyik csoportját a közfoglalkoztatásban vagy képzésben részt vevők alkották. Az e csoportba tartozó
személyeket az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként nyilvántartásba vették és
velük az állami foglalkoztatási szerv álláskeresési megállapodást kötött. Speciális szabály vonatkozott azokra a 35 év alatti fiatalokra, akik az általános iskola 8. évfolyamát
nem végezték el. Esetükben – a törvény indokolása szerint – a segélyezetti életforma
állandósulásának megakadályozása érdekében az együttműködés fő formája nem a
közfoglalkoztatás, hanem a képzésben való részvétel volt.
A közfoglalkoztatás megszervezése továbbra is a települési önkormányzatok feladata
volt, ők biztosították a közfoglalkoztatásban való részvétel feltételeit, amelyet társulás
vagy más szervezet útján is elláthattak. Az aktív korúak ellátására jogosult személlyel –
közcélú munkavégzésre – legalább harminc egybefüggő munkanapra és legalább napi
hat órai munkavégzésre kellett határozott idejű munkaviszonyt létesíteni. A közfoglalkoztatásban részt vevők a munkavégzés időtartamára munkabért kaptak, amelynek
összege – teljes munkaidő esetén – nem lehetett kevesebb a minimálbérnél.
Arra az időtartamra, amikor a személy részére az önkormányzat nem tudott munkát biztosítani, vagy amikor olyan képzésben vett részt, amelyhez keresetpótló juttatást
nem állapítottak meg, rendelkezésre állási támogatás illette meg, amelynek havi ös�szege – családlétszámtól függetlenül – az öregségi nyugdíj mindenkori havi legkisebb
összegével volt azonos.7
7
Az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvény
indokolása
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A települések foglalkoztatási terveket készítettek, ellenőrizték a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak együttműködési hajlandóságát, valamint képzésre irányították az
arra jogosultakat. Az önkormányzatok és a munkaügyi kirendeltségek közötti kapcsolattartásra, az ügyiratok könnyebb és gyorsabb továbbításának segítésére közös információs felületet és adatbázist hoztak létre, a települési önkormányzatok közfoglalkoztatás
szervezőket alkalmazhattak, valamint a közmunkavégzéséhez szükséges eszközök beszerzésére is támogatást kaptak, amelyek a későbbiekben az önkormányzat tartós használatába kerültek. Az önkormányzatok és a munkaügyi szervezet közösen működtette a
rendelkezésre állási támogatásra jogosultak adatait és a velük kapcsolatos hatósági intézkedéseket rögzítő Foglalkoztatási és Szociális Adatbázist. A program végrehajtása során
felmerülő kérdéseket a Foglalkoztatási Hivatal összegyűjtötte és – a fórumokon, illetve a
végrehajtásban dolgozó ügyintézőktől kapott észrevételekkel együtt – a szaktárcánál tartott rendszeres (havi egy-két) értekezleteken áttekintette, amely alapján szükség szerint
változtatásokat kezdeményeztek az eljárásrendekben és a jogszabályokban.
Fokozatosan megjelent tehát az a látens cél, hogy az „Út a munkához” program a
helyi társadalmi feszültségek enyhítését és a szociális kiadások visszafogását, a segélyezés helyett a termelő munka támogatásával szolgálja.8 A ’segély helyett munka’ elvének egyre hangsúlyosabbá válásával egyre nagyobb létszámú embert vontak be a
’köz’munkába, mivel a cél elsősorban a foglalkoztatotti létszám növelése volt és nem a
hosszabb idejű foglalkoztatás.
Összességében a különféle közfoglalkoztatási programban részt vevők létszáma a
2001-ben mintegy 65,9 ezer főt tett ki. 2005-ben elérte a 90,1 ezer főt, 2007-ben 95,2 ezret,
2009-re pedig 139,4 ezer főre bővült.
A közfoglalkoztatás súlypontja egyértelműen Kelet-Magyarország volt, 2009-ben az
összes közfoglalkoztatási formában részt vevők 65%-a a keleti régióban élt.9
2010. december 31-én befejeződött a közhasznú, közcélú és a közmunkaprogramok
története, mivel ezek a foglalkoztatási formák 2011. január 1-jével megszűntek. Helyükbe a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program lépett, amelynek deklarált célja az értékteremtő közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a munkaképes lakosság munkához juttatása, az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése.
2011. július 27-én hatályba lépett a közfoglalkoztatás új rendszerére vonatkozó törvény,10 valamint a közfoglalkoztatási bért megállapító rendelet.11 Az új jogszabályi környezet egyrészt a közfoglalkoztatási munkaviszonyt ’kivette’ a munka törvénykönyve
alól, másrészt a közfoglalkoztatási bért az adott évre megállapított minimálbér összege
alatt állapította meg.
A jogszabály-módosítást követően az egységes közfoglalkoztatási rendszer alapvetően három pillérre épül: a Startmunka mintaprogramokra, az országos programokra,
valamint a helyi szinten megvalósuló hagyományos, önkormányzati programokra.
Kulinyi Márton: „Kígyónak lábsó” avagy utazás a közfoglalkoztatás céljai körül. Munkaügyi Szemle,
2012. november. http://www.scribd.com/doc/112002908/kulinyi-studium
9
Aktív munkaerő-piaci politikák komplex értékelése kutatáshoz önkormányzati felmérés készítése és értékelése.
Szerkesztette: P etz Raymund. Budapest: Foglalkoztatási Hivatal, 2011. július
10
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.).
11
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.
(VIII. 24.) Korm. rendelet.
8
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Áttekintve a közfoglalkoztatási rendszer fejlődését, látható, hogy az állam a 2000-ben
végrehajtott módosítás során már a ’segély helyett munkát elv’ érvényesítését célozta,
majd később az „Út a munkához” program bevezetésével ez az elv egyre hangsúlyosabbá vált. A 2011-ben bevezetett új közfoglalkoztatási rendszer pedig már egyértelműen
ezen az elven működik, és szorosan összekapcsolódik a szociális ellátórendszer jogi szabályozásával és gyakorlati alkalmazásával.
Fentiek alapján az is megállapítható, hogy mindazok az elemek, amelyek a 2011től beindított közfoglalkoztatási programok részei – az önkormányzatok és munkaügyi kirendeltségek együttműködése, közös adatbázis, foglalkoztatási tervek,
képzés stb. – már korábban, az előző közmunkaprogramok szervezése során is
megjelentek. Az új rendszerben azonban ezekhez olyan új feltételek is kapcsolódnak, amelyek növelik a közfoglalkoztatottak kiszolgáltatottságát. Ilyen, a kiszolgáltatottságot növelő jelentős változás, hogy míg a korábbi szabályozás csak abban az
esetben zárta ki az ellátásból a rászorulót, ha a települési önkormányzat meg tudta
szervezni a ’köz’-foglalkoztatás lehetőségét, de a segélyezett azt nem fogadta el, addig a jelenlegi rendszerben a rászoruló már eleve csak 30 nap – „munkában töltött”
– idő igazolásával szerezhet jogosultságot az ellátásra, amely teljesítése ráadásul
kizárólag a tartós munkanélküli személy felelősségévé vált, annak biztosítására a
települési önkormányzat nem köteles.
Ennek ellenére a közfoglalkoztatási programok megszervezése – a helyi munkanélküliség csökkentése, a településen élő hátrányos helyzetű lakosok problémáinak kezelése miatt – az önkormányzat érdekében áll. E feladatvállalásukat azonban sajátos
kettősség jellemzi. Munkáltatóként, közfoglalkoztatóként szükségképpen eredményorientáltak, hiszen a közfoglalkoztatási szerződésben vállalt kötelezettség őket terheli.
Emellett azonban szociális védőhálót – segélyt és/vagy munkát – is kell biztosítaniuk az
illetékességi területükön lévő rászorulók megsegítésére, ellátására, hiszen az ellátatlanná válás, az egyén és sok esetben családjának tragédiája végső soron helyi problémaként
kulminálódik.
Nemzetközi kitekintés
Számos országban létezik (részben önkormányzati szervezésű) közmunka, több helyen
annak elutasítása a szociális segély megvonását vonja maga után. Dániában, Norvégiában, Svédországban, Nagy-Britanniában zömmel fiatalokra vonatkozik és elsősorban
munkaerő-piaci aktív programokat jelent.
Az OECD szerint ugyanakkor a közmunkaprogramok nem a legmegfelelőbb eszközök a szegénység általános mérséklésére, de válság idején elősegíthetik a társadalmi beilleszkedést, jövedelmet biztosítanak a legelesettebbeknek, továbbá néhány országban –
különösen, ahol nincs munkanélküli ellátás – betöltik a biztosítási, illetve a szociális védőháló szerepét is. Mint aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök, csak speciális feltételek
mellett alkalmazhatók. A programokban rejlő lehetőségeket sehol nem aknázták még
ki, kiemelt feladat a résztvevők képzettségének fejlesztése. Ennek hiányában a tényleges elhelyezkedés esélyei nem javulnak, és csak szűk, adott időszakban jelentkező
rétegnek jelentenek tartós, de nem költséghatékony megoldást. Az OECD-tagországok
a GDP átlagosan mintegy 0,05%-át költötték hasonló programokra, ami a munkaerő
0,6%-ának életfeltételeit javította. A sikerességet a munkalehetőség időtartama, típusa,
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időzítése és az elérhető bér alapvetően befolyásolja. A legjelentősebb programok Franciaországban, Írországban, Spanyolországban és Szlovákiában működnek, a munkaerő
1,1–2,7%-át érintik.
Szlovákia 2000-ben vezetett be közhasznúmunka-programot, amely a munkanélküliek közel 12%-ának jelentett mintegy féléves munkalehetőséget a minimálbérhez
közeli jövedelemmel. A tényleges projekteket a kormány által finanszírozott program
keretében az önkormányzatok szervezték, az érintettek háromhavi részvétel után ismételten jogosulttá váltak a munkanélküli ellátásra. Figyelmet érdemel a Csehországban
2008 márciusától bevezetett rendszer is, ahol a legalább hat hónapig szociális támogatásban részesülőknek személyre szabott aktiválási tervek készültek, és havi 20 órányi
önkéntes munkát írtak elő.12
A Társaság a Szabadságjogokért szakértőinek véleménye szerint a magyar közfoglalkoztatási rendszer nemigen hasonlítható más országok közfoglalkoztatási rendszereihez.
Külföldön jellemzően speciális – drog- vagy egyéb függőségből rehabilitált, börtönből
szabadult – csoportoknak ajánlanak közmunkát, másik formája, amikor a közmunkák
nagy volumenű infrastruktúra-, illetve ágazatfejlesztéséhez kapcsolódnak. Olyan külföldi gyakorlatot azonban nem ismernek, amely a tartós munkanélküliséget szinte kizárólagosan ezzel az eszközzel kívánja kezelni.13

A közfoglalkoztatottak kiszolgáltatottsága
A közfoglalkoztatotti csoportok heterogenitása, eltérő kiszolgáltatottságuk
A közfoglalkoztatással szemben az egyik fontos társadalmi elvárás, hogy a felajánlott,
illetve választható munka járuljon hozzá a későbbi elhelyezkedéshez, segítse a munkaképesség fejlesztését, de legalább annak kondícióban tartását. Emellett sok esetben az
is elvárásként jelenik meg, hogy az elvégzett munka ’értelmes’ és értékteremtő legyen.
A közfoglalkoztatottak ugyanakkor többnyire szakképzettséget nem igénylő munkát
végeznek (2011-ben 73%-uk, 2012-ben 60%-uk), viszonylag magas a nem ismert munkakörök aránya (10%, illetve 26%), és kb. 3-4%-ban foglalkoztattak közmunkásokat
egyéb, felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő, illetve irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozásokban. A 2012-es közfoglalkoztatás részletes adataiból kiderül,
hogy a közfoglalkoztatottak majd 47%-a egyszerű szolgáltatási és szállítási feladatokat
végzett (pl. konyhai kisegítő, hivatalsegéd, közterületi takarító, köztisztasági munkás,
portás), 9%-uk takarító volt, 4,8%-uk egyszerű ipari foglalkozásokat, 3,4%-uk irodai,
ügyviteli munkaköröket töltött be.14

Forrás:KSH Magyarország 2011. A közfoglalkoztatás alakulása Magyarországon 26. http://www.
ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2011.pdf
13
A Társaság a Szabadságjogokért szakértőinek válasza az Alapvető Jogok Biztosának „A Munka
Méltósága” című projektje keretében feltett kérdéseire
14
Koltai Luca – Kulinyi Márton: A közfoglalkoztatást szervezők értékei. Tanulmány. Budapest: Esély
Labor Egyesület, 2013.
12
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2. ábra. A közfoglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti megoszlása 2012-ben15
Gimnázium
5,6%

Szakközépiskola
7,1%

Szakmunkásképző
28,2%

Szakiskola
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Technikum
1,6%

Főiskola
1,7%

Egyetem
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Általános iskolai
végzettség nélküli
6,9%

Általános iskola
45,7%

Érdekes jelenség ugyanakkor az is, hogy míg a közfoglalkoztatás alapvetően a munkaerő-piacról régebb óta kiszorult, tartósan munkanélküli, alacsony iskolai végzettségű,
legrászorultabb személyek elsődleges munkaerőpiacra történő visszavezetését célozta,
addig ma már egyértelműen megfigyelhető a közfoglalkoztatás egyre szélesebb munkavállalói körre történő kiterjesztése.
Ahogyan az elsődleges munkaerőpiacon is megfigyelhető a munkavállalók végzettségei, kvalitásai alapján felépülő piramisszerű szerkezet, amelynek ’alján’ a képzettség,
szakismeret nélküli széles tömegek vannak, amelyet egy szűkebb körű szakképzett,
esetleg érettségizett munkavállalói kör követ, s a piramis ’csúcsán’ egy szűk, felsőfokú
diplomával rendelkező, idegen nyelveket beszélő munkavállalói réteg áll. Ugyanez a
szerkezet képeződik le a közfoglalkoztatás rendszerében is. Bár a legnagyobb számban továbbra is a mélyszegénységben élő, alacsony iskolai végzettségű személyek vesznek részt a programokban, azonban egyre gyakoribbá válik, hogy önkormányzatok és
egyéb állami szervek annak érdekében, hogy törvényi kötelezettségeiket, feladataikat
el tudják látni, közfoglalkoztatottakat alkalmaznak. Ezekre a munkakörökre azonban
már jellemzően magasabb iskolai végzettséggel rendelkező, kvalifikáltabb személyeket
választanak.
Mindezek ellenére a képzettebb közfoglalkoztatottaknál is komoly kiszolgáltatottságot jelent az ellátandó munkakör, a munka jellege. Mivel nincs lehetőségük annak
megválasztására, hogy melyik munkáltatónál (közfoglalkoztatónál) vagy milyen munkakörben kívánnak elhelyezkedni, így adott esetben olyan munkakört is el kell fogadniuk, amelynél az előírt követelmény jóval alatta marad az iskolai végezettségüknek,
szakmai gyakorlatuknak. Ráadásul a közfoglalkoztatási programok sok esetben a lakókörnyezethez közel, nagy nyilvánosság előtt zajlanak, így adott esetben széles körben
ismertté válhat, hogy az érintettnek nincs a munkaerőpiacon elérhető munkája.
Mindezek mellett 2012-től elindultak olyan speciális közfoglalkoztatási programok
15
 �������������������������������������������������������������������������������������������������
Forrás: Közfoglalkoztatási�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
helyettes államtitkár „A 2012-es év tapasztalatai és változásai a közfoglalkoztatási rendszerben” című előadása, amely az alapvető jogok biztosa által szervezett közfoglalkoztatási konferencián hangzott el, 2012. október 3-án.
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is, amelyekben már nem az eddig megszokott munkakörökben és ágazatokban alkalmaznak közfoglalkoztatottakat. Ilyen a ’Digitalizációs Program a Fenntartható Audiovizuális Örökségért’ című közfoglalkoztatási program, amely keretében 240 diplomás
közfoglalkoztatott vesz részt, s ahol a közfoglalkoztatottakat archívumi digitalizáló
és feldolgozó munkakörben foglalkoztatják, illetve az ’Országos Közfoglalkoztatási
Digitalizációs Program’, amely során az ország 32 pontján diplomás közfoglalkoztatottak gyűjtik össze, digitalizálják, valamint sorolják értékkataszterbe a nemzeti kulturális
értékeinket.
Ezen feladatok ellátása komoly szakértelmet, tudást feltételez a (diplomás) közfoglalkoztatottól, amely tudás azonban nem feltétlenül egyezik azzal a végzettséggel,
amellyel a diplomás munkavállaló rendelkezik. Emellett problémaként jelentkezik az
is, hogy a munkavégzésükkel ezáltal ’megszerezhető’ garantált közfoglalkoztatási bér
jóval alatta marad a végzettségüknek megfelelő, az elsődleges munkaerőpiacon megszerezhető diplomás munkabérnek és annak a bérnek is, amelyet a közfoglalkoztatónál
hasonló munkakörben dolgozó többi munkavállaló keres.
A közfoglalkoztatottak érdemességi szemléletű, feltételhez kötött ellátása
A közfoglalkoztatásba való bekerülés, illetve az onnan való kikerülés, valamint a szociális támogatások kérdésköre a jogi szabályozás szintjén és a gyakorlatban is szorosan
összekapcsolódik. Az aktív korú, keresőtevékenységet nem folytató, hátrányos munkaerő-piaci helyzetű rászorultak közül – amikor nem tudnak számukra közfoglalkoztatási
lehetőséget felajánlani – csak az lehet jogosult szociális ellátásra, jelen esetben a foglalkozást helyettesítő támogatásra, aki korábban megfelelő erőfeszítéseket tett a munkavégzésre, azaz részt vett a felajánlott közfoglalkoztatási programban, és betartotta a
jogszabályban előírt további együttműködési kötelezettségeket.
Ez a szabályozás jól illeszkedik ahhoz a közpolitikai szemlélethez, amely a világgazdasági válságot követően felerősödött hazánkban. A gazdasági megszorítások okán, a
költségvetési kényszerintézkedésekkel összhangban a szociális ellátásokról való döntések során egyre erőteljesebben tetten érhető az érdemességi szemlélet. Ez a megközelítés
elsődlegesen morális szempontok alapján tesz különbséget a deprivált, hátrányos helyzetű személyek között. Azoknak a támogatására helyezi a hangsúlyt, akiket érdemesnek tart a jogosultságokra, akiknek a hátrányos helyzetét – a döntéshozók megítélése szerint – nem
önhiba vagy egyéni felelőtlenség okozza.
A Magyar Munka Terv „Szociális ellátás helyett közfoglalkoztatás” című fejezetében
az olvasható, hogy a segélyezés rendszere nem ösztönöz a munkavállalásra, hanem tartósan távol tartja az aktív korú, munkaképes lakosság egy részét a munka világától.16 A
rászoruló, munkanélküli emberek – a tapasztalataink szerint – nem akarnak segélyből
élni, elsődlegesen dolgozni szeretnének, akár közfoglalkoztatottként is, a kizárólag állami támogatásokból való jövedelemszerzést maguk sem tartják hosszú távú megoldásnak. Az állami segélyezés azonban nem tekinthető egyfajta ’adománynak’, ez a rászorultakról való gondoskodás alapvető és szükséges eszköze hazánkban is.
Az elmúlt években egyre többet hangoztatott ’segély helyett munka’ elve gyakorta
keveredik előítéletes véleményekkel, elsődlegesen azzal, hogy a munkanélküli állam16

http://www.kormany.hu/download/e/a7/40000/Magyar_Munka_Terv.pdf
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polgárok maguk tehetnek kiszolgáltatott helyzetükről. A ’dologtalansággal’ megbélyegzett emberek többsége azonban nem önhibájából, nem saját döntése alapján szorul ki a munkaerőpiacról, hanem megfelelő munkalehetőség hiányában. A közfoglalkoztatottak perifériára szorulását, az aktív korú, de a munkaerőpiacról kiszoruló, tartósan munkanélküli személyek
jövedelemhiányát többnyire az önhibájukkal magyarázzák, és helyi szinten csak akkor
számíthatnak támogatásra, ha érdemeseknek tartják őket az ellátásra, ha a kötelezettségeiket az előírt, sokszor szigorú és szubjektív feltételeknek megfelelően teljesítik.
Jellemző példák az érdemességi szemlélet előfordulására
Az érdemességi szemlélet, a szubjektív döntési lehetőség a közfoglalkoztatási rendszeren belül több helyen is tetten érhető. A bekerülés és a kiválasztás legfontosabb feltételeként a közfoglalkoztatók általában a ’jó munkavégzést’ említik, és mivel az igényjogosultaknál csak kevesebb közfoglalkoztatott alkalmazására nyílik lehetőség, így az erre
vonatkozó döntések sokszor diszkrecionális, szubjektív ítéleteken alapulnak. Az aktív
korúak ellátására való jogosultság több esetben is megszűnhet, amennyiben az ellátott
az előírt feltételeket nem teljesíti. Megszűnhet az ellátás, ha az érintett nem fogadja el a
számára felkínált közfoglalkoztatási lehetőségeket, vagy ha nem rendelkezik a juttatás
felülvizsgálata időpontját megelőző egy évben 30 nap időtartamú munkára irányuló,
vagy azzal egyenértékű jogviszonnyal, illetve amennyiben az állami foglalkoztatási
szervvel nem működik együtt foglalkoztatásának elősegítése érdekében. Az érdemességi szemlélet egyik legmarkánsabb megjelenési formája az a törvényi előírás, amely
lehetővé teszi, hogy az aktív korúak ellátására jogosultat szankcionálják és kizárják az
ellátásból, ha nem tartja be a lakókörnyezet tisztán tartásával kapcsolatos önkormányzati rendelkezést.
A feltételhez kötött ellátások érdemességi szemléleten alapuló kontrolljellege tehát
erőteljesen áthatja a közfoglalkoztatási rendszert is.
Az egyéni felelősség megjelenése az Alaptörvényben
Ez a folyamat összhangban van az Alaptörvény egyéni felelősségre vonatkozó és a szociális biztonsághoz való jogot újra értelmező cikkeivel. Az Alaptörvény O) cikke szerint
ugyanis mindenki felelős önmagáért, képességei és lehetőségei szerint köteles az állami és közösségi
feladatok ellátásához hozzájárulni. Az Alaptörvény ezen cikkhez fűzött indokolása szerint
„az állam nem mindenható, feladatait csak a polgárokkal karöltve, közreműködésükkel tudja ellátni,
nem képes és nem is törekedhet helyettük egyéni, családi és közösségi boldogulásuk előmozdítására.
Az Alaptörvény ezt a viszonyt határozza meg azzal, hogy rögzíti egyrészt, hogy mindenki – aki
belátási képességének birtokában van – felelős önmagáért, másrészt, hogy köteles az állami és közösségi feladatok ellátásában részt venni, ahhoz hozzájárulni képességei és lehetőségei szerint.”
A szociális biztonsággal összefüggésben az Alaptörvény Szabadság és felelősség című
fejezetének XIX. cikke a következőket rögzíti: Magyarország arra törekszik, hogy minden magyar állampolgárnak szociális biztonságot nyújtson. Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja. Az Alaptörvény
indokolása szerint, mivel „a rászorultság megszüntetése általánosan csak az egyén és az állam
közös erőfeszítésével lehetséges, ezért lehetővé válik az olyan törvényi szabályozás, amely a szociális
intézkedést igénybe vevő ezen törekvéséhez kapcsolja az intézkedés tartalmát vagy annak mértékét”.
Az Alaptörvénnyel összhangban, az alapvető jogok biztosa több jelentésében is leírta,
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hogy a szociális transzferek megállapításának és folyósításának teljesíthető feltételekhez
kötése önmagában nem vet fel alkotmányossági aggályokat. Így nem okoz alapjoggal
összefüggő visszásságot az sem, ha például a rendszeres szociális segély folyósítása során a segélyezettnek meghatározott szervekkel együtt kell működnie és beilleszkedési programban kell részt vennie. Az alkotmánybírósági gyakorlat is kiemeli, hogy az
együttműködési kötelezettség alapvető célja a tartós munkanélküliségből eredő életvezetési nehézségek, illetve mentális problémák kezelése. Elő kell ugyanis segíteni azt,
hogy szociális támogatásban részesülő személy esetében csökkenjen a tartós munkanélküliségből eredő kedvezőtlen hatás, illetve ezzel összefüggésben ne rosszabbodjon az
egyén munkaerő-piaci helyzete.
Az Alaptörvény ezen új szabályozását ugyanakkor több szakértő17 is úgy értelmezi,
hogy a szociális biztonság területén gyengült az állami kötelezettségvállalás és ezzel
egyidejűleg szűkült az állampolgárok e területen érvényesülő alapvető joga. Az alaptörvényi kötelezés lehetősége ugyanis a jogosultságok egyértelmű védelmezése helyett a törvényhozói diszkrecionalitásnak biztosít teret, amely azt jelenti, hogy az egyes szociális ellátásoknak bármilyen kötelezettséget a feltételéül lehet szabni.
Nemzetközi példák az ellátások feltételhez kötésére
A támogatások feltételekhez kötése nem ismeretlen más országokban sem. A szociálpolitika területén az igen kétes megítélésnek örvendő – eredetileg brit gyökerű – feltételekhez kötött, kondicionális segélyezés feltételeiként jellemzően az életvitel konszolidálását, a társadalmi normákhoz való igazodás követelményét fogalmazták meg, amelyhez
szociális munkások és szociális szolgáltatások biztosításával nyújtottak segítséget. Ez
az ellátási forma például Franciaországban a francia ’beillesztési’ politika végrehajtása
során a 1990-es években igen hatékonynak bizonyult a szegénység és társadalmi kirekesztés hatásainak enyhítésében, viszont gyakorlatilag hatástalan maradt a munkaerőpiacok dinamizálásában.18
Az 1990-es évek gazdasági válságára adott reakcióként feltételhez kötött ellátásokat
vezettek be több latin-amerikai országban is, a szegénység generációkon átívelő átörökítésének megtörése érdekében. Magyarországon a segélyek feltételekhez kötésében
inkább a büntető jelleg a domináns. 19
A lakókörnyezet tisztán tartásához kötött feltétel alkalmazásának aggályai
Egy gyakran kifogásolt, közfoglalkoztatottakat is érintő szabályozási elemen keresztül
szeretnénk bemutatni a feltételekhez kötött ellátás visszaélésekre, valamint jogsértésre
okot adó gyakorlati megvalósítását. A példa közvetlenül érinti a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult álláskeresőket, amennyiben munka hiányában nem tudják
17
Varga Attila: Új receptek – régi hozzávalókkal. A Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció segélyezési
rendszerei. Esély, 2012/1. 72.; Lakner Zoltán: Vissza Európába. Egy szolidaritáselvű szociálpolitika
esélyei Magyarországon. Friedrich Ebert Stiftung – Táncsics Alapítvány. Szegénység, mélyszegénység
workshop, 2012. október 26. 2–3.
18
K rémer Balázs: A szociális szolgáltatások modernizációja – közpolitikai trendek, elvek, irányok.
Áttekintés a szociális szolgáltatások fejlesztésének nemzetközi trendjeiről, illetve alapvető kérdéseiről.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Xf5TamQ516wJ:ncsszi.hu/download.
php%3Ffile_id%3D340+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
19
https://jak.ppke.hu/uploads/articles/16023/file/SZOCI%C3%81LIS_JOG-1.pdf 156.
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közfoglalkoztatottként alkalmazni őket. A Szociális törvény20 alapján a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeként
előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletben megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult
által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül
határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség
írható elő. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek – az elvégzendő
tevékenységek konkrét megjelölésével – fel kell szólítania.
Az ombudsmani hivatalba érkezett panaszokkal kapcsolatos eljárások, illetve az átfogó, helyszíneléseket is magukban foglaló vizsgálatok során az volt az általános tapasztalat, hogy az önkormányzatok többségében megalkották a lakókörnyezet tisztán
tartásának követelményével és annak ellenőrzésével kapcsolatos szabályokat. Külön
hatósági felszólításra csak néhány esetben, jogosultság megvonására pedig még ennél
is ritkábban került sor.
A rendeleti szabályozás, illetve annak gyakorlati megvalósítása során azonban jelentős számú visszaélés is előfordult. A kormányhivatalok tapasztalatai egyértelműen
megerősítik a törvény felhatalmazó rendelkezésével kapcsolatos aggályokat. Az ombudsman közfoglalkoztatásra vonatkozó átfogó vizsgálata 21 során megkérdezett hat
kormányhivatal adatai azt tükrözik, hogy az illetékességi területükön működő települési önkormányzatok közül összességében 27 rendelet felülvizsgálata esetén állapítottak
meg jogsértést.22 Több önkormányzat is túlterjeszkedett a rendeletalkotási felhatalmazáson és olyan feltételek teljesítésére kötelezte a jogosultat, vagy a szociális ellátások
olyan körére állapította meg a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó
kötelezettséget, amelyre az önkormányzatnak nem lett volna joga.
Kirívóak voltak például azok az esetek, amelyeknél az ellenőrzés során a kérelmező
mentális problémáira hivatkozással írtak elő többletkötelezettséget, a szemétszállítást
végző szolgáltató céggel kötött szerződés alapján a szolgáltatási díj, lakás esetében a
szolgáltatási díjat is magában foglaló közös költség folyamatos megfizetését követelték,
illetve a személyi higiénia biztosítását és rendszeres tisztálkodást, a személyi ruházat
folyamatos napi szintű tisztán tartását írták elő. A példákban jelzett önkormányzati ’túlkapások’ ellen a kormányhivatalok felléptek.
Az ombudsmani vizsgálat során gyakorlati kérdésként merült fel, hogy a törvényi
felhatalmazás, továbbá az erre figyelemmel alkotott önkormányzati szabályozás alapján a lakókörnyezet ellenőrzése kiterjedhet-e a kérelmező magánlakása belső tereinek
ellenőrzésére is. Egyértelmű, hogy az együttműködési kötelezettséget nem lehet kiterjesztően értelmezni, különösen nem zaklató módon gyakorolni. Az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának alapvető jogszabályi kötelezettsége magánterületen is
a parlagfű irtása, a hulladék megfelelő kezelése és elszállíttatása, valamint az ingatlana
előtti közterület tisztán tartása, a biztonságos áthaladás, közlekedés biztosítása. Abban
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. § (7) bekezdése.
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az esetben, ha ezeket nem teljesíti, akkor más jogszabályok alapján szankciókkal, bírsággal is sújtható, továbbá fennállhat a felelőssége a mulasztással okozott károkért is.
Az együttműködés keretében végzett ellenőrzés azonban nem terjedhet ki a lakás,
illetve ház belsejére, a legerősebben védett, mások által elzárt magánszférára. A hatóság
nem vizsgálhatja a támogatás megítélése során, hogy megfelelő-e a rend és tisztaság egy
magánlakáson belül mindaddig, amíg alapos okkal nem feltételezhető, hogy az egyébként nem jár mások jogainak sérelmével vagy közegészségi, környezetvédelmi szempontból nem tekinthető aggályosnak (pl. bent felhalmozott hulladék, fertőzésveszély).
Ilyen esetekben (például egy bejelentés alapján) a vizsgálat lefolytatására illetékességgel
és hatáskörrel rendelkező hatóságok egyébként is eljárhatnak.
Az Alaptörvény VI. cikke alapján mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, valamint magánlakását tiszteletben tartsák. Az érintettek magánszférához
való joga szempontjából tehát egyértelműen aggályosnak tekinthető az olyan gyakorlat,
amely – a lakókörnyezet fogalmát tágan értelmezve – lehetővé teszi a hatóság számára,
hogy az ne csak az ingatlan előtti területet és meghatározott szempontok alapján az
udvart, kertet, hanem a ház, illetve lakás belsejének tisztaságát és rendezettségét is ellenőrizze. A jelenlegi jogi helyzet a jogállamisággal és jogbiztonsággal összefüggésben
is visszás, mivel a törvény nem zárja ki a lakókörnyezet tisztán tartásával kapcsolatos
feltétel ellenőrzése során az önkényes, zaklató hatósági eljárást.
Olyan probléma is előfordult, hogy az érintett kérelmező lakókörnyezete vizsgálatának ellenőrzését – megbízási jogviszony alapján – kiszervezték külső személyeknek,
akik nem álltak közszolgálati vagy más munkajogviszonyban az önkormányzattal. Az
ellenőrzés és a környezettanulmány elkészítése során az azt végző személyek a kérelmezők személyes, nem egyszer különleges adatairól is tudomást szereztek, azokat kezelték,
illetve az állampolgárok magánterületére is beléptek. A megbízási szerződés alapján
ellenőrzést végző személyek eljárása azért is megtévesztő, mert olyan hatósági eljárás
látszatát kelthetik, amelyre egyébként nem jogosultak. Az önkormányzat egyértelműen
hatósági feladatot lát el akkor, amikor azt vizsgálja és ellenőrzi, hogy fennállnak-e a
jogosultság feltételei, ebből pedig az következik, hogy ilyen hatósági feladatot kizárólag
az önkormányzat megfelelő felhatalmazással rendelkező munkatársai folytathatnak le.
Az is gondot jelenthet a lakókörnyezet tisztán tartására vonatkozó kötelezettségek
teljesítése esetén, ha a lakóingatlanban bérlőként él a kérelmező, mert ilyenkor nem
várható el, hogy többlet teherként, plusz kiadás révén gondoskodjon az ingatlan állagának, rendeltetésszerű használatának biztosításáról. Ez egyébként a tulajdonosok
számára is probléma lehet, mert az állagmegóvás és a rendeltetésszerű használat az
esetek nagy részében olyan anyagi áldozatokkal jár, amelyet a marginalizálódott, tartósan munkanélküli személyek külső segítség nélkül nehezen vagy egyáltalán nem
tudnak biztosítani.
A feltételhez kötött ellátási forma kérdései
E speciális ellátási forma támogatói szerint a feltételhez kötött szociális transzferek az optimális gazdasági működést akadályozó piaci kudarcok közepette is képesek a hatékonyság növelésére, illetve egyfajta szűrőrendszerként is működnek, és így hozzájárulnak az
ellátások célzottságának javításához. Ezzel szemben vannak olyan álláspontok 23 is, amelyek
23
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a feltételekhez kötött, kondicionális ellátást a szegénység enyhítése szempontjából költséges
és ellentmondásos eszköznek tartják. Ez az ellátási forma abban az esetben működhet hatékonyan, ha magasan képzett szakemberekhez rendelik a döntési jogosultságot, akik
képesek előítélet nélkül, a szubjektív véleményeket háttérbe szorítva, az egyéni szükségleteket és a megcélzott eredményeket, valamint a közpénzek hatékony felhasználását figyelembe véve dönteni.
Az aktív korúak ellátásának biztosításához előírt, de gyakorta szinte teljesíthetetlen feltételek kikötése csak a hátrányos helyzetű, lecsúszott családok ’fenyegetésére’ és
szankcionálására szolgálhat. Mindezekre figyelemmel a jogosultság feltételeként csak
olyan együttműködési kötelezettség állapítható meg, amely összhangban van a jogintézmény céljával: azonos szempontok alapján a minimális társadalmi együttélési szabályok betartásával, az ott élők jogainak védelmével.
Tényleges, hosszabb távon is fenntartható változás azonban az aktív korúak ellátására jogosultak életében csak akkor következhet be, ha szakszerű tanácsadásra, folyamatos családgondozói segítségre, a legális munkaerő-piaci foglalkoztatást, integrációt
ténylegesen elősegítő képzésekre és az adott térségben új munkahelyek létrehozására
is számíthatnak.
Több szempontból is aggályos tehát a feltételhez kötött ellátások alkalmazása, ennek
ellenére egyre gyakrabban vezetnek be ilyen jellegű támogatásokat. Egy 2011-es kutatás24 szerint a szociális transzferek feltételekhez kötésének támogatottsága igen magas
Magyarországon. Vélhetően tehát a társadalmi közhangulat is erősíti a feltételhez kötött
ellátások egyre nagyobb népszerűségét.
Funkció – diszfunkció; rendszerszintű anomáliák a közfoglalkoztatásban
A jelenlegi közfoglalkoztatási modell szűkebb szempontú, a rászorultak oldaláról történő áttekintése lehetővé teszi, hogy partitív relációban – rész-egész viszonylatában –
ismertessük az egyes rendszerelemek szerepét, ezzel együtt az eredményességre gyakorolt hatásukat.
A közfoglalkoztatás nem öncél, hanem eszköz, ahogyan azt a kormányzati politika is
megfogalmazta.25 Az eszköz működőképességének pedig alapkövetelménye, hogy a
részelemek megfelelően kidolgozottak, működőképesek legyenek.
Tervezés, szakszerű felkészülés, ellenőrzés
Az átfogó ombudsmani vizsgálat 26 sarkalatos megállapítást tett a felkészülés és a szakszerű, mindenre kiterjedő, szakértői hozzáértéssel végzett előkészítő munkálatok hiányával összefüggésben. Annak következtében, hogy a közfoglalkoztatási programok
’impulzusszerűen’, a kívánt célt szem előtt tartva, ám az átgondolt tervezés időszakát
méltatlanul lerövidítve valósultak meg, a hibafaktorok meglehetősen megnövekedtek.
A programok megvalósítása során menet közben felmerült problémák tűzoltásszerű kijavítása, helyrehozatala által a közfoglalkoztatás a 2012-es évben önkéntelenül, mintegy
kódoltan egy minisztériumi szinten, állásfoglalások által irányított területté vált. Nem
Tausz Katalin – Simon Dávid: A három részre szakadt Magyarország. Esély, 2011/4. 66–67.
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/kozfoglalkoztatasi-helyettes-allamtitkarsag/
hirek/papp-karoly-a-feltetelek-rendelkezesre-allnak
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csupán a szakszerű tervezés hiányát, hanem emellett a jogszabályi rendelkezések kétértelműségét is jelzi a kiadott minisztériumi állásfoglalások kiemelkedően nagy száma.
A jogbiztonság követelménye épp a megfelelő jogi garanciák kidolgozásában valósulhat
meg, amelyek főként az egyértelmű jogi szabályozásban és az ellenőrzés következetes
és megvalósítható rendszerének kiépítésében realizálódhatnak.
Mindezen hiányosságok pedig végső soron a közfoglalkoztatottak hátrányos helyzetét növelték, hiszen a velük szemben alkalmazott, megalázó bánásmód az alkalmazási
feltételek, munkakörülmények, munkavédelmi szabályok figyelmen kívül hagyásában
volt tetten érhető.
Az átfogó ombudsmani vizsgálatban megkeresett – reprezentatív módszert alkalmazva, hat, az ország különböző térségeiben működő – kormányhivatalok adatai
alátámasztják a méltatlan, nem csupán az emberi méltóságot, hanem sok esetben az
egészséget is súlyosan veszélyeztető munkakörülmények megelőzését szolgáló hatósági
fellépések esetlegességét.27
A vizsgálattal érintett hat kormányhivatal illetékességi területén ugyanis valamen�nyi munkavédelmi vizsgálat közérdekű bejelentés nyomán indult, emellett azonban – a
jogsértések megelőzése érdekében – a munkavédelmi felügyelőségek hivatalból csupán elenyésző számban, mindössze egy vizsgált megyében indítottak ellenőrzéseket.
A helyszíni tapasztalatok alapján ennek okai összetettek, egyrészt jellemző volt a személyi
és anyagi erőforrások hiánya, a hatóságok általános leterheltsége, valamint az ellenőrzési folyamatok során tapasztalt párhuzamosságok, továbbá a szakmai irányítás következetlenségei.
Fontos említést tenni arról, hogy mind az önkormányzatok, mind a hatóságok részéről általános panaszként jelent meg az, hogy a programok elindításának csúszásában és
a munkavédelmi hiányosságok bekövetkeztében komoly szerepet játszott a közbeszerzési
eljárások elhúzódása. Mindezek alapján előremutató, hogy a probléma kezelése érdekében
a belügyminiszter az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel egyetértésben 28
felhatalmazást kapott, hogy rendeletben szabályozza a közfoglalkoztatók részéről a
közfoglalkoztatás ellátásához szükséges, az uniós értékhatárt el nem érő beszerzéseknek a közbeszerzési törvénytől eltérő, sajátos szabályait.29
A kiválasztás és a programba kerülés szubjektivitása
0Figyelembe véve, hogy a közfoglalkoztatás valójában egy állami, foglalkoztatáspolitikai eszköz az elsődleges munkaerő-piaci szektorba történő vissza-, illetve bejuttatásra, kiemelkedő jelentősége van annak, hogy a szociális ellátórendszerben megjelenők
számától lényegesen kevesebb személyt foglalkoztatni tudó közfoglalkoztatási programok 30 a legrászorultabbak számára is elérhetővé váljanak. Éppen ennek megvalósítása,
elősegítése érdekében tette kötelezővé a vonatkozó szabályozás egy olyan adatbázis lét-
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A fenti jogszabály alapján a belügyminiszter kiadta a közfoglalkoztatáshoz szükséges beszerzések
sajátos szabályairól szóló 18/2012. (IV. 5.) BM rendeletet.
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Az állami foglalkoztatási szerv központi adatbázisa alapján 2012. január 1-je és 2012. október 1-je
között 289 453 fő (érintett létszám) vett részt közfoglalkoztatásban, ebből 188 651 fő részesült foglalkoztatást helyettesítő támogatásban.
27

28

A k ö z f o g l a l k o z t a t á s – e s é l y, j o g v a g y s t i g m a ?

295

rehozását, 31 amelyben rögzíteni kell azokat a tulajdonságokat, prioritási szinteket, melyek
figyelembevétele alapján – az egyes álláskereső személyek vonatkozásában – a kirendeltségeknek a közvetítést végeznie kell.
A munkaügyi kirendeltségek a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a kiközvetítéskor tehát különböző prioritási szempontokat vizsgálnak. Mindezek alapján az ellátásra
jogosult személyek személyes adatait és a munkaerő-piaci helyzetükkel összefüggő adatokat – a jegyzők által kötelezően előírt adatszolgáltatás kivételével32 – az állami foglalkoztatási szerv rögzíti az adatbázisban.
Az adatbázis jelenleg a gyakorlatban azonban nem tudja betölteni a jogszabályban
kitűzött szerepét. A közfoglalkoztatásra történő munkaközvetítés ugyanis az állami
foglalkoztatási szerv központi adatbázisából történik, és nem az erre a célra külön létrehozott adatbázisból (FOKA). A központi adatbázis pedig a meghatározott prioritási
szempontoknak csak egy részét tartalmazza, mivel az álláskereső nemére, nemzetiségére az általa eltartottak számára vonatkozó adatokat az állami foglalkoztatási szerv nem
jogosult nyilvántartani.33 Emellett a prioritási szempontok felmérésének, rögzítésének
nincsenek egyértelmű szabályai, így a munkaügyi kirendeltségeken dolgozó ügyintézők lelkiismeretességén múlik, hogy a hátrányos helyzetű, illetve súlyosan hátrányos
helyzetű, megváltozott munkaképességű álláskeresőkről megfelelő, a valós állapotot
tükröző adatokat vegyenek fel. Mindez – a munkaügyi kirendeltségek leterheltségét
is figyelembe véve – a prioritási szempontú kiközvetítés kiüresedésének veszélyét rejti
magában.
Ahogyan azt a korábbiakban is ismertettük, a közfoglalkoztatási programokba való
munkafelvétel inkább szubjektív megítélésen alapul, amelyet az ombudsmani helyszíni
vizsgálat tapasztalatai is megerősítettek. A helyi közfoglalkoztatók ugyanis gyakran a
már bevált, előző programokban is részt vevő munkavállalók közül választanak. Bár a
munkaügyi központokban felállított prioritási sorrend szerint a hosszabb ideje állás nélkül lévők, a foglalkozást helyettesítő támogatásban részesülők elsőbbséget élveznek, a
végső döntés a munkáltató kezében van, hogy kit alkalmaz a teljes egészében, illetve részben
állami támogatásból megvalósuló programban.
Kirajzolódik tehát egy erőteljes érdek-összeütközés a munkaügyi kirendeltségek
és a közfoglalkoztatók között. A munkaügyi kirendeltségek próbálják előmozdítani a
hátrányos helyzetűek kiválasztását, míg a közfoglalkoztatók gazdasági érdekeik, illetve a közfoglalkoztatási szerződésben foglalt kötelezettségvállalásuk megtarthatósága
érdekében a jobb mentális állapotban lévő, nagyobb munkatapasztalattal rendelkező,
esetlegesen a már előző programban megismert és jól teljesített munkavállalókat választják ki.
A kormányhivatalok válaszaiból ismert, hogy miután a közfoglalkoztatással betölteni kívánt munkakörök nagyobb része segéd-, illetve betanított munka, a szakértelem/
szakképzettség vizsgálata sok esetben nem is szükséges. Az országos és Startmunka
Foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adatbázis – FOKA.
A jegyző adatszolgáltatási kötelezettségét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.
rendelet 17. § (3) bekezdése írja elő.
33
A közfoglalkoztatás során a nemzetiségre vonatkozó adatok kezelésének megoldatlanságának
problémájával a roma személyek esélyegyenlőségének vizsgálatát célul tűző külön jelentés (lásd AJB5317/2012. számú jelentés 38.) foglalkozott.
31
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mintaprogramokban a képzések szerepe épp a közfoglalkoztatásra jelentkezők alulképzettségét kívánja kiküszöbölni. Elérkeztünk tehát a következő rendszerelemhez, amely
elengedhetetlenül szükséges a visszafoglalkoztatási cél megvalósításához, a képzések
zökkenőmentes lebonyolítása ennek köszönhetően külön figyelmet igényel.
Képzések elmaradása
A tartós munkanélküliség állapotából történő kivezetés efficiens eszköze a programok
képzési komponenseinek teljesítése, hiszen megfelelő szaktudással könnyebb elhelyezkedni a munkaerő-piacon. A hagyományos, hosszabb tartamú önkormányzati közfoglalkoztatási programok esetében bár nem jogszabályi kötelezettség a képzések indítása,
de a közfoglalkoztatók szervezhetnek a munkaügyi központokkal, valamint a szakmai
segítséget nyújtó felnőttképzési intézményekkel együttműködve, ahhoz kapcsolódóan
képzési programokat. Az országos közfoglalkoztatási programok esetében azonban a
közfoglalkoztatónak a munkavégzéshez kapcsolódóan a foglalkoztatást elősegítő képzés lehetőségét biztosítania kell.
A fenti „Tervezés, szakszerű felkészülés, ellenőrzés” című részben ismertetett szakszerű tervezés hiánya kihatott a közfoglalkoztatás e területére is, mivel a márciusban
indult – a kötelező képzési elemet tartalmazó – országos és Startmunka mintaprogramok
esetében még júniusban sem indult el az oktatás.
A képzések elmaradása azonban nemcsak a közfoglalkoztatottak számára okozott hátrányt, hanem megnehezítette, sőt számos esetben lehetetlenné tette a közfoglalkoztatók
számára is az előírt, vállalt kötelezettségeik teljesítését.
Mindez azt a groteszk helyzetet eredményezte, hogy a közfoglalkoztatók és a programban részt vevők egymástól vagy éppen a megtalált szakkönyvekből, esetenként az
internet szakmai oldalairól szereztek információt a rájuk háruló feladatok megfelelő minőségű és szakszerű ellátásához.
Az anyagi károkon túl a képzések elmaradása a közfoglalkoztatottak elsődleges
munkaerő-piacra történő visszakerülésének esélyeit is csökkentette, ezzel összefüggésben pedig az állam foglalkozáspolitikai kötelezettségével összefüggő mulasztást eredményezett.
Munkakör, munka jellege
A közfoglalkoztatási programok jelentős része a települési utak, dűlők, árkok, erdők,
patak-, folyómedrek karbantartására, tisztán tartására irányul. Ezek a munkák – részben ezen területek elhanyagoltsága, illetve adott esetben nehezen megközelíthetősége,
a méltánytalanul rossz munkakörülmények miatt – a közfoglalkoztatottak kiszolgáltatottságát fokozzák. Az ombudsmani vizsgálatsorozat helyszíni vizsgálatai során is
találkoztunk olyan munkavállalókkal, akik a településtől távol, annak közigazgatási
határában végezték az eliszaposodott, szemetes patakmeder kotrását, tisztán tartását.
A munkát két közfoglalkoztatott egymástól távol végezte, így még arra sem volt lehetőségük, hogy – esetleges baleset, szükséghelyzet esetén – egymás segítségére legyenek.
Bár a közfoglalkoztatótól kaptak egészségügyi dobozt, amelyben megtalálhatóak voltak
a szükséges kötszerek stb., elmondásuk szerint gyakran szenvednek munkabalesetet,
mivel megvágja őket a nád, megcsípi őket valamilyen állat vagy éppen belecsúsznak
a patakmederbe. Sok beadványban sérelmezték azt is, hogy a munka megkezdésekor
nem állt rendelkezésre a munkavégzéshez szükséges védőfelszerelés.
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A közfoglalkoztatotti bér problematikája
Megélhetés – közfoglalkoztatotti bér – minimálbér
Nagy társadalmi felháborodást, egyben heves vitákat eredményezett azon kérdés, hogy
vajon meg lehet-e élni 47 000 forintból. 34 A minimálbér és a közfoglalkoztatotti bér közötti szakadék alapjogi szempontú kérdésfelvetéseket is generált.
A munkajogviszonyban álló felek közti egyensúlyi helyzet megteremtése érdekében alapvetően a munkavállalók szociális biztonságát elősegítendő, a munkajogi szabályozásban számos jogintézmény korlátozza a munkáltató döntési hatalmát, vagy ír elő a munkáltató számára többletgondoskodási kötelezettséget. Hasonló indokokon alapul, hogy
az állami beavatkozás a bérszabályozás területén is szélesebb körű, mint a polgári jog
munkavégzésre irányuló jogviszonyai alapján kikötött díjazások meghatározására vonatkozó szabályozásban.
A mindenkori hatályos szabályok tételesen rögzítik a közfoglalkoztatási bér, illetve a
közfoglalkoztatási garantált bér összegét.
Az ombudsmani jelentés kitért arra, hogy a tavalyi évben hatályos összegek alapján35
a közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére
megállapított alapbér kb. 77%-a volt, míg a közfoglalkoztatási garantált bérben részesülők – legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget igénylő munkakörben
foglalkoztatottak – minimálbérének 85%-ára voltak jogosultak.
Kérdésként merült fel mindezek ismeretében, hogy a közfoglalkoztatotti bér, illetve
a jogszabály által megállapított kötelező bérminimum közötti különbségnek milyen és�szerű, alkotmányos indoka van. Alkotmányosan nem értékelhető elem, hogy a közfoglalkoztatási bér, illetve a garantált közfoglalkoztatási bér magasabb, mint a rászorultsági
alapon járó szociális transzferek, hiszen ezek eltérő funkciójú jogintézmények: jelen
esetben munkabérről, nem pedig segélyről van szó. Az indokokkal összefüggésben a
közfoglalkoztatásért felelős helyettes államtitkár arra mutatott rá, hogy a „közfoglalkoztatási jogviszonyban a követelmények csak közelítenek az elsődleges munkaerőpiacon a munkavállalókkal szemben támasztott követelményeknek”. Azt azonban
a válasz nem tartalmazza, hogy az előírt követelmények különbözősége miben áll,
ilyenre sem a hatályos jogi szabályozás, sem pedig a helyszíni vizsgálati tapasztalatok
nem utalnak.
Ellentmondás mutatkozik azonban a fentebb részletezett belügyminisztériumi álláspont és a között, hogy a szaktárca a közfoglalkoztatás során elért eredmények között
említette, hogy „a munkavégzés követelményrendszerének közelítése az elsődleges munkaerőpia34
Az AJB-3025/2012 számú ombudsmani vizsgálat idején megállapított közfoglalkoztatási bér nettó
összege.
35
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.
(VIII. 24.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján 2012-ben a teljes munkaidőben foglalkoztatott
közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a szakképesítést és középfokú iskolai
végzettséget nem igénylő munkakör betöltése és teljes munkaidő teljesítése esetén havibérként 71
800 forint, a hetibérként 16 525 forint, a napibérként pedig 3305 forint. A kormányrendelet 2. § (1)
bekezdése pedig arról rendelkezik, hogy a legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést
igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér teljes
munkaidő teljesítése esetén havibérként 92 000 forint, a hetibérként 21 175 forint, napibérként 4235
forint. A közfoglalkoztatási bér megállapítása a minimálbérre vonatkozó szabályozás logikáját követi,
de a bérek összegét alacsonyabban állapítja meg.
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con elvárt teljesítményhez növeli az érintett álláskeresők esélyét a közfoglalkoztatásból való kilépés
utáni versenyszférában való munkavállalásra”. Amennyiben tehát a követelményrendszert
közelítik a nyílt munkaerőpiacon alkalmazotthoz, elvárható, hogy a közfoglalkoztatási
bér, illetve a közfoglalkoztatási garantált bér összegét is közelítsék a minimálbér összegéhez.36
Bérfeszültségek
További problémákat vet fel a közfoglalkoztatotti bér összegszerűségével kapcsolatban
a közfoglalkoztatási és a közérdekű munka értékarányának összevetése. A közfoglalkoztatottak ugyanis sok esetben együtt dolgoznak és ugyanazt a munkát végzik, mint
azok, akiket szabálysértés elkövetése miatt közérdekű munkára köteleztek. A szabálysértést elkövetők – amennyiben a kiszabott szabálysértési bírságot nem tudják kifizetni
– közérdekű munkával tehetnek eleget, ’dolgozhatják le’ a bírság összegét. Míg azonban
ők a munkavégzésükkel napi 5000 forintot számolhatnak el, ’tudhatnak le’ a kiszabott
bírságból, addig a közfoglalkoztatottak napi bére csak bruttó 3305 forint. Ez a tény pedig
nemcsak a közfoglalkoztatottak egyébként is alacsonynak tartott bérével összefüggésben okoz komoly feszültséget, hanem az együtt dolgozó közfoglalkoztatottak és közérdekű munkát végzők között, valamint a mindkét csoportnak munkát adó önkormányzat között is.
További bérfeszültséget okoz és az elsődleges munkaerő-piacra való visszatérést sem
segíti elő, hogy a munkakörhöz kapcsolódó bérezés merevsége miatt még kiváló munkateljesítmény esetén sem volt lehetőség magasabb bérkifizetésre, s ezáltal a közfoglalkoztatott megfelelő motiválására, érdekeltté tételére a jobb munkavégzésre. Bérfeszültséghez vezetett az is, hogy az elmúlt évben a csoportvezetők bére – a nagyobb felelősség
ellenére – megegyezett a többi közfoglalkoztatottéval. A 2013-ban életbe lépő jogszabály
módosítás ez utóbbi problémát orvosolta.
A heti bérkifizetés szükségessége
További neuralgikus pont volt a bérezés tekintetében a bérkifizetés szabályozása. A korábbi szabályozás37 előírta, hogy a bérkifizetés – kivételt nem engedve – kizárólag heti
bér-részletekben történhet. Tipikus közfoglalkoztatotti panasz volt, hogy az eleve alacsony összegű béreket – különösen a hatórás foglalkoztatás esetén – kiszámíthatatlan
időközönként, heti bontásokban kapták meg, ellehetetlenítve ezzel a kiadások felelős
tervezését. Problémaként jelentkezett a közfoglalkoztatotti bérkifizetések ütemezésének követhetetlensége és a bérkifizetés időpontjáról szóló előzetes tájékoztatás esetlegessége.
A közfoglalkoztatók maguk is nehezményezték, hogy a pontos eljárási rend szabályozatlansága miatt nem tudnak eleget tenni a bérkifizetéssel kapcsolatos feladataiknak.
Mindezen túl a heti bérkifizetési kötelezettség jelentős adminisztrációs feladatokat és
emiatt bekövetkező adminisztrációs problémákat, illetve indokolatlan többletköltséget
is keletkeztetett, miközben az érintettek – mind a közfoglalkoztatók, mind a közfoglalkoztatottak – jelentős része számára többletterheket okozott.
AJB-3025/2012 számú ombudsmani jelentés.
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.
(VIII. 24.) Korm. rendelet 1. § (4) bek.
36

37
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Mindezek alapján az alapvető jogok biztosa már az előzetes jelentésében, 38 majd a
közfoglalkoztatást érintő átfogó jelentésében is kezdeményezte a belügyminiszternél,
hogy vizsgálja felül a heti bérkifizetés szükségességét és módját, figyelemmel a gyakorlatban
okozott jelentős problémákra. 39
Az intézkedést megerősítették – a helyszínen tapasztaltakon túl – az átfogó vizsgálat
során a kormányhivataloktól és az önkormányzatoktól érkezett írásbeli válaszok, amelyekben hasonló problémákról számoltak be és szinte egyöntetűen a heti bérkifizetés
indokolatlansága mellett foglaltak állást. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a
válaszhatóság megteremtésével a bérkifizetés terén az ellenőrzési kapacitások átcsoportosíthatóak a valódi jogsérelmek orvoslása felé.
Levonások a munkabérből
Fontos kiemelni, hogy jogszabályi rendelkezés alapján40 a heti bérrészlet fizetése esetén a bérből letiltást, levonást arányosan kell végrehajtani. Mindez tehát azt jelentette, hogy
2012-ben a maximum 16 525, illetve 21 175 forint heti bérből kellett kigazdálkodniuk a
családoknak a – minimálbérhez viszonyított arányokkal számított – tartozásaik levonása után az újabb közüzemi számláik kifizetését, valamint a létfenntartásuk költségeit.
A minimálbérnél jelentősen alacsonyabb közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér összegéből41 az elmaradt közüzemi és adótartozások miatt történő
levonások – különös figyelemmel a heti bérkifizetés alkalmazására – nagy arányban
okoztak és okoznak megélhetési problémákat a közfoglalkoztatottak számára. Nem
kétséges, hogy az elmaradt díjtartozások megfizetése alól nem vonhatóak ki a közfoglalkoztatottak, hiszen ahogyan nem lehet stigma, úgy jogosulatlan előnyt sem élvezhetnek a közfoglalkoztatásban való foglalkoztatásuk által. Indokolt lehet ugyanakkor a
levonások tekintetében az általános szabályoktól eltérő rendelkezés megalkotása annak
érdekében, hogy az egyébként is nehéz anyagi helyzetben lévő családok ne kerüljenek
egy kiszámíthatatlan és egyben kezelhetetlen adósságspirálba.
Eltérő szabályozás – kevesebb táppénz, kevesebb szabadság
Az eltérő szabályozás törvényi indoka, hogy a közfoglalkoztatás átmeneti megoldás,
így a kevesebb juttatással is motiválni kívánják a közfoglalkoztatottakat, hogy a versenyszférában keressenek állást, ne ragadjanak benn a közfoglalkoztatási rendszerben.
Ennek ellentmond ugyanakkor az a szabályozás, mely szerint közfoglalkoztatási jogviszony csak határozott időre létesíthető.
A közfoglalkoztatottakat megillető szabadság mértékére, valamint kiadására vonatkozó új szabályozás42 2012. július 1. napjától hatályos.43 Ez alapján a közfoglalkoztatottat
megillető szabadság mértéke naptári évenként – pótszabadság alkalmazása nélkül –
AJB-4162/2012. számú ombudsmani jelentés.
A 85/2013 (III. 21.) Kormányrendelet 2. § (4) bekezdése – részben az ombudsmani jelentésekben
megfogalmazott ajánlásokra is figyelemmel – hatályon kívül helyezte a havi bér heti bér-részletekben történő
kiadásának kötelezettségét.
40
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.
(VIII. 24.) Korm. rendelet 1. § (6) bek.
41
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 65. §
42
A 2012. évi LXXXVI. törvény 74. § (5) és (6) bek.
43
Kftv. 2. § (4a) bek.
38
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maximum 20 munkanap, illetve közfoglalkoztatási jogviszony esetén a munka törvénykönyvének a szabadság kiadására vonatkozó szabályai nem alkalmazhatók.
A mindössze 20 munkanap szabadság a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalókra nézve jelentős hátrányt jelent a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókat megillető szabadság mértékéhez képest. A hatályos munkajogi
szabályozás szerint ugyanis 44 a munkavállalókat az alapszabadságon túl életkorukra,
gyermekeik számára stb. tekintettel pótszabadság illeti meg.
Másrészről a jelenlegi szabályozás szerint45 a szabadság kiadásának időpontját – a
munkavállaló előzetes meghallgatása után – a munkáltató határozza meg. Az alapszabadság egynegyedét – a munkaviszony első három hónapját kivéve – a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó
igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal be kell jelentenie. Ha a munkavállalót érintő olyan körülmény merül fel, amely miatt a munkavégzési kötelezettség
teljesítése számára személyi, illetőleg családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy
jelentős sérelemmel járna, a munkavállaló erről haladéktalanul értesíti a munkáltatót.
Ebben az esetben a munkáltató az alapszabadság egynegyedéből összesen három munkanapot – legfeljebb három alkalommal – a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban,
a tizenöt napos bejelentési határidőre vonatkozó szabály mellőzésével köteles kiadni.
A munkavállaló a munkáltató felszólítása esetén a körülmény fennállását a munkába
állásakor haladéktalanul igazolni köteles.
A munka törvénykönyve fenti rendelkezéseivel szemben a közfoglalkoztatottak esetén a szabadság kiadásának időpontjáról kizárólag a közfoglalkoztató rendelkezik. A szaktárca álláspontja szerint ezúttal – ahogyan a bérezés esetében is – az eltérő szabályozás indoka
az, hogy a közfoglalkoztatás átmeneti megoldás, és az eltérő szabályozás épp azt a célt
szolgálja, hogy a közfoglalkoztatottak ’ne ragadjanak benn’ a közfoglalkoztatási rendszerben. Pusztán az a tény ugyanakkor, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony egy speciális munkajogviszony, alkotmányosan nem alapozza meg a munka törvénykönyvében
rögzített garanciáktól hátrányosan eltérő szabályok alkalmazásának lehetőségét. Nem
látható alkotmányos indoka annak, hogy a közfoglalkoztatotti jogviszony esetében milyen speciális sajátosság indokolná a garanciális szabályoktól való eltérést. Különösen
arra tekintettel, hogy a közfoglalkoztatottak kiemelten kiszolgáltatottak a közfoglalkoztatókkal szemben, így – még élő garanciák mellett is – nehézkes a jogorvoslás, a jogérvényesítés ezen a területen.
A jogszabály-módosítás hatásaként ismét kirajzolódik a sajátos munkaviszonyon belül egymással szemben fellépő és egyben az államilag kitűzött cél megvalósításának
gátat szabó érdekellentét, miszerint a foglalkoztatót a közfoglalkoztatási szerződésben
vállalt kötelezettség teljesítése mellett, szigorú gazdasági érdekek is motiválnak. Így a
közfoglalkoztatott kikerülését és az elsődleges munkaerőpiacra történő belépését (pl. az
ehhez szükséges álláspályázatokon való részvételét) épp a rendszer merevsége, illetve a
közfoglalkoztató ellenérdekeltsége hiúsíthatja meg. A munkavállalók jogait és egyenlőségét védő szabályok lebontása, csökkentése a kitűzött alkotmányos cél megvalósítása
ellen hat. Emellett a garanciális szabályoktól ésszerű indok nélkül eltérő rendelkezések
sértik az egyenlő bánásmód követelményét.
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Ellátatlanná válás veszélye
A közfoglalkoztatás napjainkban intézményesen összekapcsolódik az – eleve eltérő
alkotmányos funkciójú – szociális ellátórendszerrel: a felkínált közfoglalkoztatás vis�szautasítása, illetve a jogviszony megszüntetése további, az egyén élete, megélhetése
szempontjából súlyos jogkövetkezményekkel, így a szociális transzferek megvonásával járhat.
Mint ahogyan azt korábban jeleztük, nem ellentétes az Alaptörvénnyel, ha a szociális
ellátás folyósítását a közösség számára hasznos tevékenység ellátásához kötik, az „alapjogi minimum” azonban, hogy ilyen esetekben a munkavégzési lehetőség adott és minden érintett számára hozzáférhető legyen. Az ellátatlanság megelőzése érdekében lehetőség van közérdekű önkéntes munkavégzést vállalni, háztartási munkát, illetve idénymunkát
végezni, amelyről azonban jellemzően a települési önkormányzatoknak nem voltak ismereteik.
Tömegesen estek ki a szociális ellátórendszerből olyan személyek, akik nem tudták
igazolni a 30 napos kereső tevékenységet. Ebben szerepet játszott az érintett szervek,
az önkormányzatok mulasztása, a tájékoztatás elégtelen volta, így pedig a közérdekű
önkéntes munkavégzési lehetőségek korlátozottsága.
A helyszíni vizsgálaton tapasztaltak is alátámasztották, hogy a kirendeltségek nem
voltak tisztában az egyszerűsített foglalkoztatás vagy a háztartási munka keretében teljesített 30 napos munkavégzés igazolásának feltételeivel.
Ellentmondások figyelhetők meg ugyanakkor a közérdekű önkéntes munka alkalmasságával összefüggésben, amelynek fogalmi eleme, hogy ellenszolgáltatás nélkül, szabad
elhatározás alapján végezzék, ami jelen esetben – jogosító feltételként kikötve – nyilvánvalóan hiányzik.
Az ellátatlanná válás másik oka az egészségügyi alkalmatlanság, hiszen a szociális ellátás folyósításához szükséges 30 napos kereső tevékenység igazolásától még ebben az
esetben sem lehet eltérni. A kivételt nem engedő szabály alkalmazása miatt volt olyan
személy, aki azért esett el a szociális ellátás további folyósításától, mert bár a felajánlott
közfoglalkoztatási munkakörre ’alkalmatlan’ minősítést kapott a munkaalkalmassági
vizsgálaton, így adott évben továbbra is kaphatta az ellátást, az éves felülvizsgálat alkalmával azonban – a megfelelő tájékoztatás hiánya miatt – már nem tudta igazolni a
30 napos munkával töltött időt. Nem volt ismert számára ugyanis, hogy a munkakörre való alkalmatlanság nem mentesíti automatikusan a jogosító idő megszerzése alól,
azt más alternatív módon (közérdekű önkéntes munka vállalásával, háztartási munka,
esetleg idénymunka végzésével) köteles igazolnia a hatóság felé. A kérdés az, hogy valóban elvárható-e, hogy méltányosság gyakorlása nélkül ’munkára bírják’ azokat a személyeket, akik orvosi szakvélemény alapján – feltehetően leromlott egészségi és mentális
állapotuk miatt – még a különösebb szakértelmet nem igénylő közfoglalkoztatási munkavégzésre sem alkalmasak.
Fokozottan védett csoportok hátrányos megkülönböztetése
a közfoglalkoztatás során
A közfoglalkoztatás rendszerszintű szabályozási és működési problémái, hiányosságai
valamennyi közfoglalkoztatott érdekeit és alapvető jogait érintik, bizonyos védett tulajdonságok esetén azonban a közfoglalkoztatottak kiszolgáltatottsága fokozottabbá válhat. Az em-
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berek közötti különbségtétel akkor minősíthető hátrányos megkülönböztetésnek, ha
sérül a személyek egyenlő méltósága vagy megkérdőjeleződik az egyenlő státuszuk. Az
emberek egyenlő értékessége, tisztelete nem az életmódjuknak vagy érdemüknek szól,
hanem annak a képességnek, hogy az életét mindenki autonóm módon, a saját elgondolása alapján tudja vezetni.46
Roma nemzetiségű személyek
Napjainkban Magyarországon munkaerő-piaci szempontból a roma lakosság a leghátrányosabb helyzetű népességcsoport. A roma és a nem roma férfiak foglalkoztatása között a
rendszerváltást megelőzően még nem volt lényeges különbség, többségük tartós munkaviszonnyal rendelkezett. Az 1980-as évek végétől több mint egymillió munkahely
szűnt meg hazánkban, melynek következtében a munkaerőpiac szerkezetében gyökeres
átalakulás ment végbe. A cigány munkavállalók jelentős része olyan ágazatokban dolgozott (például építőipar, kohászat), amelyekben a piacgazdaságra való átmenet tömeges
méretű létszámcsökkentéssel járt együtt. A cigányság körében a foglalkoztatás esélyeit
rontó tényezők – elsősorban az iskolai végzettség, illetve a szakmai képzettség alacsonyabb foka, valamint a munkahelyhiányos térségben található lakóhely – halmozottan
jelentkeztek. Ezek együttes hatása következtében a cigány munkavállalók többsége az
elsők között vesztette el munkahelyét és sokan azóta sem tudtak visszakerülni a tartós
foglalkoztatás keretei közé. Speciális helyzetet teremt az is, hogy a roma kisebbséghez
tartozók a teljes népességen belüli arányukhoz képest nagyobb számban vesznek részt
a közfoglalkoztatási programokban.
Nők
A politikai és a gazdasági rendszerváltás a családi, magánéleti és mindezek hátterében
meghúzódó emberi viszonyokat is átszervezte Magyarországon. A gazdaság strukturális átalakítása különbözően hatott a nőkre és a férfiakra az ágazatok és foglalkozások
nemek szerint eltérő koncentrációja miatt. A nők – társadalmi helyzetük sajátosságaiból
adódóan – a férfiaknál hátrányosabb helyzetben vannak a piaci, munkaerő-piaci pozíciójukat
tekintve. A nők és a férfiak közötti egyenlőtlenségek még számos területen kimutathatók, a nők gazdasági függése, alacsonyabb átlagjövedelme és társadalmi kiszolgáltatottsága munkaerő-piaci elhelyezkedésüket is jelentősen nehezíti.47
Egészségügyi problémákkal rendelkező személyek
A harmadik védett tulajdonsággal rendelkező csoport tagjai egészségi okok miatt szorultak
ki a munkaerőpiacról. Ebbe a csoportba azok a rosszabb egészségi állapotú állampolgárok
tartoznak, akik speciális helyzetben vannak, mivel nem jogosultak az egészségkárosodottak ellátásaira vagy rendszeres szociális segélyre, egészségi problémáik miatt azonban jelentősen nehezített munkaerő-piaci elhelyezkedésük.

46
Kovács Kriszta: Az egyenlőség felé. A hátrányos megkülönböztetés tilalma és a támogató intézkedések.
Budapest: L’Harmattan, 2012. 65–66.
47
Csoba Judit (szerk.): Munkaerő-piaci változások, leszakadó társadalmi csoportok. Debrecen: Debreceni
Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, 2011. 114–115.
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50 év felettiek
Végül sajátos nehézségekkel kell szembenézniük az 50 év feletti munkavállalóknak is, akik
ha elveszítik a munkájukat, szinte semmi esélyük nincs arra, hogy új munkahelyet találjanak. Magyarországon az idősebb munkavállalók munkanélküliségi rátája az Európai
Unió átlagánál nagyobb mértékben emelkedett. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
nyilvántartása szerint 2008 őszén 35 ezer 55 év feletti álláskereső szerepelt, számuk 2012
novemberében 72 ezer fölé emelkedett.48 Az ötven év felettiek munkaerő-piaci szempontból hátrányban vannak a többi korosztállyal szemben, mindezek következtében
olyan munkakörülményeket és munkavégzési feltételeket is kénytelenek elfogadni,
amelyek növelik a csoport kiszolgáltatottságát.
A hátrányos megkülönböztetés megjelenési formái a védett tulajdonsággal rendelkező
közfoglalkoztatottak körében
Az alábbiakban – az alapvető jogok biztosához érkezett panaszok, a helyszíni vizsgálatok tapasztalatai, valamint a konferenciáinkon elhangzott civil szervezetek véleményei
alapján – azt kívánjuk áttekinteni, hogy a négy védett tulajdonsággal rendelkező csoport tagjainak
a közfoglalkoztatások során milyen hátrányos megkülönböztetésre utaló helyzetekkel,
magatartásokkal kell szembesülniük.
Nem vagy lényegesen nehezebben kerülnek be a közfoglalkoztatási programokba. Mind a négy
védett tulajdonsággal rendelkező csoport tagjai számára ez az egyik legsúlyosabb nehézség. A nőket gyakran utasítják el arra hivatkozva, hogy a közfoglalkoztatási programokban csak olyan munkakörök vannak, amelyeket kizárólag férfiak láthatnak el. A rosszabb
egészségi állapottal rendelkező állampolgárok hiába gondolják azt, hogy az adott munkafeladatot el tudnák látni, ha a foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton alkalmatlannak
minősítették, akkor nem alkalmazzák őket a közfoglalkoztatási programokban. Az ötven
év felettiek gyakrabban szorulnak ki a közfoglalkoztatási programokból, mint a fiatalabb
munkaerő, nem tartják őket kellőképpen gyorsnak, kifogásolják az alkalmazkodóképességüket és rugalmasságukat is. A roma munkavállalókról – a társadalmunkat jellemző
előítéletek miatt – gyakran állítják azt, hogy megbízhatatlanok és rosszabb minőségű
munkát végeznek, mint a nem roma munkavállalók, ezért nem vonják be őket a közfoglalkoztatási programokba. Speciális esete volt a megkülönböztetésnek, amikor a roma
nemzetiségű nők azért nem kerülhettek be a közfoglalkoztatási programba, mert a munkavégzés során a saját roma nemzetiségű ruhaviseletükben szerettek volna dolgozni.
A csoport tagjainak kiszolgáltatottságát csak tovább növeli az a tény, amelyről, egy
korábbi fejezetben már részletesen írtunk, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
éves felülvizsgálata során, amennyiben az ellátás feltételéül szabott 30 napos jogosító
időt nem tudják igazolni, akkor a 22 800 forintos támogatástól is eleshetnek.
Rövidebb időre (napi 6 órára vagy kevesebb hónapra) és rosszabb munkafeltételek között alkalmazzák őket. Mind a négy hátrányos helyzetű csoportra igaz, hogy nem vagy csak kevesebb személyt válogatnak be közülük a 8 órás és hosszabb időtartamú Startmunka mintaprogramba vagy országos közfoglalkoztatási programokba. A nők számára a külső
helyszíneken nem biztosítják a megfelelő higiénés feltételeket. Több roma származású
közfoglalkoztatott is kifogásolta a megfelelő védőeszközök és munkaruhák hiányát, illetve azt, hogy ehhez csak a ’kiváltságos’ közfoglalkoztatottak juthatnak hozzá.
48
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Különbözik, rosszabb minőségű az elvégzendő munka jellege. Megkülönböztetik az azonos
iskolai végzettségű roma és nem roma személyeket, így a roma közfoglalkoztatottakat
inkább külső helyszíneken, közterületeken, alacsonyabb presztízsű fizikai munkakörökben, míg a nem roma álláskeresőket intézményen belüli irodai, takarítói munkakörökben alkalmazzák. A nőknek vagy az idősebb, illetve a rosszabb egészségi állapotú
közfoglalkoztatottaknak –munkájuk megtartása érdekében – gyakran olyan nehéz,
megterhelő fizikai munkát is el kell végezniük, amelyet nem vagy csak nagyobb erőfeszítések árán tudnak megfelelően ellátni.
Megalázó bánásmód, védett tulajdonságokra utaló megjegyzések a munka szervezése, lebonyolítása során. Mind a négy csoport esetében előfordulhat, hogy a közfoglalkoztató képviselői, a munkavezetők emberi méltóságukat sértően, megalázóan bánnak a közfoglalkoztatottakkal, ’munkára szoktatásra’ fegyelemre hivatkozva sok esetben a védett tulajdonságaik negatív jellegű említésére is sor kerül a munka kiadása és ellenőrzése során.
Gyakrabban élnek a rendkívüli felmondással körükben, munkavégzésük szubjektív, előítéletes megítélése miatt a legkisebb mulasztást és hibát nagyobb számban ’büntetik’ rendkívüli felmondással.
A hátrányos megkülönböztetés speciális esete
Speciális formában megvalósuló diszkriminációs eset volt az, amikor a foglalkoztató ellátta ugyan munkaruhával a közfoglalkoztatottat, azt azonban olyan megkülönböztető
felirattal látta el, amely emberi méltóságában sértette. A közfoglalkoztatottnak munkavégzése során olyan narancssárga láthatósági mellényt kellett viselnie, amelyen a ’közcélú foglalkoztatás’ felirat szerepelt. Az érintett személy mélyen megalázónak, diszkriminálónak tartotta a mellény viselését, mivel a közfoglalkoztatottakkal együtt dolgozó többi
munkavállalónak nem kellett ilyen mellényt viselnie, róla pedig mindenki messziről
láthatta, hogy közfoglalkoztatott.
Önmagában a mellény viselésére való kötelezés nem tekinthető sérelmesnek vagy
diszkriminatívnak, hiszen számos olyan munkakör van, amelynél a munkavégzés jellegére tekintettel, a munkáltató kötelezően előírja meghatározott munka- vagy formaruha, esetleg védőfelszerelés használatát (pl. egészségügyi alkalmazottaknál fehér köpeny, építkezéseknél fejvédő sisak stb). Ezek elsősorban a munkavállaló testi épségének
vagy ruházatának védelmét, biztonságát szolgálják, de más egyéb funkciót – a dolgozók
felismerhetőségét – is betölthetnek.
Annak azonban már nincs alkotmányosan elfogadható indoka, hogy – a többi munkavállalótól mintegy megkülönböztetve – kizárólag a közfoglalkoztatottaknak kell külön felirattal ellátott mellényt viselniük. Az egyenlő bánásmód követelménye ugyanis a
kötelezettektől – így a munkáltatótól is – azt kívánja meg, hogy tartózkodjanak minden
olyan magatartástól, amely bizonyos tulajdonságaik alapján egyes személyek vagy személyek csoportjaival szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést
eredményezhet. A munkáltató tehát azáltal, hogy a közfoglalkoztatottak számára előírt
láthatósági mellényen jól látható helyen „címkézte”, megjelölte az e csoportba tartozó
munkavállalóit, míg a közérdekű munkát ellátók, illetve a vele munkaviszonyban állók
esetében ilyen megkülönböztető feliratot nem alkalmazott, a közfoglalkoztatott személyeket – ezen egyéb tulajdonságuk tekintetében – hátrányosan megkülönböztette.49
49
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A közfoglalkoztatottakat sújtó diszkrimináció kiküszöbölésének nehézségei
A közfoglalkoztatottak, különösen azok, akik speciális tulajdonságaik miatt nehezebben kerülnek be a közfoglalkoztatási programokba, tapasztalataink szerint hátrányos
megkülönböztetésről vagy diszkrimináció miatti panaszról csak ritkán tesznek említést, de jellemzően ilyenkor sem vállalják a konkrétumok részletezését. A panaszok
hiánya azonban csak még inkább szükségessé teszi, hogy foglalkozzunk ezzel a problémakörrel.
A közfoglalkoztatási rendszer működtetése során az ún. ’intézményes diszkrimináció’50 jelenségével is számolnunk kell. A munkaügyi központok és a helyi önkormányzatok eljárási gyakorlatában is megjelenhet például a roma nemzetiségű ügyfelekkel, a
nőkkel vagy az ötven év feletti álláskeresőkkel, közfoglalkoztatottakkal szemben egy
olyan szemlélet, amely akadályozza az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését, anélkül azonban, hogy a hatályos jogszabályok szerinti hátrányos megkülönböztetés konkrétan megállapítható lenne. Az intézményes diszkrimináció nem feltétlenül tudatosan diszkriminatív eljárás következménye, többségében olyan intézményi
kultúrából, működési módból ered, amely nem veszi figyelembe a rossz érdekérvényesítési képességgel rendelkező hátrányos helyzetű személyek helyzetét. Az intézményes
diszkrimináció elválaszthatatlanul összefonódik a többségi társadalom előítéleteivel, de
az intézmények eszköztelensége, a társadalmi problémák kezelésének megoldatlansága
is hozzájárulhat a kialakulásához.
A közfoglalkoztatottak gyakran munkájuk elvesztésétől vagy megtorlástól félnek,
ezért nem mernek fellépni a közfoglalkoztatóval szemben. Ez a fajta aggodalom nem ok
nélküli. Az alapvető jogok biztosához forduló panaszosok ügyének kivizsgálása során
gyakran előfordul, hogy a megkeresett, vizsgált közfoglalkoztató az érdemi válasz megadása előtt a panaszos személyének kiléte felől érdeklődik, mert nehezen tudja elfogadni, hogy a közfoglalkoztatottak panasszal éltek ellene. Az is előfordul azonban, hogy
a közfoglalkoztatottak információ hiányában nem tudják, hogy hová fordulhatnának
az egyenlő bánásmód érvényesítése érdekében. Ilyenkor a panaszos jogi tanáccsal való
ellátása, szakszerű támogatása segítheti a megfelelő panasztételi forma kiválasztását,
ehhez azonban csak azok juthatnak hozzá, akik megfelelő ismeretekkel és érdekérvényesítési képességgel rendelkeznek.
A diszkrimináció visszaszorításának egyik alapvető feltétele, hogy az érintettek ismerjék jogaikat, és tudatosan érvényesítsék azokat a rendelkezésükre álló jogi fórumokon.
A közfoglalkoztatási programok szervezőinek és maguknak a közfoglalkoztatóknak is
felelősségteljes szerepük van az álláskeresők, köztük kiemelten a különféle védett tulajdonságokkal rendelkező személyek emberi méltóságának, valamint az egyenlő bánásmód követelményének következetes érvényesítésében. A közfoglalkoztatási jogviszony
egyik szereplője jellemzően az állam, illetve annak szervei. Emiatt is különösen fontos,
hogy a közfoglalkoztatás kapcsán a lehető legszigorúbban érvényesüljön az egyenlő
bánásmód követelménye.
Az intézményes diszkrimináció fogalma 1999-ben az angol jogirodalomban jelent meg, egy fekete
fiatalember meggyilkolása ügyében folytatott nyomozás kapcsán (ún. Stephen Lawrence-ügy). Ennek
lényege, hogy a rasszizmus gyakran nem egyéni magatartásokban, hanem szervezetek működésében,
belső struktúrájában rejlik. Sir William McP herson of Cluny: The Stephen Lawrence Inquiry. Report of an
inquiry. Presented to Parliament by the Secretary of State for the Home Department by Command of
Her Majesty. February 1999 – www.archive.official-documents.co.uk
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A közfoglalkoztatás kiterjesztésének veszélyei
2012-ben a közfoglalkoztatás rendszerét több irányban is kiterjesztették, amely újabb
munkavállalói csoportok kiszolgáltatottságához vezetett.
Már a korábbi közmunkaprogramok („Út a munkához” program) során is megfigyelhető volt, hogy az alulfinanszírozott települési önkormányzatok a központi költségvetésből finanszírozott közmunkások bevonásával kívánták ellátni közfeladataikat, így
csökkentve kiadásaikat, ezért bizonyos munkakörökre – ügykezelő, szociális munkás
stb. – közmunkásokat alkalmaztak. Ekkor azonban kizárólag betöltetlen álláshelyekre,
illetve kifejezetten e célra létesített, plusz státuszokra alkalmazták őket. A 2012. évtől
kezdődően azonban egyre több olyan hír jelent meg, amely arról tudósított, hogy a korábban betöltött, meglévő álláshelyeket megszüntették, majd az így elbocsátott munkavállalók ’helyén’ közfoglalkoztatottakat alkalmaztak.
Az alapvető jogok biztosához megküldött első ilyen jellegű beadvány szerint a munkáltatónál történt átszervezés során valamennyi takarítónőt elbocsátották, majd helyettük
közfoglalkoztatottakat alkalmaztak.51 A munkáltató ugyanis egy országos közfoglalkoztatási program keretében – a korábban státuszban lévő és időközben elbocsátott takarítók
’helyén’ – 22 fő regisztrált álláskereső közfoglalkoztatását kezdte meg takarítói munkakörben. Ennek következtében a takarítói feladatokat már nem munkavállalói, közalkalmazotti vagy hivatásos állományú státuszú munkavállalók, hanem kizárólag közfoglalkoztatottak látták el. De miért vezet ez a közfoglalkoztatottak kiszolgáltatottságához?
Már jelen tanulmányban is több ízben hangsúlyoztuk, a közfoglalkoztatásnak mint
foglalkozáspolitikai eszköznek alapvető célja, hogy lehetőséget teremtsen a tartós munkanélküliek, a munkaerőpiacról régóta kiszorultak számára – munkaképességük megőrzése, esetleges javítása révén –, hogy visszatérjenek az elsődleges munkaerőpiacra.
Ez a cél azonban értelemszerűen csak a már meglévő munkahelyek megtartása mellett, azok
bővítésével valósítható meg.
A közfoglalkoztatás céljával alapvetően ellentétes, ha azt az elsődleges munkaerőpiacon meglévő álláshelyek megszüntetésére, mintegy azok ’kiváltására’ kívánják használni. A közfoglalkoztatottak alkalmazásának nem lehet ’következménye’, hogy évek
óta fennálló, határozatlan idejű jogviszonyokat, meglévő munkahelyeket szüntessenek
meg, s az így felszabaduló státuszokat lényegesen alacsonyabb bérezésben részesülő, a
közfoglalkoztatás jellegéből és határozott idejéből adódóan kiszolgáltatott helyzetben
lévő közfoglalkoztatottakkal töltsék be.
A közfoglalkoztatót ugyanis a hatályos jogszabályok alapján kettős foglalkoztatási kötelezettség terheli. Egyrészt köteles foglalkoztatni a munkaügyi kirendeltség által kiközvetített
közfoglalkoztatottat, másrészről ez a kötelezettsége kiterjed a közfoglalkoztatottal azonos
vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott, ’saját’ állományában lévő munkavállalóira is.
Ezen foglalkoztatási kötelezettség megtartását, a meglévő munkahelyek védelmét szolgálta
az a jogszabályi rendelkezés, mely szerint a közfoglalkoztatási támogatás – egyik – feltétele,
hogy a közfoglalkoztatottak számával a munkáltatónál a foglalkoztatás megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszám bővüljön.52 Emellett a Nemzeti Munkaügyi
Lásd AJB-5630/2012. számú ombudsmani jelentés.
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés
a) pontja szerint támogatás a közfoglalkoztató részére abban az esetben nyújtható, ha a közfoglalkoztató a munkavégzéshez kapcsolódóan foglalkoztatást elősegítő képzés lehetőségét biztosítja.
51

52
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Hivatal főigazgatója által kibocsátott útmutató szerint közfoglalkoztatási szerződés csak azzal a közfoglalkoztatóval köthető, aki vállalja, hogy a közfoglalkoztatási támogatással érintett azonos vagy hasonló munkakörökben foglalkoztatottak munkaviszonyát a támogatás
folyósítását megelőző három hónapban, illetve a támogatás időtartama alatt működési körében felmerülő okból rendes felmondással, illetőleg felmentéssel nem szünteti meg.
Amennyiben ugyanis a munkáltató/közfoglalkoztató az elsődleges munkaerőpiacon
meglévő, határozatlan időre szóló álláshelyeit megszünteti és ezeket a státuszokat közfoglalkoztatottakkal tölti be, gyakorlatilag meghiúsítja, lehetetlenné teszi, hogy megvalósuljon a közfoglalkoztatás valódi célja, az, hogy a munka nélkül lévő emberek, tényleges álláshelyeken tudjanak elhelyezkedni.
Minden munkáltató arra törekszik, hogy feladatait a lehető legkisebb költséggel tudja ellátni. Amennyiben a korábban határozatlan idejű munka- vagy közszolgálati jogviszonyban álló, a közalkalmazotti bérnél jóval magasabb munkabérrel alkalmazott munkavállalóit elbocsátotta és helyettük határozott idejű, alacsony bérű közfoglalkoztatottakat
alkalmazott, igen kicsi a valószínűsége annak, hogy ezen munkavállalóit – még ha kiváló
munkát végeztek is – a jövőben magasabb bérért, határozatlan időre alkalmazni kívánja.
Sokkal valószínűbb, hogy a közfoglalkoztatási szerződés lejártával, újra – alacsony bérű,
kevesebb szabadsággal, betegszabadsággal stb. rendelkező – kiszolgáltatott közfoglalkoztatottakat kíván majd alkalmazni, határozott időre. Ezáltal újra és újra ’belekényszerítve’ a közfoglalkoztatottakat abba a spirálba, hogy inkább ezen viszonylagos biztonságot
nyújtó munkalehetőséget kívánják megtartani a jövőben is, mint – egyre elavultabb tudással, munkatapasztalattal és önértékeléssel – kilépjenek az elsődleges munkaerőpiacra.
Ezen közfoglalkoztatók ugyanis többnyire olyan munkakörökben foglalkoztatják a
közfoglalkoztatottakat, amely nem igényel szaktudást, illetve olyan is előfordul, hogy
ugyanabban a munkakörben alkalmazzák, amelyet korábban valamilyen foglalkoztatási jogviszonyban ellátott.
Egy másik beadványban ugyanis az ombudsmanhoz forduló panaszos azt sérelmezte, hogy a hosszú ideje fennálló munkaviszonyát – a szervezet átalakítására, racionalizálására, a párhuzamos funkciók megszüntetésére történő hivatkozással, csoportos
létszámleépítés keretében – megszüntették, majd ezt követően volt munkáltatója 240
közmunkás egyéves, határozott idejű, 8 órás foglalkoztatását kezdte meg. Tudomása
szerint a foglalkoztatásra kerülő, szakképzetlen közmunkások az ő és a vele egy időben
elbocsátott munkavállalók feladatát is ellátják. 53

Az ombudsmani jogvédelem eredményei – korlátok és lehetőségek
Eredmények
A közfoglalkoztatásra vonatkozó ombudsmani vizsgálatsorozat számos olyan rendszerszintű hibát tárt fel, amelyek alapvető befolyással bírtak a közfoglalkoztatottak mindennapjaira. Az ombudsmani munka bemutatása nem lenne teljes, ha az időközben
bekövetkezett pozitív változásokat nem említenénk.
Előremutató, hogy az ombudsman jelzését követően 2012 őszétől a hátrányos helyze53
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tű álláskeresők felzárkóztatása érdekében elindultak a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési programok. 2013-tól pedig a belügyminisztérium tájékoztatása szerint az egyes
közfoglalkoztatási programokhoz nem csupán képzés, hanem mentorálás is társul.
Fontos változás – az ombudsmani megállapításokkal összhangban – a
közfoglalkoztatotti bér összegének megemelése is. 2013. január 1-jétől a teljes munkaidőben
foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bért a szakképesítést és középfokú iskolai végzettséget nem igénylő munkakör betöltése és teljes
munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén 75 500 forintban, hetibér alkalmazása esetén 17 385 forintban, napibér alkalmazása esetén 3475 forintban állapították
meg. A párezer forintos béremelés azonban ténylegesen nem változtatja és nem oldja
meg a rászoruló közfoglalkoztatottak súlyos megélhetési problémáit.
A közfoglalkoztatási bérrel összefüggésben az ombudsmani fellépés hatására módosították a bér kifizetésére vonatkozó jogszabályt is. A módosítás következtében lehetővé
vált a – mind a munkaügyi központok, mind a közfoglalkoztatók által felesleges adminisztratív teherként jelzett – heti bérkifizetés kötelezettségének feloldása, generális
szabályként alkalmazva a munkajogi jogviszonyokban is általános, havi bérkifizetést. 54
Megvalósult emellett a munkavezetői bérezés is, amely lehetővé teszi a nagyobb felelősséggel felruházott közfoglalkoztatottak differenciált díjazását, ezzel motiválva a programokban részt vevőket, egyben feloldva az egyre kiéleződő bérfeszültségi problémákat.
Az ombudsmani jelzésnek megfelelően pozitív előrelépés volt, hogy a közfoglalkoztatásért felelős államtitkár 2012 októberében részletes tájékoztató levelet küldött a települési önkormányzatok számára a közérdekű önkéntes munkavégzés feltételeiről. Emellett a
szaktárcák további lépéseket tettek az egyszerűsített foglalkoztatással és a háztartási
munkával való igazolás területén, ez elősegítheti azt, hogy minél kevesebb személy essen ki a szociális ellátórendszerből a 30 napos jogosító idő hiánya miatt. Azáltal, hogy
a 30 napos jogosító idő megszerzésének alternatív lehetőségei ténylegesen mindenki
számára hozzáférhetővé válnak, remélhető, hogy rövid távon az egyik legsúlyosabb
emberi jogi probléma, a szociális ellátórendszerből való tömeges kiesés a jövőben megelőzhető lesz.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke az ombudsmani jelentésben megfogalmazottak alapján az állami foglalkoztatási szervek adatkezelésére
vonatkozó felhatalmazó rendelkezéseit felülvizsgálta. A jogi szabályozás55 értelmében
az állami foglalkoztatási szerv, a rehabilitációs hatóság a szociális ellátásra jogosult személyekről, rehabilitációs ellátásban részesülő személyekről, valamint a közfoglalkoztatásban részt vevő személyekről elektronikus nyilvántartást vezet. A jogszabály lehetővé
teszi tehát, hogy az adatbázist vezető állami foglalkoztatási szerv az érintettek írásbeli
hozzájárulása alapján felvegye a nyilvántartásba a közfoglalkoztatott nemzetiségi származására vonatkozó adatokat. 56 A szabályozás ugyanakkor nem tartalmazza a nemzetiségi származásra utaló adatokat azon rendelkezésében, amikor meghatározza, hogy az
állami foglalkoztatási szervek milyen adatokat kezelnek. Ezen ellentmondás feloldására
a vizsgálat eredményeként a NAIH elnöke a jogszabály kiegészítésére tett javaslatot a
belügyminiszternek.
54
A heti bérkifizetésre vonatkozó szabályozást hatályon kívül helyezte a 85/2013.(III. 21.) Korm.
rendelet, Az új szabályozás 2013. április 1-jétől lépett hatályba.
55
Flt. 57/B. § (1) bek.
56
Flt. 57/A. § (2) bek.
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A szabadság és a betegszabadság tekintetében tett ombudsmani ajánlást a belügyminisztérium nem fogadta el. A minisztériumi álláspont szerint ugyanis az ajánlásban foglaltak
megvalósítása esetén kikerülnének azok a mechanizmusok a közfoglalkoztatás rendszeréből, amelyek fenntartják az egyéni aktivitást, ösztönzik az önálló álláskeresést, az
elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést. Ennek értelmében nem tervezik az
érintett jogszabályhelyek módosítását.
A közfoglalkoztatás problémáinak feltárása során az ombudsman igyekezett minél
szélesebb körben megszólítani a foglalkoztatás és a szociális ellátás területén működő
civil szervezeteket, mintegy civil védőhálót vonva a kiszolgáltatottság visszaszorítása,
megelőzése érdekében. A közös szakmai fórumok, tanácskozások keretében rávilágított
a legakutabb problémákra és széles körben megosztotta a már működő jó gyakorlatokat.
Kiemelkedő eredményként értékelhető mindezek függvényében a rendhagyó, aktív
együttműködés és a hatására manifesztálódó, a közfoglalkoztatottak jogainak védelmét előmozdító tevékenységek ellátása, így például segítő tájékoztató anyagok elkészítése.
A közfoglalkoztatás új irányai, veszélyei
Az eddigi fejezetek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a közfoglalkoztatottak
különböző formájú és mértékű kiszolgáltatottsága folyamatosan tetten érhető a programok szervezése és lebonyolítása során. Ezek a kiszolgáltatottsági formák az alapvető
jogok biztosának hathatós fellépése eredményként módosultak és enyhültek ugyan, de
meg nem szűntek. Ebben az évben több olyan intézkedés is született, amelyek következményeként az ombudsman újabb fellépése is szükségessé válhat.
Sajátos problémaként jelenik meg, hogy a közfoglalkoztatotti bér emelése ellenére
egyes közfoglalkoztatottaknak a tényleges nettó bére csökken. 2013-ban ugyanis a hagyományos önkormányzati közfoglalkoztatások esetében – tudomásunk szerint egy belső utasítás
alapján – a közfoglalkoztatóknak a legfeljebb öt hónapig tartó, napi hatórás munkát kell
előnyben részesíteniük. Ez az intézkedés azt jelenti, hogy 2013. január 1-jétől ugyan
megemelték a közfoglalkoztatási bér összegét, a 6 órában alkalmazott közfoglalkoztatottaknak azonban – a rövidebb munkaidő miatt – valójában kevesebb a nettó bérük,
mint amennyi tavaly volt az alacsonyabb, de nyolcórás közfoglalkoztatási bér esetében.
Hasonlóan ellentmondásos az az intézkedés, amely lehetővé teszi 2013. szeptember
1-jétől, hogy a közfoglalkoztatottat kizárják három hónapra a közfoglalkoztatás rendszeréből a tankötelezettséggel összefüggő mulasztás, valamint a lakókörnyezet tisztán tartásával kapcsolatos szabályok megszegése miatt. A törvényjavaslat indokolásában nem szerepel semmiféle információ arra vonatkozóan, hogy mekkora méretű problémáról lehet szó. Egyetlen
számadattal sem támasztják alá a szigorítás indokát és ésszerűségét. Helyszíni vizsgálataink
tapasztalata szerint a tankötelezettség vagy a lakókörnyezet tisztán tartásának elmulasztása általában csak néhány családot érintett a településen. Félő, hogy ez is azon intézkedések
egyike, amely tovább növeli a közfoglalkoztatottak kiszolgáltatottságát.57
2013-tól még szélesebb körben kívánják bevonni a diplomásokat a közfoglalkoztatási programokba. Ez az intézkedés azonban a közfoglalkoztatóknál egyéb foglalkoztatási jogviszonyban dolgozó munkavállalók és a közfoglalkoztatottak között komoly bérfeszültséget okozhat.
57
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A közfoglalkoztatás sajátos rendeltetésű jogintézmény, amely keretében végzett munka csak átmeneti jellegű lehet, s amelynek tényleges célja – személyre szabott szolgáltatásokkal, képzésekkel vagy átképzésekkel kiegészülve –, az elsődleges munkaerőpiacra
történő visszatérés vagy belépés elősegítése. Sok esetben azonban a közfoglalkoztatás
nem szolgálja ezt a célt – mert nem társul hozzá megfelelő képzés vagy a munkakör nem
’átmeneti jellegű’, stb. – így a közfoglalkoztatottnak – ténylegesen – nem az válik a céljává,
hogy az elsődleges munkaerőpiacon próbáljon elhelyezkedni, hanem az, hogy ismételten bekerüljön valamelyik közfoglalkoztatási programba, amely átmenetileg valamilyen szintű
megélhetést és biztonságot nyújt. Ez a körülmény azonban tovább fokozza kiszolgáltatottságukat, hiszen egyrészről a meglévő képességeik, szaktudásuk elavul, így egyre
kevésbé válnak alkalmassá a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre, s még inkább
’függővé’ válnak azoktól a döntéshozóktól (polgármester, jegyző, munkaügyi kirendeltség), akik kiválasztják a következő közfoglalkoztatási programba bekerülőket.
Az aktív korú hátrányos helyzetű álláskeresők többsége tehát dolgozni akar, és törvényes keretek között szeretne elhelyezkedni. Ennek csak egyik lépcsője lehet a közfoglalkoztatás, hosszabb távon azonban az a tényleges érdekük, hogy elhelyezkedjenek az
elsődleges munkaerőpiacon. Azzal kapcsolatban, hogy a közfoglalkoztatás mennyiben segíti elő
ezt a folyamatot, megoszlanak a vélemények.
Ez a kérdés azonban azért is kiemelt fontosságú, mert az elmúlt időszak tapasztalatai
szerint a foglalkoztatottság növelésének hangsúlya a közfoglalkoztatásra helyeződött át.
A kormányzati szervek és intézmények szerint a közfoglalkoztatás elősegíti az álláskeresők munkavállalását, átmenetet jelenthet számukra az elsődleges munkaerőpiacon
történő elhelyezkedésükhöz. Ezzel szemben egyes szakértők arra hívták fel a figyelmet,
hogy a közfoglalkoztatási programok általában nem alkalmasak a közfoglalkoztatottak
későbbi foglalkoztatási esélyeinek növelésére, sőt néhány esetben egyenesen hátráltatják a munkanélküliek nyílt munkapiacon történő elhelyezkedését. Ezt erősíti meg például Bass László néhány éve végzett kutatási eredménye, amely szerint a közfoglalkoztatottaknak csak a 10%-a kerül vissza a legális munkaerőpiacra, míg azoknál, akik ilyen
programokban nem vettek részt, ez az arány 24%. 58
Az vitathatatlan tény azonban – a közgazdasági ésszerűségétől függetlenül –, hogy
jelenleg a közfoglalkoztatás az egyik olyan foglalkoztatáspolitika eszköz, amely alkalmas lehet arra, hogy elősegítse – elsősorban a hátrányos helyzetben lévő munkavállalók
esetében, megfelelő képzések nyújtásával – a munkaerőpiacra való visszatérést. E funkciót szem előtt tartva ugyanakkor lényeges, hogy a közfoglalkoztatásban részt vevő személyek számára – halmozottan kiszolgáltatott helyzetükből adódóan – rendelkezésre
álljanak az alapvető jogaikat védő, illetve az egyenlő bánásmód követelményét szavatoló garanciák mind a szabályozásban, mind a gyakorlatban. Esetükben tehát nem a munkavállalók
jogait és egyenlőségét védő szabályok lebontása, csökkentése, hanem éppen ellenkezőleg: további többletgaranciák beépítése az elvárható és ésszerű kormányzati intézkedés.
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A hajléktalan lét
Az ombudsmannak a rászorulók/kiszolgáltatott emberek jogvédelmével összefüggésben
az a feladata, hogy az Alaptörvényből kiindulva, a közel két évtizedes alkotmánybírósági
gyakorlat felhasználásával felvázoljon egy logikus, következetes érvrendszert. A szociális szempontú megközelítés mellett a hangsúlyt egy tisztán alapjogi szempontrendszerre
helyezve, úgy, hogy a szociális szempontokat semmi esetre sem szabad száműzni: ebben
a szférában az ombudsman koordináló, olykor pedig a közvetítő, mediáló szerepe kerül
előtérbe. A jogállam mint intézményes rend és mint a kulturális természetű magatartásminták összességét jelentő, a politikai közösség számára elfogadható társadalmi bizalmon
alapuló érték, konzisztens az ombudsman jogtudatosító szerepével.
A demokratikus jogállamok az emberek jogegyenlőségére épülnek, alkotmányaikban előkelő helyen rögzítik, hogy minden ember azonos jogokat élvez, a törvény előtt
egyenlő. Elvárjuk, hogy ne legyenek külön szabályok, előjogok vagy privilégiumok, illetve tárgyként adható-vehető emberek, rabszolgák, jogfosztott kasztok, társadalmi csoportok. A jogi egyenlőség komoly vívmány, nélküle valódi alapjogokról sem beszélhetnénk. Ezeket az egyes alkotmányokban külön katalógus sorolja fel, amelyek mindenkit,
megkülönböztetés nélkül megilletnek. Az állam szerepéről, beavatkozási lehetőségeiről
örökös viták folynak természetesen, de az mára világos, hogy az emberi jogok gyakorlása során azt várjuk el, hogy az állam csak kivételesen indokolt esetben háborgasson
minket. Különösen alapos igazolást várunk el akkor, ha ezért büntetni kívánnak, elzárással fenyegetnek, vagyis ha a büntetőjog vagy a szabálysértési jog eszközeivel történik
a beavatkozás. A jogok egy másik csoportja ugyanakkor éppen állami feladatokat generál a tág értelemben vett szociális szférában. Jogként elvárjuk, hogy megkapjuk a szükséges segítséget és támogatást, hogy működjenek a megfelelő intézmények. Arról, hogy
mi a szükséges és a megfelelő szint, ugyancsak komoly viták folytak és folynak, de ezt a
kettős, beavatkozást és be nem avatkozást is tartalmazó kötelezettségcsomagot ma már
senki sem tartja szokatlannak. Ennek megfelelően például az ombudsmani jogvédelem
is ezt a jó értelmemben vett „kettős mércét” követi: egyaránt kritizálja a megfelelő indok
nélküli állami korlátozást, beavatkozást, de felrója a hiányokat, mulasztásokat, az alkotmányosan indokolt és szükséges segítség elmaradását.
Kevés figyelem jut a megelőzésnek, az állam jellemzően akkor avatkozik be így vagy
úgy, ha már baj van, azaz ha az utcára kerül valaki, így élete, testi épsége, egészsége
veszélynek van kitéve. Pedig a hajléktalanság problematikája sosem az utcán kezdődik, ott csak befejeződni szokott: ezért sokkal nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a
hajléktalanság detektálható „forrásaira”, a gyökértelenségre: a pszichiátriai otthonokból
kikerülő betegekre, a szabaduló fogvatartottakra vagy éppen a gyermekvédelmi szakellátásból kikerülő fiatalokra.
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Az utóbbi években jelentősen javult a hajléktalan emberek többségének és az ellátó
szervezeteknek az együttműködése. Ha azonban az eddig rendelkezésre álló pénzös�szegek csökkennek, és helyükre a szigor, a törvényi fenyegetés, néhol a „szociális zaklatás” kerül, mindez sérti a hajléknélküliek emberi méltóságát, az ellátórendszerben
dolgozók munkáját pedig nehezíti, és hosszú távon sem jelent megoldást. Az ilyen intézkedések nem szolgálják a hajléktalan emberek társadalmi visszailleszkedését, sem
a hajléktalanság megelőzését, legkevésbé annak – az Európai Unió által célul kitűzött
– felszámolását.
Belátható, hogy az utcán, közterületen való lét valóban nem lehet életkarrier, ez a
megoldás kényszerű túlélési reakció a hajlék nélkül élőktől. Alapelv az is, hogy a hajléktalan lét nem teremt törvényen kívüliséget. Figyelemmel azonban arra, hogy az állam
számára nem fakultatív a polgárairól – itt a szélsőségesen rászorulókról – való gondoskodás, a felelős intézkedés a megfelelő ellátási (vö. reintegráló) rendszerek, kivezető mechanizmusok átgondolt működtetése, azaz a helyzet jogállami megoldása kötelező. Ez
az, ami Európát is óriási kihívások elé állítja.
A 21. századi Európa kénytelen szembenézni azzal a ténnyel, hogy felszámolás helyett menedzselnie kell a hajléktalanság ezerarcú társadalmi problémáját. Magyarország, tetszik vagy nem, ebből a szempontból is az európai folyamatok részese: ahogy
a környező országokban, úgy itthon is növekszik az utcán élők száma. A közvélemény
is folyvást reagál a jelenségre és a döntéshozók is egyre inkább megkerülhetetlennek
tartják, hogy megoldásokat találjanak a hajléktalanná válás megelőzésére, a már hajléktalanok bajainak enyhítésére, fedélhez juttatásukra, közben pedig tiszteletben tartva és garantálva a mindenkit megillető méltóság követelményét. Az Unió Bizottsága
és a FEANTSA (the European Federation of National Organizations Working with the
Homeless), valamint az Európai Parlament együttműködésével 2010 decemberére ös�szehívott hajléktalanságkonferencia az európai összehangolt hajléktalanpolitika létrehozásában igyekezett előbbre lépni. Megfogalmazták, hogy két lényeges körülmény is
szükségessé teszi a közös és sürgető fellépést.
Mindezek ellenére léteznek jól működő nemzeti és helyi megoldásminták. Olyan országokban, mint Finnország vagy Hollandia, illetve területeken, mint Skócia igyekeznek mindenkit a helyzetének megfelelő lakáshoz juttatni és felszámolni az átmeneti
szállásokat és melegedőket, ugyanakkor az utcán éjszakázást is. Mindehhez megfelelő
szociális lakások, anyagi és személyi erőforrások, csoport- és személyspecifikus terápiák és terapeuták szükségesek. Ugyanakkor az európai konferenciákon felszólalók egy
része utópikusnak vagy nagyon távoli célnak tartja a hajléktalanság teljes felszámolását,
mivel az olyan strukturális problémákra és azoknak az egyéni sorsokkal való olyan
szerencsétlen találkozására vezethető vissza, ami lehetetlenné teszi a teljes megelőzést
vagy az arra szolgáló intézményi intervenciót.
Európában és Magyarországon is átalakult a hajléktalanok profilja. Míg korábban
az egyedül élő, javakorabeli, alkohol- és drogproblémákkal küzdő, zárt intézményeket
(pszichiátria, börtön stb.) elhagyó, lakás- és munkanélküli férfiaké volt a domináns csoport, mára a fedél nélküliek között megjelentek az akár többgyermekes, esetleg külföldi
családok, nők, gyerekek és fiatalok is. Másfelől az Európai Unió átfogó hajléktalanügyi
stratégiájának kialakítását indokolja egy újfajta migráció is. Ha egy országban, területen, városban jó helyi megoldásokat alakítanak ki például a hajléktalanság kezelésére,
az szinte automatikusan kiváltja, hogy a rosszabb helyzetben lévő vidékekről a szegény-
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ségben élők, a hajléktalanok is oda vándorolnak – azaz nem más történik, csak az egyik
helyről a másikra helyezik át a megoldandó problémák súlypontját (elég a bécsi városvezetés nehézségeit fokozó új keletű nemzetközi „hajléktalanturizmusra” emlékeztetni).

A magyar helyzet változatlan
Magyarországon is érzékelhető az az erőfeszítés, ami a hajléktalansághoz vezető okok
feltárása, a már hajléktalanok nehéz sorsának enyhítése, majd a kivezetés vagy integráció bűvös háromszögében zajlik a napi gyakorlatban. Ugyanakkor az is látnivaló, hogy
a gyakorlati lépéseket emberi jogi aktivisták vigyázó tekintete kíséri az eszköz és cél
jogállami kereteinek kérlelhetetlen számonkérésével. Az is változatlan, hogy a téli krízis
időszakban az egyik vezető sajtótéma az utcán vagy az otthonaikban kihűlt emberek
helyzete.
Új tényező, hogy a válság változó összetételű csoportokat szorít az utcára – vagy legalábbis súlyosan fenyeget ezzel a lehetőséggel. A már hajléktalanokat segíteni hivatott
intézmények némelyikének mai feltételei konzerválják az ellátottak kilátástalan helyzetét, nem nyújtanak hosszú távú vagy legalábbis valódi segítséget, otthont az ott megforduló rászoruló embereknek.
Az egyik ombudsmani vizsgálat például egy hajléktalanok és otthontalan családok
elhelyezésére szolgáló vidéki átmeneti létesítményben, egy egykori szovjet laktanya panelépületében elhanyagolt környezetet, felújításra szoruló műszaki állapotokat talált. A
nyári esőzések a tetőtől a földszintig beáztatták a négyemeletes épületet, a víz elérte a
villamosvezetékeket is, a lakóterekben pedig penészesedést okozott. Azonban a település külterületén működő alapítványi intézmény éppen ennél a státuszánál fogva (értsd
külterületi) nem pályázhatott fejlesztésekre, állagmegóvásra fordítható forrásokra. A
hatóságok fellépése után persze a számtalan javítanivalóból végül felújított, a lakók
és dolgozók számára is méltó lakókörülmények lettek. A korábban kifogásolt higiénés
helyzet, a berendezési tárgyak állapota a kulturált életvitel folytatásához ugyancsak
változtatásra szorult. De minthogy sok más probléma megoldása, ez is nagymértékben
az emberi tényezőn múlik. A szakdolgozók jellemzően nagy teher vállalásával a lehető
legjobbat próbálják teljesíteni minden nehézség ellenére.
Az emberi méltóság és az emberi jogok védelme az ombudsman munkájában is megkerülhetetlenné teszi a különösen rászoruló csoportok, közöttük a hajléktalan emberek jogi
helyzetének és a hatóságokkal való kapcsolatának vizsgálatát. Az ombudsman már megbízatása kezdetén, az ún. „karfás” néven ismertté vált vizsgálati jelentésében szót emelt
az ellen, hogy egy budapesti kerületben a köztéri padokra belső karfákat szereljenek – a
hivatalos álláspont szerint az oda ülők kényelme érdekében – valójában azért, hogy a
hajléktalanok a korlátoktól ne tudjanak végigfeküdni a padokon. Ebben az ügyben, még
2007-ben fogalmazódott meg az ombudsman minden más területen is érvényes, irányadó mondata: „Emberi méltóság, korlátok nélkül” és született meg egy rajzpályázat eredményeként a nem-hivatalos ’logó’: egy utcai padon végigfekvő hajléktalan stilizált képe.
2008-ban egy kiemelt, önálló, egész éves alapjogi projektet indítottunk a hajléktalanság
okainak, körülményeinek és következményeinek elemzésére, és ennek egyik indító vizsgálati jelentése kiemelte, hogy egy jogállamban nem érvényesülhet az adminisztratív kirekesztés gyakorlata, felelős döntés helyett a „városképi utcaseprés” módszere.
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Ugyanez a probléma később egy jogalkotási aktus kapcsán is jelentkezett. A biztos
a belügyminiszterhez fordult az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 2010 novemberében elfogadott módosítása és jogi indokolása ügyében. A törvénymódosítás a közterületek rendeltetésszerű használatáról és az önkormányzatok hatásköréről szólt ugyan, ám felvetette annak a gyanúját, hogy a valóban indokolt eseteken
túl a hajléktalanok kiszorítását, elüldözését is szolgálná ez a büntetéssel, rendészeti fellépéssel fenyegető változás. A gyanút táplálta, hogy tudomása szerint a belügyi tárca
eredeti tervezetében valóban szerepelt a hajléktalanok kitiltására mint szankcionálási
lehetőségre vonatkozó példa, de – bár a törvényszöveg maga változatlan maradt – ez a
példa a benyújtott törvénytervezet részletes indokolásába már nem került át.
A törvénymódosítás azért is aggályos volt, mert tételesen felsorakoztatta ugyan, hogy
milyen magatartások folytathatók rendeltetésszerűen a közterületen, de mindezt olyan
általános tevékenységfogalmakkal tette, mint a „kikapcsolódás” vagy a „szabadidő eltöltése”. Az ilyen általános fogalomhasználat (gumiszabály) lényegében az önkormányzatok szabad, eseti megítélésére bízta annak eldöntését, hogy szankcionálják-e például
az életvitelszerű tartózkodást vagy épp a padon alvást. Az ombudsman ezért emlékeztette a belügyminisztert a 2007 végén kiadott „karfás” jelentés elvi megállapítására,
amely szerint „megengedhetetlen, egyúttal pedig az emberi méltósághoz való joggal
összefüggő visszásság veszélyét hordozza magában minden olyan adminisztratív megoldás, vagy arra irányuló javaslat, amely a szükséges intézkedéseket a hajléktalanok
közterületi jelenlétének városképi kérdésre adott válaszaként próbálja megfogalmazni”.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény kiszámíthatatlan, valódi jogi támpontok nélküli „biankó jellegű” jogkorlátozási felhatalmazása nem az alkotmányelméletben, hanem a napi jogalkalmazás szintjén hozhat súlyos következményeket az állampolgárok alapvető jogainak érvényesülésében, amit az ombudsmannak
alkotmányos kötelezettsége előre jelezni.
Mindezeknek a jogszabályi előírásoknak a körültekintő kidolgozása azért fontos,
mert a hajléktalansággal érintett társadalmi csoportok átalakulóban vannak Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy újabban számszerű eltérés tapasztalható a fővárosi és vidéki – jellemzően megyeszékhelyen vagy nagyobb településen élő – hajléktalanok statisztikai jellemzői között. A legfrissebb információk szerint1 a fővárosi fedél nélküliek
22%-a nő, a legjelentősebb korcsoportjuk pedig a munkavállalás szempontjából rendkívül hátrányos helyzetben levő 50-59 évesek korosztályából kerül ki. Ugyanakkor ez
a korosztály nem feltétlenül az utcán él, mivel egészségi problémáik miatt rendszerint
igénybe veszik valamely védettebb lakhatási-ellátási forma szolgáltatásait, így a valóban a közterületeken élők többsége a 40–49 éves korosztályba tartozik, és általában egy,
a húszas, harmincas éveikben kezdődő, többlépcsős folyamat eredménye az otthontalanná válás. Sajátos jelenség az is, hogy a budapesti hajléktalanok közel fele vidékről
költözött a fővárosba, vagyis a legutolsó lakása nem Budapesten volt. Megfigyelhető az
is, hogy a hajléktalan férfiak zömének (85%) nincs élettársa, viszont a hajléktalan nők
41%-ának van párja, ami feltehetően arra vezethető vissza, hogy a nők a közterületi
lét során kiszolgáltatottabbak, védelemre szorulnak vagy éppen nagyobb az igényük a
kapcsolattartásra.
1
Győri Péter (szerk.): Otthontalanul – Tégy az emberért! 9. Változó és változatlan arcú hajléktalanság. Budapest: BMSZKI, 2013. 11–53.
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Vidéken a női hajléktalanság némileg kisebb arányban tapasztalható, mivel az itt élő
fedél nélküliek gyakrabban ’találnak be’ a szállásnyújtó ellátásokba. A vidéki otthontalanok esetében is halmozódó szociális hátrányok vezetnek a lakhatás elvesztéséhez,
ugyanakkor ez mégis azt jelenti, hogy egy új típusú hajléktalanság van kibontakozóban
Magyarországon, amelynek nem annyira a szocializációs törekvések vagy traumák következtében hirtelen derékba törő életút a jellemzője, hanem sokkal inkább az, hogy a
halmozott hátrányokkal induló egyének, csoportok fokozatosan kiszorulnak a társadalmi és gazdasági közösségekből.
Az ombudsman hivatalba lépése óta figyelemmel kísérte a téli időszakra jellemző,
sajátos hajléktalanellátási problémákat. Így például sajtóhíradásokból értesülhettünk
arról, hogy 2010 végén a hideg időjárás miatt ismét több ember halt meg kihűlés miatt. Szintén a média számolt be arról, hogy Budapest Főváros főpolgármestere több budapesti aluljárót nyilvánított hajléktalanoktól „védett” közterületnek, és e cél elérését
illetően 2010. december közepéig adott türelmi időt. Tekintettel arra, hogy a problémakör alapján felmerült a jogbiztonság elve, továbbá az emberi méltósághoz, valamint a
szociális biztonsághoz való jogok sérelmének, illetve közvetlen veszélyének gyanúja, a
további tragédiák megelőzése érdekében a biztos hivatalból vizsgálta az esetet.
Mindezekből kiindulva az ombudsman gyors felmérést készített a fővárosban élő hajléktalanok pillanatnyi helyzetéről. Néhány, a hajléktalansággal jelentősen érintett fővárosi kerület „hajléktalanpolitikáját” térképezte fel annak érdekében, hogy feltárja, mint
már számos esetben, a hajléktalanokkal és hajléktalanellátással összefüggő aktuális –
2011. januárban tapasztalható – utcai körülményeket, valamint az intézményi háttérre
vonatkozó terveket. A hivatal munkatársai aluljárókat és pályaudvarokat kerestek fel,
ahol ellenőrizték a főpolgármester 2010 végére ígért „mentesítési” intézkedéseinek gyakorlati megvalósulását, illetve a hajléktalanok általános helyzetét, különös tekintettel
a téli körülményekre. Ezen felül felkerestek négy kerületi önkormányzatot, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálatot, és tájékoztatást kértek a Budapesti Rendőr–főkapitányságtól,
illetve több civil szervezettől is.
A tájékozódást a Lehel tér, Nyugati tér, Ferenciek tere, Nagyvárad tér, illetve Déli pályaudvar, Batthyány tér, Blaha Lujza tér és Nyugati pályaudvar területén, illetve az ott
található aluljárókban végezték a hivatal munkatársai. Általános tapasztalat volt, hogy
az aluljárókban nem találtak életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyeket. Több
aluljáróban posztoltak rendőrök és közterület-felügyelők, azonban a hatóságok eljárása,
intézkedése a reggeli, délelőtti órákban nem volt tapasztalható. A Nyugati pályaudvar
területén és a Déli pályaudvarnál kialakított ún. túlélési pontokon, vagy más néven toleranciapontokon eltérőek voltak a tapasztalataink. A Máltai Szeretetszolgálat kezdeményezésére kialakított túlélési ponton éjszakánként 15–25 fő tartózkodott, többen napközben is ezen a területen maradtak. Biztonsági őr is tartózkodott este 10-től reggel
6-ig a helyszínen, ők a fűtőegységekre vigyáztak és nem a – társaiktól – veszélyeztetett
hajléktalanokra. A megkérdezettek szerint a közterület-felügyelők rendesen bántak velük, a civil szervezetek munkatársaival is rendszeresen találkoztak. Az érintettek arról
számoltak be, hogy az eddig általuk ismert szállásokat a tolvajoktól és az erőszakoskodó
alkoholista sorstársaktól való félelmükben nem vették igénybe, az újonnan kialakított
szálláslehetőségekről, szociális albérletekről állításuk szerint nem kaptak tájékoztatást
senkitől, pedig lehet, hogy ezeket igénybe vették volna.
A Nyugati pályaudvarnál az állomás épületén belül nevezték ki az egyik termet me-
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legedő, vagy túlélési pontnak. Ez egy – az épület oldalában átjárást biztosító – helyiség,
amelyet azonban este 22.00 és reggel 6.00 között lezártak. A teremben két fűtőtest található, amely csak részben fűtötte fel a nagy belmagasságú helyiséget. A terem mellett 2
db mobil wc-t helyeztek el. Reggel 6.00 után a hajléktalanokat kitessékelték, mivel a termet fertőtlenítették. Ekkor a hajléktalan személyek a közeli utcákban található nappali
melegedőkbe mentek, illetve az aluljárókban is megjelentek, azonban jelenlétük nem
volt olyan jellegzetes, mint az ilyen helyeken életvitelszerűen tartózkodóké. Az itt alvó
személyeknek annyival talán könnyebb volt a helyzetük, hogy az egyik segélyszervezet
a túlélési ponttól néhány méterre kapott ingyenes elhelyezést a MÁV-tól. Ők minden
nap osztottak meleg levest és teát, valamint figyeltek arra, hogy a fűtetlen helyeken
elaludt embereket felébresszék és a melegedőbe kísérjék.
Az ombudsman a hajléktalansággal leginkább érintett belső fővárosi kerületektől is
tájékoztatást kért, amelyet az első helyzetjelentést követően évente megismételt. Ennek során megállapítható, hogy az V. kerületi hajléktalan személyek intézményi ellátása megoldott, az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján az Oltalom Karitatív Egyesület Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség látja el az önkormányzat
hajléktalanellátással kapcsolatos feladatait. Az V. kerületben tartózkodó vagy ott tartózkodási hellyel, lakcímmel rendelkező hajléktalan személyek utcai gondozását, nappali
és éjszakai ellátását biztosítják. Az egyesület népkonyhát, nappali melegedőket, éjjeli
menedékhelyeket működtet, illetve az utcai szociális munka egyik legfontosabb hátterét adja az Oltalom Egészségügyi Centrum és a Fűtött Utca nevű – a VIII. kerületi Dankó utcában található – hajléktalanellátó intézményük és az annak a területén működő
lábadozó. Az egyesület 2009-re vonatkozó éves szakmai beszámolójából kiderül, hogy
az egyesület saját gépjárművel, hat utcai szociális munkással és a Fűtött Utca ügyeleteseivel végzi a munkáját. A 2009 során 300 fővel tartottak fenn rendszeres kapcsolatot.
Szolgáltatásaik közé tartozik a tisztasági vizsgálat és fertőtlenítő kezelés, az év során
folyamatosan szállítottak be elhanyagolt és leromlott egészségi állapotú embereket az
intézmény egészségügyi centrumába orvosi vizsgálatra és fertőtlenítő fürdetésre. Az
V. kerületi családsegítő szolgálattal folyamatos kapcsolatot tartanak fenn, a felmerülő
esetekről, problémákról minden hónapban beszámolót készítenek, illetve személyesen
is konzultálnak a munkatársaikkal. A jegyző kitért arra is, hogy a kerületben nem tervezik olyan rendelet elfogadását, amely lehetővé tenné a közterületeken lévő hajléktalanok szankcionálását. Nem folytatnak olyan gyakorlatot, amely a hajléktalanokat
kiüldözné a közterületekről. Az ismert, hajléktalanok által leginkább látogatott helyek a
Kossuth tér környéke, illetve onnan a körútig tartó terület, a Ferenciek tere, Kálvin tér.
Véleménye szerint azonban a kerületben kezelni tudják a problémát, illetve megfelelő
az intézményi háttér is, az önkormányzat a kötelező feladaton túl az éjjeli menedékhely
működtetésével plusz feladatot is vállal.
A VII. kerületben ugyancsak a civil szervezetekkel kötött szerződések alapján működik a hajléktalanellátás. Így a Máltai Szeretetszolgálat: nappali ellátás, mosási, fürdési
lehetőség, ételmelegítési lehetőség, teaosztás, programszervezés (filmklub); Golgota Keresztény Gyülekezet: 120 férőhelyen nappali ellátás felújított pincehelyiségben, mozgáskorlátozott zuhanyzó, WC, filmklub, ruhaosztás, meleg ebéd, reggeli, uzsonna, mosási
lehetőség; Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház: átmeneti ellátás; Magyar Vöröskereszt:
utcai ellátás, Keleti aluljáró; Menhely Alapítvány: utcai ellátás, VII. kerület egyéb részei,
Blaha Lujza tér mindkét kerületet érintő része. A szociális irodavezető nem észlelt a kép-
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viselő-testület részéről olyan szándékot, hogy a hajléktalanok közterületi jelenlétével
kapcsolatban élni kívánnának a jogszabály adta – pönalizációs – lehetőséggel. Összességében elmondta, hogy napi szinten nem jelentkezik problémaként a hajléktalanság
kérdése, évente 1-2 bejelentés érkezik hozzájuk ilyen tárgykörben. A kerületben nem
jellemző a hajléktalanok jelenléte, ezt az ellátó szervezetekkel való, évek óta jól működő,
sikeres együttműködésnek tulajdonítják. Megfogalmazása szerint az aluljárókban életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyeket az ellátó szervezetek kitartó munkájának segítségével ’kigondozták’ például a Keleti pályaudvar aluljárójának területéről.
A XI. kerületben a zöldterületi övezet méretei a hajléktalanok számában, a témával kapcsolatos problémák, feladatok nagyságában is megmutatkozik, de intenzív az
együttműködés a hajléktalanellátást végzők között a kerületben. Az önkormányzat a
lakosság, a választópolgárok érdekeit talán hangsúlyosabban tartja szem előtt, de ezzel együtt is hosszú távra, szakmai szempontok alapján terveznek, megoldási alternatívákat keresnek, tekintettel a komplex kérdéskör minden érintettjének (hajléktalanok,
szociális munkások, lakosság) jogaira. A hajléktalanügy elsődleges, tűzoltási megoldása volt a
kerület belterületéről külterületre „szorítani” a hajléktalanokat, ez nyilvánvalóan nem oldotta meg,
csupán külterületi problémává tette a kérdést. Álláspontjuk szerint nem lehet/kell intézményi
útra terelni a hajléktalanok ellátását, azonban a széles körű szakmai összefogást igénylő
megoldáskeresés közben is hangsúlyozandó, hogy a hajléktalan embereknek is vannak
kötelezettségei. A rendeletalkotási felhatalmazással kapcsolatban a jegyző kitért arra is,
hogy Újbuda Önkormányzatának nincs ilyen jellegű rendelet-tervezete. Olyan tartalmú egyéni képviselői indítvány kerül a napokban a képviselő-testület elé, amely újabb
nappali melegedő létesítéséhez kér anyagi támogatást. Az önkormányzat a törvényi kötelezettségét ellátási szerződések keretében, a Máltai Szeretetszolgálat és a Fiatalok Önsegítő Egyesülete által maradéktalanul teljesíti, sőt ennél tovább is terjeszkedik, illetve a
kerületben vannak a főváros által fenntartott hajléktalanszállók is. Sajátos helyzetként
említették meg, hogy az ellátási infrastruktúra fejlesztése néha csak növeli a problémát,
mivel a kerületbe „csábítja” a más kerületekben tartózkodó hajléktalanokat.
A szabálysértéssé minősítést lehetővé tevő jogszabályi változásokkal nem értettek
egyet.
XIII. kerületben a hajléktalanok – saját állításuk szerint – azért nem mennek be a
szálláshelyekre, mert odabent meglopják őket, párjukkal együtt nem mehetnek, oda
kutyájukat sem vihetik be. Következésképpen a jelenleginél több, jobb felszereltségű,
biztonságosabb szálláshelyre lenne szükség, ehhez pedig több forrásra, azonban az új
fővárosi költségvetés a források jelentős csökkentését irányozza elő. A jegyző arról is
tájékoztatott, hogy a törvényben előírt kötelező minimumnál jóval sokrétűbb, szélesebb
tevékenységet végeznek. Ellátási szerződés keretében működnek együtt a Magyar Vöröskereszttel (nappali melegedő, népkonyha, éjszakai szálláshelyek), a Habilitas Kft.-vel
(foglalkoztatás), és a Diótörő Alapítvánnyal (egészségügyi szűrések végzése hajléktalanok között); valamint külön szerződés nélkül, de nagy hatékonysággal, egyéb civil
szervezetekkel; külön munkacsoportot működtetnek, amelynek tagjai a részt vevő civil
szervezetek, a szociális munkások, illetve egy-egy rendőri vezető és közterület-felügyelő; az önkormányzat szociális osztályán külön jogi referens foglalkozik a hajléktalan
ügyekkel, valamint a jelzőrendszer működtetésével. A legtöbb jelzést állampolgári bejelentésekből kapják, de folyamatos megfigyeléseket, szociális ’járőrözést’ is tartanak,
melynek során hasznos tanácsokkal, információkkal próbálják ellátni a hajléktalanokat,
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ugyanakkor az aluljárói életvitelhez ragaszkodókat nehéz meggyőzni a szállásra költözésről.
Kérdésre válaszolva elmondták, hogy a kerületben jelenleg 50 fő hajléktalanról tudnak, ez a szám nyári időszakban 100 fő körül mozog, még így is lenne elég hely a kerület
által fenntartott szálláshelyeken, de a körülmények miatt inkább kint maradnak (utalt
arra is, hogy a 150 férőhelyes önkormányzati nappali melegedő, ami krízisidőszakban
hosszabbított nyitva tartással várja őket, szinte soha nincs tele). A jegyző tájékoztatása
szerint a főpolgármester által 2010 decemberében meghirdetett „aluljáró-tisztogatás”
kiterjesztett hatósugara által érintetté vált a XIII. kerületben a Lehel téri és a Dózsa
György úti aluljáró is, a kerületi aluljárókban a zéró tolerancia elv ellenőrzése elvben
január eleje óta zajlik, erre az önkormányzat munkatársai és a szociális munkások előre
figyelmeztették az érintetteket (eredetileg a főpolgármesteri iránymutatás a kerületben
csak a Nyugati pályaudvari aluljárót érintette volna).
A jegyző külön is hangsúlyozta, hogy nem a szankcionálásban látják a megoldást: a
XIII. Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete nem készül a rendeltetésszerű közterület-használat szankcionálására adott törvényi felhatalmazással összefüggésben rendeletalkotásra. Bármely jogalkotási lépés előfeltételének a Fővárosi Önkormányzattal
való együttműködés megteremtését tekintik, a hajléktalanügy ugyanis alapvetően nem
kerületi, hanem fővárosi probléma, ennek ellenére a felelősség egyre inkább a kerületekre hárul. A kerületi jegyző szerint a vonatkozó jogszabályhely igen képlékeny, nem
egyértelmű, a hajléktalanügynek szerinte központi szinten jelenleg nincs felelőse. A kerületben ez azért nem akut probléma, mert náluk hatékony együttműködésben sikerül
rendben működtetni a hajléktalanellátás rendszerét. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a
vonatkozó jogszabályi háttér és a rendszer hibái mielőbbi kiküszöbölésre szorulnak: a
jelenlegi formájában ugyanis hiába fordít az állam és az önkormányzat az ellátórendszerre jelentős
forrásokat, ha a hiányos hátterű, ellentmondásokkal terhelt rendszer hatékonysága nem javul.
A BRFK helyzetértékelése a Rendőrség közterületen élő hajléktalanokkal szembeni
eljárásáról pozitív volt, az alujárókban életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra különös szabályt a parancsnoki utasítás nem tartalmaz. A BRFK-ról kapott tájékoztatás
szerint ezen a télen is a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve dolgoznak. Ennek megfelelően, amennyiben bárhol krízishelyzetben lévő hajléktalannal találkoznak, értesítik a MMSZ diszpécserszolgálatát és
a helyszínen várják meg a szociális munkást. Az ’aluljárók megtisztításával’ kapcsolatos
feladatot nem kaptak, ilyen jellegű tevékenységet a BRFK nem látott el.
A gyors helyzetfelmérés következtében az ombudsman megállapította, hogy minden
nehézség ellenére a hajléktalanok helyzete az ellátási szerződések keretében és e kereteken kívül dolgozó civil szervezetek munkájának köszönhetően általánosan elfogadható. Ugyanakkor a hajléktalanná válást kiváltó társadalmi folyamatok nem szűntek meg,
így az ellátásra szorulók száma a jövőben sem fog csökkenni, sőt egyes becslések szerint
növekedés várható. A főváros által kötött ellátási szerződések alapján a szervezetek hozzájárulnak a hajléktalan emberek ügyfélszolgálati irodáinak működéséhez, munkaerőpiaci reintegrációt elősegítő irodák, közhasznú programok, egészségügyi szolgáltatások, krízisautó működtetéséhez, a közterületeken élő hajléktalanok felkutatásához és
ellátáshoz juttatásához. A rendelkezésre álló pénzösszegek és az ellátó rendszer mellé a
szigor, a törvényi fenyegetés, a „szociális zaklatás” kerül(t) be. A főváros a tervek szerint
számos szervezettel felmondja az ellátási szerződéseit 2011. szeptember 30-i hatállyal.
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A következő télen – a fővárosi költségvetés tervezete szerint – 2 db olyan szervezetnek kellene megoldania a fővárosi feladatokat, amelyek egyébként a kerületi feladatok
ellátásában is részt vesznek. Egyes számítások szerint a költségvetési „megszorítások”
következtében jelentősen (akár 1000-rel) kevesebb átmeneti férőhely szolgálhatja jövő
télen a hajléktalanügyet.
Ugyanakkor a hajléktalanná válás – a már idézett korábbi ombudsmani jelentésben
is megfogalmazott – háttere nem változott: „A meglévő lakás fenntartása a közüzemi
díjak, különösen a távfűtési és vízdíjak folyamatos emelkedése miatt egyre nagyobb és
nehezen teljesíthető erőfeszítést kívánt az alacsony jövedelemmel rendelkezőktől. Már
ekkor felhívta az országgyűlési biztos a figyelmet arra, hogy ha a folyamatot nem sikerül fékezni, akkor ez a családok széthullásához, a hajléktalanok számának megnövekedéséhez vezethet.”
Az idézett jelentés azt is rögzítette, hogy „megengedhetetlennek, egyúttal pedig az
emberi méltósághoz való joggal összefüggő visszásság veszélyét hordozónak tartok
minden olyan adminisztratív megoldást, vagy arra irányuló javaslatot, amely a szükséges intézkedéseket a hajléktalanok közterületi jelenlététnek „városképi kérdésre” adott
válaszként próbálja megfogalmazni. Továbbá alkotmányosan sem indokolható semmiféle, a hajlék nélkül élő emberek életszükségleteit tovább nehezítő intézkedés. Ezt az
álláspontot az ombudsman továbbra is fenntartja. A hajléktalanság újratermelődését, a
probléma folyamatos újjáéledését jelenleg is számos ismert, negatív jelenség biztosítja.
Ezért látnivaló az is, hogy az aluljárók hajléktalan emberektől, városképi okokból történő, „szociális zaklatás” útján történő megtisztítása nem szolgálja sem a hajléktalan
személyek társadalomba történő visszailleszkedését, sem a hajléktalanság megelőzését.
Ezek az intézkedések az ellátórendszer valódi, az érintettek által is elfogadható fejlesztése nélkül – összefüggésben a szociális biztonsághoz való joggal – az emberi méltósághoz való alapjog tekintetében alkotmányos visszásság közvetlen veszélyét hordozzák
magukban.
Az önkormányzatok a hivatkozott jelentés elkészítésének idejében még nem éltek a
közterületek használatával összefüggő szabálysértéssé nyilvánítási jogukkal, ugyanakkor a szabályozás megváltozása magában hordoz olyan alkotmányos alapjogi dilemmákat, amelyekkel kapcsolatban a biztos külön vizsgálatot rendelt el. A jelentésben feltárt,
alkotmányos joggal összefüggő visszásság orvoslása, jövőbeni megszüntetése és megelőzése érdekében felkérte Budapest Főváros főpolgármesterét, hogy vizsgálja felül a
Társadalmi Megbékélési Program keretében tett, a hajléktalanok emberi méltóságát sértő „városképvédelmi” célú intézkedéseit, továbbá kezdeményezte, hogy a hajléktalanná
válás megelőzése, valamint a hajléktalanok társadalmi visszailleszkedésének komplex
kezelése érdekében a problémakörrel kapcsolatos költségvetési források elosztásakor
különös hangsúlyt fektessen arra, hogy a hajléktalanellátás színvonala ne csökkenjen
az eddig elért szint alá.
A közös munka során a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke a helyzetértékelő megbeszélésen összefoglalta a hajléktalanság legnyomasztóbb problémáit, a valódi
gondokat. A közterületen fekvő ember képe pedig csakugyan nem lehet „elnézhető”, de
nem közrendvédelmi, hanem emberiességi okokból, az emberi méltóság alapelve miatt,
a rászoruló ember iránti kötelezettség alapján. Mert a hajléktalanok számára a jövőkép
nélkül való lét a legrosszabb. Minden esetben egyéni diagnózist kellene felállítani az
adott hajléktalan személy helyzetéről, ebből kiindulva pedig szükség lenne egy pontos
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célmeghatározásra, egyéni kivezető út megtervezésére, majd annak elérését kell segíteni-ellenőrizni. Az adatvédelmi szabályok betartása mellett szükség lenne egy nyilvántartó rendszerre, amelyből az adott szervezet diszpécsere követni tudja a hajléktalan
személlyel kapcsolatos addig keletkezett egészségügyi adatokat, a már megtett szociális
intézkedéseket. Mindaddig nem lehet szankcionáló rendelkezéseket hozni a hajléktalanokkal szemben, amíg az ellátásukkal kapcsolatosan nincsen valódi választásuk. A
„szociális zaklatás” fogalmába tartozik, hogy a rendőrség ugyan nem állítja elő, nem
kényszeríti helyváltoztatásra a hajléktalan, életvitelszerűen a közterületen (aluljáróban)
tartózkodó személyt, azonban miután éjszakánként többször is igazoltatják, jobbnak
látja, ha kevésbé frekventált helyszínen tölti az éjszaka vagy a nap hátralevő részét. Tudni kell azt is, hogy az utcán hétszer több atrocitás éri a hajléktalanokat, mint a számukra
létrehozott szállásokon. Ezeken a helyeken zárható szekrények vannak, éppen ezért nem
ért egyet azzal, ha valaki a lopásokra hivatkozva nem akarja igénybe venni ezeket a
szállásokat. Inkább arról lehet szó, hogy a hajléktalan emberek ragaszkodnak a megszokott területhez, helyszínhez, az ott tartózkodó sorstársaikhoz – relatív szabadságérzetükhöz –, de még így is 100 főből 80 együttműködik és elfogadja az ellátást.

Fővárosi helyzetkép – 2012/13
Az utcák, terek képe természetesen nem vizsgálható a működőképes háttér, a szociális
intézményrendszer kapacitása vagy egyáltalán léte nélkül. Minden kép torz, ha nincs
mögötte egy olyan magyarázat, ami olykor még a látszatot is árnyaltabbá, a valóságot
érthetőbbé teszi. A 2011-es év téli krízisidőszakához hasonlóan a biztos 2012-ben és
2013-ban is tájékozódott a hajléktalanellátásban, azaz az intézmények falain belüli nehézségekről. A vizsgálat eredményeit a téli krízisidőszakra fókuszáló gyorsjelentésben és
a rászorulók által igénybe vehető intézmények működését áttekintő jelentésben összegezte.
A gyorsjelentés elkészítése során elsősorban egyes helyi polgármesteri hivatalokat,
hajléktalanok által látogatott közterületeket kerestek fel a biztos munkatársai, amelyek
elhelyezkedését az alábbi térkép szemlélteti.
A helyszínbejárás során az mindenképpen megállapítható volt, hogy egyes fővárosi
közterületeken továbbra is viszonylag nagy számban élnek hajléktalanok, azonban jelenlétükről rendszerint az ellátó szervezetek is rendelkeznek érdemi információkkal,
mert az utcai szociális munkások felkeresik őket.
Helyzetkép a fővárosban, számok, adatok
Az intézményi ellátást igénylők számára a fővárosi önkormányzat átmeneti szállást, éjjeli
menedékhelyet, nappali melegedőt és utcai gondozó szolgálatot működtet. Az átmeneti
szállást igénylő hajléktalan személyek számára 11 telephelyen, 1534 férőhelyet biztosítanak, itt éjszakai pihenésre, tisztálkodásra, ételek megmelegítésére és elfogyasztására, valamint közösségi és egészségügyi helyiségek igénybevételére van lehetőség. Az átmeneti
szállókon az intézmény biztosítja az ágyneműt, a tisztálkodáshoz szükséges textíliát, a
személyes ruházat tisztításához szükséges feltételeket, valamint a férőhelyeket igénybe
vevők számára használati tárgyaik biztonságos megőrzéséről is gondoskodnak.
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A fővárosban 5 éjjeli menedékhelyet üzemeltet az önkormányzat, ahol 633 férőhely áll
a hajléktalanok rendelkezésére. Az átmeneti szállással összehasonlítva azonban ezeken
a szállásokon csak este 18 órától reggel 8 óráig lehet tartózkodni, és ágyneműt sem tudnak biztosítani. Fővárosi fenntartású nappali melegedő 7 telephelyen üzemel, összesen
836 férőhellyel. Ezek az intézmények reggel 9-től 18 óráig tartanak nyitva, ez idő alatt
lehetőségük van a hajléktalanoknak tisztálkodni, kimoshatják és megszáríthatják a ruháikat, ételt melegíthetnek. A nappali melegedők a szociális ügyintézés és a mentális
ellátás, valamint az étkeztetés, a ruhapótlás helyszínét is jelentik, ahol igény szerint postacímet és csomagmegőrzést is biztosítanak. Mindezeken túl a fővárosi önkormányzat 6
telephelyen 368 fő számára a téli időszakban ún. időszakos férőhelyet is működtet, így
fővárosi szinten összesen 3371 fedél nélküli személynek biztosított a szociális ellátás.
Pozitívum, hogy a fővárosban nőtt a hajléktalanok által igénybe vehető szolgáltatások száma, mivel a XIII. kerületi Szabolcs utcában létrehoztak egy speciális intézményt
elsősorban idős, és/vagy beteg, lábadozó, hajléktalan emberek átmeneti szállója, illetve
nonstop egészségügyi centrum céljára. A 150 főt befogadó épületben 50 ágyas krónikus
belgyógyászati és 23 ágyas ápolási osztály, valamint 20 ágyas lábadozórészleg kapott
helyet, és itt működik a továbbiakban a hajléktalanok háziorvosi ellátását biztosító centrum. Külön részleget alakítottak ki továbbá az idős hajléktalanok számára is, továbbá egy hospice osztályt is berendeztek. A biztos munkatársai személyes bejárás során
meggyőződhettek az épület teljes akadálymentesítettségéről, a berendezés összkomfortos, az igénybevevők speciális igényeit maximálisan figyelembe vevő kialakításáról,
a működőképesség biztosítottságáról. A rendkívül korszerűen berendezett intézményben dupla kulcsos értékmegőrző miniszéfek, valamint egyedi átalakítás során zárható, rácsos, egyéni egységekre osztott, belső terű hűtőszekrények biztosítják az egyéni
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vagyontárgyak és élelmiszerek tárolását, egyben a lakók közötti konfliktushelyzetek
kialakulásának megelőzését.
Ugyanakkor a biztos azt is megállapította, hogy a megkérdezett civil szervezetek tájékoztatása szerint a fővárosban – a hajléktalanellátás férőhelyeinek bővítése ellenére
– kritikus helyzetet okozott, hogy 2012. szeptember 1-jén az ÁNTSZ bezárta a Gyáli úti
fertőtlenítő fürdetőt, és a hajléktalan emberek parazitamentesítését a Váci úti székhelyén sem vállalja. Jogszabályi hivatkozással 2 a szállásokat próbálták kötelezni a náluk
alvók fertőtlenítésének elvégzésére, de a menhelyeken ennek sem tárgyi, sem személyi feltételei nem álltak rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy hosszú ideig megoldatlan
volt a nappali melegedőkben, népkonyhákon megforduló, valamint az utcai gondozó
szolgálatok, krízisautók által fellelt élősködőkkel fertőzött emberek ellátása. Előrelépés
ebben a kérdésben, hogy 2013 májusára a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével,
minisztériumi forrás átcsoportosítással ismét megnyílt a fürdető, az ellátás e jelentős
intézmény működésével ismét biztosított tehát.
A finanszírozás azonban szüntelen gondot jelent. Az egyes civil szervezetek finanszírozását biztosító pályázat a tavalyi évben – a szakminisztériummal való szerződés
aláírásának csúszása miatt – nagyon sokat késett, a lebonyolítást végző Hajléktalanokért
Közalapítvány csak 2012. december 10-i beadási határidővel tudta azt meghirdetni. Vidéken is kritikus volt a helyzet, mert a diszpécserszolgálatok és krízisautók működését
is ez a pályázat finanszírozza. (Budapesten ezt a Fővárosi Önkormányzat közvetlenül
biztosítja.)
A 2012/13-as tél legfontosabb tapasztalata, hogy az elmúlt évekhez képest jóval nehezebb az utcán, közterületen ’talált’, ápolásra, gondozásra szoruló fedél nélküli emberek
elhelyezése. Budapesten például a kórházi ellátásra nem szoruló, de az egészségügyi és
mentális állapota miatt az utcán élő kritikus helyzetben lévők ellátását az öt egészségügyi centrumban működő lábadozó férőhelyeken kellene megoldani. Ezek napi 24 órás
bent tartózkodást, napi háromszori étkezést, gyógyszert, ápolást, gondozást biztosítanak az ügyfelek számára. Az orvosi, egészségügyi ellátást az OEP finanszírozza, a lábadozó férőhelyek működtetését szociális normatívából kellene biztosítani. Egyértelmű
jogszabályi előírások hiányában viszont ezek az intézmények céljukat, feladatkörüket,
szolgáltatásaikat szabadon meghatározva teljesen eltérő módon működnek, egyre nehezebbé téve ezzel a közterületekről elszállított ápolásra szoruló emberek ellátását.
A biztos aggályosnak találta azt is, hogy 2012. július 1-jétől az Emberi Erőforrások
Minisztériuma egy új, taj-szám alapú nyilvántartási rendszert vezetett be a szociális
szolgáltatásokat igénybe vevőkről. Az ún. KENYSZI rendszerben3 egy hajléktalan embernek naponta csak egy nappali melegedős ellátását lehet rögzíteni, illetve a további
ellátások törlődnek a nyilvántartásból. A fővárosi hajléktalanellátó intézményrendszerben működő 34 nappali melegedő ellátási színvonala nem egységes. Ez azt jelenti, hogy
az otthontalan emberek az aktuális szükségleteiknek megfelelően több, jellemzően 2-3
nappali melegedő szolgáltatásait is igénybe vennék egy napon.
Problémát jelent viszont, hogy a nappali melegedők forgalmuk alapján kapnak finanszírozást, és nem egyértelmű, hogy a KENYSZI rendszerben való ütközéseknek
2
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
szóló 18/1998 NM rendelet és annak 4. számú melléklete.
3
KENYSZI = Központi Elektronikus Nyilvántartás Szociális Szolgáltatások Igénybevételéről.
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lesznek-e anyagi következményei. A gyakorlati tapasztalat szerint kialakult bizonytalan
helyzetre a szervezetek sokféle módon reagáltak: van, amelyik nem látja el azokat az
ügyfeleket, akik már más nappali melegedő szolgáltatását igénybe vették, van, amelyik
előnyben részesíti azokat, akik még nem jártak más helyen, és van, amelyik deklarálta,
hogy minden hozzá fordulót ellát.
A fenti folyamat legsúlyosabb következménye az, hogy az otthontalan emberek között is elterjedt az a téves, jogalap nélküli információ, hogy egy napon csak egy nappali melegedő igénybevételére jogosultak. Így a rászorulók jelentős része elkezdte mérlegelni, hogy milyen szolgáltatást vesz igénybe a nappali melegedőkben – a szociális
munkások tapasztalatai szerint általában a déli órákban ebédelni bementek, és a nap
fennmaradó részét az utcákon, közterületeken töltötték, miközben a nappali melegedők
forgalma meredeken csökkent.
Az észlelt probléma jelentőségét alátámasztja, hogy Budapest Főváros főjegyzője
szintén arra hívta fel a biztos figyelmét, hogy a nyilvántartó rendszer bevezetése óta
kialakult helyzet azt eredményezi, hogy a hajléktalanok egy napon gyakran csak egy –
általában az étkezésüket is biztosító – nappali ellátást vesznek igénybe, és egyébként a
közterületeken tartózkodnak.
Mindezek alapján a biztos kezdeményezte, hogy az emberi erőforrások minisztere
vizsgálja felül a KENYSZI rendszerét és jogszabályi környezetét, orvosolja a nyilvántartási rendszer jellegéből fakadó problémákat, melyre határozott ígéretet kapott.
Az ombudsman 2012-ben is a tél első hónapjaiban a fővárosi hajléktalanok,
hajléktalanellátás helyzetét vizsgálta és a rövid idő alatt elkészített, ún. gyorsjelentésben
összegezte tapasztalatait a biztos azzal, hogy a közvetlen életveszély gyors és hatékony
elhárítását követően személyre szabott megoldásokat kell találni a hajléktalanság megszüntetésére, „újratermelődésének” megakadályozására. Jelentésében a biztos hangsúlyozta, hogy megszüntették a hajléktalanok úgynevezett túlélési pontjait, de az ellátó
rendszer új szálláshelyek megnyitásával, a férőhelyszámok növelésével igyekezett megoldani a rendkívül hideg időjárás miatt kialakult nehéz helyzetet. Ismételten hangsúlyozta, hogy a hajléktalanság mint állapot, a közterületen való életvitelszerű tartózkodás önmagában nem bűn, amely különféle hatósági szankciókat von maga után, hanem szociális
szükséghelyzet, amelyre szociálpolitikai választ kell adni. Világosan és egyértelműen
el kell választani a szociális segítségnyújtásként végzett hajléktalanellátás és az állami
büntetőhatalom gyakorlása keretében alkalmazott szankcionálás elemeit és eszközeit –
olvasható a jelentésben. Az ombudsman vizsgálatában ismételten megkeresett kerületi
önkormányzatok nem hoztak a hajléktalanok közterületi tartózkodását büntető újabb
rendeleteket, és néhány kivételtől eltekintve 2012 telén sem terveztek ilyen jellegű szabályozást.
A hajléktalanság általános rendezésnek különös eszköze volt az offenzív kunyhóbontás, mely a 2011-es zuglói eseményeket követően folytatódott Kőbányán és a Ferencvárosban is. Voltaképpen évtizedes helyzetet tervezett az önkormányzat megoldani,
eltérő kommunikációval, végrehajtási stratégiával és olykor meglehetősen bornírt hozzáállással.
Noha a zuglói önkormányzat vitatta, a biztos fenntartotta annak a 2011. decemberi
jelentésének megállapításait, amely önkényesnek és jogi felhatalmazás nélkülinek nevezte a MÁV Zrt.-től bérelt területen található hajléktalantelep felszámolását. A kifogásolt intézkedéssel kapcsolatban a Fővárosi Kormányhivatal az ombudsman kezdemé-
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nyezésére törvényességi felügyeleti eljárást indított, mely során megállapította, hogy az
önkormányzat hatósági eljárás színlelésével, közigazgatási határozat nélkül bérlőként, a
polgári jog szabályai szerint tisztíttatta meg a MÁV telepen lévő kunyhótelepet, mellyel
nagyfokú bizonytalanságot idézett elő. A biztos szerint tehát az önkormányzatnak nem
volt jogi lehetősége arra, hogy hatósági eszközök és apparátus igénybevételével önkényesen állítsa helyre az eredeti állapotot a MÁV-tól bérelt területen. Hozzátette: a jogsértés független attól, hogy egyébként a területen a hajléktalanok jogszerűtlenül tartózkodtak-e, az ott uralkodó állapotok pedig indokolttá tették-e a hatósági beavatkozást.
A biztos megállapította, hogy a kerületben üzemeltetett éjjeli menedékhely és nappali melegedő csak a teleplakók kisebb csoportját tudta befogadni, tehát az ellátási kötelezettség nem teljesült. A zuglói önkormányzat mulasztott akkor, amikor – figyelemmel
az időjárási körülményekre – nem tett külön intézkedéseket a megfelelő, és minden
egyes kilakoltatott hajléktalannak valóban hozzáférhető szállás biztosítására.
A biztos a ferencvárosi önkormányzat közterületi „akciója” kapcsán is visszásságokat
tárt fel. Jogilag aggályos és megengedhetetlen, hogy hatósági eljárás, köztisztasági vagy
éppen kertészeti tevékenység látszatát keltve „takarítják el” a hajléktalanok viskóit, szemétként gyűjtik össze ingóságaikat, ugyanakkor jogszerű és indokolt, hogy Budapest
Főváros IX. kerületének Önkormányzata gondoskodni kíván közterületei rendben tartásáról. A vizsgált ügyben alkalmazott módszer és a gyakorlati kivitelezés azonban az
eljárásban érintett hajléktalan emberek alapjogai szempontjából aggályos – állapította
meg jelentésében az ombudsman. A biztos szerint a ferencvárosi önkormányzat kellő
körültekintés és gondosság nélkül intézkedett a Határ úti erdősávban található „hajléktalantelep” felszámolásáról, az ottani építmények elbontásáról; nem fordított figyelmet
az érintettek elhelyezésére, a különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő hajléktalan emberek ingóságait szemétként kezelte. Ezért súlyosan sérti az emberi méltósághoz való
jogot, hogy a telep fennállásának csaknem évtizedes hatósági megtűrése után hirtelen,
még e méltatlan körülményeket nyújtó, de számukra fontos hajlékuktól is megfosztották az ott élőket. Az önkormányzat pedig csupán esetleges megoldást, időleges lakhatási lehetőséget ajánlott fel vagy még azt sem.
A kerület polgármestere visszautasította a jelentés megállapításait, azokat alaptalannak nevezte és szükségtelennek tartotta a biztos intézkedési javaslatait. A Fővárosi
Kormányhivatal az ombudsmani felkérés nyomán törvényességi-felügyeleti eljárást
folytatott le, melynek eredményeképp megállapította, hogy egyetért az ombudsman álláspontjával, ugyanakkor további intézkedésekre (hasonlóan a zuglói esethez az általa
vizsgálható önkormányzati döntési eljárás hiányában) jogi eszköze nincs.
A tervezett intézkedések jogszerűségét megkérdőjelezheti, ha a kellő körültekintés és
gondosság hiányában, alapvető előkérdések tisztázása nélkül jár el az önkormányzat.
A zuglói és a ferencvárosi hajléktalantelep felszámolása után a kőbányai önkormányzat
közterületi „akciójának” előkészületeit vizsgálva hívta fel a figyelmet a biztos a hiányosságokra.
2012-ben több alkalommal sajtóhíradások jelentek meg arról, hogy a főváros X. kerületében a zuglói, valamint a ferencvárosi eljáráshoz hasonló intézkedésekre készül a
kerületi önkormányzat, ezért az ombudsman vizsgálatot kezdeményezett az ügyben.
A biztos szerint a rendelkezésre álló információk alapján az érintett kőbányai terület
tulajdonviszonyai mellett az sem volt egyértelmű, hogy kik, mikor, milyen formában
és tartalommal tájékoztatták a hosszú ideje az erdőben élő hajléktalanokat kunyhó-

A hajléktalan lét

325

ik – területrendezésként feltüntetett –lebontásáról. A megkeresett szervek válaszából
nem lehetett egyértelműen megállapítani az érintett terület rapid ’kitakarítását’ célzó intézkedési tervek konkrét indokát sem. Az ügyben kiadott ombudsmani jelentés
utalt arra, hogy az önkormányzatnak – a tulajdonviszonyok tisztázása után – a kellő
szakértelemmel rendelkező szociális munkások, civil szervezetek bevonásával kellene
előzetesen felmérnie, hogy a területen pontosan hányan élnek életvitelszerűen, és ez
alapján kell mindvégig arra törekednie, hogy valamennyi érintett, kiszolgáltatott helyzetben lévő ember számára személyre szabott segítséget nyújtson. Az AJB 5125/2012.
számon kiadott első jelentésében az ombudsman leszögezte, hogy az önkormányzati
intézkedések jogszerűségének megítélése szempontjából kérdés, hogy kinek a tulajdonába tartozik az érintett terület, ott ki gyakorolhatja ennek megfelelően a tulajdonosi
jogokat. Az ügyben rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Terebesi erdő területére vonatkozó tulajdoni viszonyok nem határozhatók meg egyértelműen, mivel a megkeresett
szervektől, intézményektől kapott információk ellentmondásosak voltak. Az ombudsman álláspontja szerint bármilyen hatósági eljárást, illetve intézkedést megelőzően világosan meg
kell állapítani, hogy a Terebesi erdő érintett területének kik a tulajdonosai, mert ennek hiányában a
későbbi intézkedések jogszerűsége megkérdőjelezhető lehet.
Írásos dokumentáció és tájékoztatás hiányában a vizsgált esetben az sem volt egyértelmű továbbá, hogy az érintett személyek tájékoztatása pontosan mikor, kik által és
milyen formában történt meg, illetve miről szólt, mennyire volt érdemi és élethelyzetük
megváltozása miatt megkeresendő lehetőségeik szempontjából hasznosítható.
A párjaikkal és/vagy családközösséget alkotva több mint egy évtizede az erdei kunyhókban élő emberek „kigondozása”, a társadalomba történő visszailleszkedésük elősegítésére tett törekvések megvalósítása, élethelyzetük megváltoztatása esetén kétségtelenül az átlagosnál jóval körültekintőbb, különleges bánásmód, illetve hozzáállás lehet
csak eredményes. A rendelkezésre álló információk szerint a ’kiköltözési’ határidő, valamint az ultimátumszerűen felajánlott megoldási alternatívák nem egyeztethetőek össze
az érintettek tisztességes eljáráshoz és emberi méltósághoz való jogának érvényesülését
szolgáló fokozott gondosság és bánásmód követelményeivel.
A biztos ellentmondást észlelt továbbá az érintettek létszámának kérdésében is. Nem
világos ugyanis, hogy pontosan hány ember élt a Terebesi úti erdősávban, illetve hogy
milyen lehetősége volt közülük azoknak, akik bármely okból nem fértek be az ún.
LÉLEK-programba sem. A terület tulajdonviszonyairól és jövőbeni hasznosításának terveiről szóló ugyancsak ellentmondásokkal terhelt információk, és az egyes hatóságok
által megküldött tájékoztató levelek tükrében nem volt világos az sem, hogy az érintett
terület „kitisztítása” milyen hatósági fellépéssel járna, és erre a tevékenységre milyen
konkrét, határozott célból kerülne sor.
Mindezeket összegezve a biztos megállapította, hogy az önkormányzat az érintettekkel való együttműködés, az egyéni szempontjaik figyelembevétele nélkül kívánt,
tervez(ett) intézkedni a Terebesi úti erdősávban található hajléktalantelep felszámolásáról, az ottani építmények elbontásáról, valamint az érintettek elhelyezéséről. Az önkormányzat előzetes eljárásával és tervezett intézkedéseivel összefüggésben feltárt mulasztások és
bizonytalan helyzet a telepen életvitelszerűen tartózkodó személyek emberi méltósághoz és tisztességes eljáráshoz való jogaival összefüggő visszásságot, a jogsérelem bekövetkeztének közvetlen
veszélyét hordozzák magukban. Az ombudsman ezért kezdeményezte Budapest Főváros X.
Kerület Kőbánya Önkormányzatának polgármesterénél, hogy – elsősorban a tulajdon-
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viszonyok pontos rögzítése révén – szüntesse meg a feltárt hiányosságokat, és haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a hajléktalantelep felszámolása – amennyiben arra sor kerül – csak az érintettek érdemi tájékoztatását
követően, a civil szervezetekkel együttműködésben, továbbá a tényleges igényeket és
lehetőségeket felmérve, személyre szabott megoldásokat biztosítva történhessen meg.
2012 végén a biztos ismét áttekintette a kőbányai önkormányzat által az ügyben megtett intézkedéseket, és megállapította, hogy a kerület vezetése az igénybe vehető szociális
ellátások rendszerén belül maradva, pozitív gyakorlatot honosított meg az ügyben érintett
hajléktalanok elhelyezése során. Ebben az esetben a szociális segítségnyújtás azt jelentette, hogy egy előre egyeztetett időpontban a kerületi önkormányzat ellátó intézményében, az ún. LÉLEK-Pontban megjelentek a program iránt érdeklődő, Terebesi erdőben
lakó hajléktalanok (11 fő). Sor került a telephely bejárására, az érdeklődők megtekintették a szociális lakásprogramra pályázók számára első lakhatási megoldásként felkínált
ún. LÉLEK-Házak helyiségeit, szobáit, a rendelkezésre álló park területét. A megbeszélésen részt vevők megismerhették a LÉLEK-Program által nyújtott szolgáltatások körét,
tájékoztatást kaptak a program alapvető céljáról, a programban való részvételen keresztül megvalósítható életmód-változtatás folyamatáról, előnyeiről és az ehhez szükséges
professzionális támogatás elérhetőségéről, biztosítottságáról. Ezek alapján minden megjelent személy igényt tartott az önkormányzat által biztosított segítségre, ezért további
találkozókat egyeztettek az érintettek. A 2012. július 17–25. közötti időszakban került sor
az első interjúkra a megjelent ügyfelekkel (9 fő), és mivel egyszerre több munkatárs végezte az interjúztatást, az életük minden területére kiterjedő felmérés (szomatikus, pszichés, szociális, foglalkoztatási problémák, igények és lehetőségek stb.) készült. A szakmai
team konzultációja után feltérképezték az ügyfelekben rejlő képességek, motivációk sorát, azonban a programhoz csatlakozni kívánók száma ekkorra már négy főre csökkent.
Ők részletes tájékoztatást kaptak a házirendről, majd nyilatkozat aláírásával fejezték ki a
programban való határozott részvételi és együttműködési szándékukat.
A kőbányai LÉLEK-Program szakmai irányelveinek megfelelően minden érdeklődő
egyén esetében megpróbálták felmérni a hajléktalanná válás okait, feltérképezték a jelentkezők kapcsolati rendszerét, a még meglévő erőforrásaikat és az egyének motivációs
céljait annak érekében, hogy láthatóvá váljék, milyen mértékben hajlandók részt venni az élethelyzetük javítására irányuló célok megvalósításában. Amint az a fentiekből
is kitűnik, az első, tájékoztatás céljából megtartott összejövetelen még 11 fő volt jelen,
az első interjúkban viszont már csak 9 fő vett részt, a következő megbeszélésen pedig
mindösszesen 4 fő jelent meg. A meg nem jelent ügyfeleket telefonon keresték meg a
szociális munkások és három alkalommal biztosítottak a számukra új konzultációs időpontot, azonban ez a próbálkozás nem járt eredménnyel. Ugyanakkor az a négy fő, aki
az első perctől komoly érdeklődést mutatott a program iránt, 2012. augusztus 20-án be
is költözött a LÉLEK-Házakba. Közülük hárman a Kőkert Kft.-nél helyezkedtek el, és
dolgoznak a mai napig.
Ezt követően 2012. augusztus 29-én a LÉLEK-Pontban megbeszélést tartottak az
érintett hatóságok képviselői a Terebesi erdő lakóinak aktuális helyzetéről. A megbeszélésen részt vett a Bárka intézményvezetője, a LÉLEK-Pont munkatársai, a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt. képviselői, a Szociális Építőtábor Egyesület képviselői, továbbá az
Alapítvány a Társadalmi Felelősségvállalásért szervezet egy képviselője, valamint az
AVM érdekvédelmi szervezet három aktivistája (ketten közülük maguk is a Terebesi

A hajléktalan lét

327

erdő lakói voltak, most a LÉLEK-Program résztvevői) és egy a Terebesi erdőben lakó
hölgy. A megbeszélésen elhangzott, hogy az erdőben élők nagy részét már sikerült elhelyezni (p1. Vöröskereszt lakhatási program, Baptista Szeretetszolgálat szállói), azonban
három háztartás (2 + 2 + 1 fő) nem kapott helyet egyik programban sem. Az ő helyzetük megoldása érdekében több alternatíva is felmerült, de megvalósíthatóság szempontjából csak egy lehetőség látszott körvonalazódni, melynek a lényege az volt, hogy a
Szociális Építőtábor Egyesület segítségével és a leendő beköltözőkkel – az előbb említett
5 fővel – együtt felújításra kerülhetnének olyan üresen álló szociális bérlakások, amelyeket az érintettek számára adna bérbe az önkormányzat.
Több egyeztetés után végül 2013. január 15-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága két önkormányzati
bérlakást biztosított egy év határozott időre a két Terebesi erdőben lakó pár részére. A
lakások felújításában A Város Mindenkié és a Szociális Építőtábor Egyesület aktivistái segítettek, és a lakások ünnepélyes átadására is sor került 2013. március 28-án.4
A szakmai stáb megkezdte a programban részt vevő ügyfelek egyéni esetkezelését és
rehabilitációját is, és a Kőkert Kft.-vel való szoros együttműködésnek köszönhetően az
érintettek foglalkoztatását is meg kívánják oldani.
Csepelen 2013 elején kívánta felszámolni az önkormányzat a kerületi hajléktalanok által egy zöldterületen áthaladó kerékpárút mellett felépített kunyhókat. Az ombudsman
egy civil szervezet panaszbeadványának vizsgálata során megállapította, hogy a XXI.
kerületi önkormányzat törekedni kívánt arra, hogy hosszú távú megoldást találjanak
azon hajléktalanok számára is, akik nem szeretnék igénybe venni az ellátó intézmények
által felkínált szálláslehetőségek egyik típusát sem.
Az ügyben rendkívül pozitív elemként értékelte az ombudsman, hogy a tájékoztatáskéréssel érintett jegyző a határidőben megküldött részletes válaszához a kerületi
polgármesteri hivatal szociális és egészségügyi referensének, a közterület-felügyelet
igazgatójának, valamint a városépítési iroda vezetőjének az állásfoglalását is mellékelte,
továbbá rendelkezésre bocsátotta azt a szöveghű jegyzőkönyvet is, amelyet az alpolgármester vezetésével az ügyben megtartott egyeztetési eljárásról készítettek.
A csepeli közterület-felügyelet igazgatója válaszában hangsúlyozta, hogy a panasszal
érintett, a kerületi önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon található kunyhókban
élők sorsát évek óta figyelemmel kísérték a hatóságok. A közterület-felügyelet munkatársai a területen észlelt, fertőzésveszélyes állapotok miatt több alkalommal felhívták
az ott élők figyelmét arra, hogy milyen szociális ellátások igénybevételére van lehetőségük, és összesen több mint 200 köbméter kommunális hulladék elszállítását is megoldották, amelynek költségét az önkormányzat állta. Az igazgató arról is tájékoztatta az
ombudsmant, hogy a területen tapasztalt, közegészségügyi és állategészségügyi szempontból elfogadhatatlan körülmények felszámolása érdekében a közterület-felügyelet
munkatársai felkeresték a területen élő négy családot, akik közül ketten azt mondták,
hogy nem kívánnak a területen maradni, mivel lakhatásuk időközben megoldódott.
Erre figyelemmel az önkormányzat az általuk használt két bódét lebontotta, a másik
két család pedig szintén kifejezte, hogy hamarosan elhagyják a területet, ezért az ő
szálláshelyüket a közterület-felügyelők nem számolták fel, esetükben csak rendszeres
ellenőrzésre kerül sor.
4

Lásd: http://www.diszpecserportal.hu/hirek/koezep-magyarorszag/2185-erdbl-lakasba.html
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A közterület-felügyelet igazgatója személyesen vette fel a kapcsolatot a BMSZKI vezetésével, annak érdekében, hogy olyan intézményi elhelyezést találjanak az érintettek számára, ahol a párkapcsolatban élők elhelyezése is megoldható. 2013 áprilisában
az igazgató személyesen kereste fel a kunyhók lakóit, és tájékoztatta őket arról, hogy
másnap reggeltől – a BMSZKI segítségével – lehetőségük nyílik arra, hogy egy, a XIII.
kerület, Dózsa György út 152. szám alatt igénybe vehető önálló lakrészt béreljenek. A
hajléktalanok nem éltek ezzel a lehetőséggel, ugyanakkor a szálláshelyük környékén
több mint tíz oltatlan, azonosítatlan, nagy testű kutyát tartottak, amelyek a kunyhóik
mellett húzódó kerékpárút használóira nézve veszélyt jelentettek, ezért egy részüket
a közterület-felügyelet munkatársai befogták. A kunyhókban élők azt is kijelentették,
hogy nem kívánnak beköltözni egyetlen lakhatási megoldást jelentő szociális intézménybe sem, mivel napirendjükkel összeférhetetlennek tartják az intézményi feltételeket, továbbá rendelkeznek elegendő havi bevétellel ahhoz, hogy önállóan oldják meg a
lakásproblémájukat.
A közterület-felügyelet igazgatója a jogszerű hatósági eljárás lefolytatása érdekében –
a további intézkedéseket megelőzően – állásfoglalást kért a kerületi városépítési irodától
is arra vonatkozóan, hogy az eljárással érintett ingatlanon található kunyhók felszámolása során milyen előírásokat kell figyelemmel kísérni. A városépítési iroda vezetője
válaszában kifejtette, hogy a vonatkozó kormányrendelet 5 alapján a kunyhókra nem
szükséges bontási engedélyt kérni, mivel erre kizárólag csak a műemléket érintő vagy
a helyi építészeti örökségvédelemmel épített építményt érintő, vagy a zártsorú vagy
ikres beépítésű építmények esetén ezek alapozását vagy csatlakozó tartószerkezetüket
érintő épületek esetében kötelező. A jelen esetben a kunyhók nem tartoztak egyik fenti
kategóriába sem, ezért bontásukat az építésfelügyeleti hatóságnak kell bejelenteni, és
a bejelentés után jogszerűen el is lehet végezni, illetve meg is lehet kezdeni a bontást.
A csepeli Humán Szolgáltatások Igazgatósága, valamint a kerületi szociális és egészségügyi referens által készített összefoglalóból az is kitűnt, hogy a kerületi hajléktalanok ellátását a szociális hatóságok is figyelemmel kísérik, azonban a kerületben hajléktalanság miatt az elmúlt egy évben nem vettek átmenti nevelésbe egyetlen kiskorú
személyt sem, és a szociális jelzőrendszerben dolgozó szakemberek sem hívták fel a
figyelmet hajléktalanokkal kapcsolatos krízishelyzetre. Ugyanakkor évente több alkalommal – például a tél beállta előtt – a rendőrség és a közterület-felügyelet munkatársaival együtt felkeresik azokat a helyeket, ahol az általuk ismert kerületi hajléktalanok meghúzzák magukat, és amennyiben sikerül felvenni a kapcsolatot az itt élőkkel,
megpróbálnak gondoskodni biztonságos elhelyezésükről. A kerületi önkormányzat a
hajléktalanok ellátását a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés alapján biztosítja, és ehhez két, egyenként 78 nm alapterületű, önkormányzati
tulajdonú épületet bocsátottak a segélyszervezet rendelkezésére. Ezekben az ellátottak
napközbeni tartózkodását, tisztálkodását és étkeztetésüket oldja meg az önkormányzat, és a szociális ügyintézésben is segítséget nyújtanak a rászorulóknak. Ezen kívül a
Magyar Vöröskereszt is működtet Csepelen hajléktalanszállót, valamint nappali melegedőt, amely 60 férfi befogadására alkalmas, és utcai gondozó szolgálat is kiegészíti a
szociális ellátások rendszerét.
5
Lásd az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 312/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet.
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A települési hajléktalanellátással kapcsolatos jó gyakorlatként értékelte az ombudsman azt is, hogy a területrendezéssel és a szociális esetkezeléssel érintett hatóságok
vezetői és a kunyhólakók hivatalos egyeztetést is folytattak, amelyre a polgármesteri hivatal tanácstermében került sor. Az alpolgármester által vezetett megbeszélésen a felek
között konszenzus alakult ki a tekintetben, hogy a szociális hatósági szakemberek fokozott együttműködésével segítik a hajléktalan párokat hivatalos irataik rendezésében,
így például amennyiben igénylik, megszervezik számukra, hogy az élettársi kapcsolatukat bejelenthessék a jegyzőnél, annak érdekében, hogy ennek hiánya ne képezzen
akadályt a további hatósági eljárásokban. A hatóságok képviselői abban is megegyeztek, hogy a Humánszolgáltatások Igazgatóságán dolgozó ügyintézők minden segítséget
megadnak a hajléktalanoknak ahhoz, hogy az őket megillető ellátásokat megkaphassák, így például segítenek a nyugdíjigénylésben, valamint az egészségügyi ellátásokhoz
való hozzáférésben. Arról is tájékoztatták az érintetteket, hogy az önkormányzatnál jelenleg is van lehetőség szociális bérlakás-pályázat benyújtására, amelyhez a pályáztatás
lebonyolítását végző Csepeli Városgazda Zrt. munkatársai segítséget nyújtanak, az ehhez szükséges nyomtatott űrlapokat pedig az egyeztető fórumon át is adták a kunyhólakóknak. Végezetül abban is megállapodtak, hogy a pályázatok elbírálását követően is
figyelemmel kísérik a hajléktalanok problémáit, és szükség esetén további konzultációs
lehetőséget is biztosítanak számukra.
A hajléktalanok munkaerő-piaci lehetőségeit felmérő jelentésben a biztos egyebek
között beszámolt arról, hogy a hajléktalan létből adódó speciális problémák sora – mint
a szélsőséges kiszolgáltatottság, az elhanyagolt külső, a leromlott fizikai és mentális
egészségi állapot, a lakhatás és vele a biztos háttér hiánya, valamint a társadalom, a
foglalkoztatók diszkriminatív hozzáállása – gyakorlatilag esélytelenné teszi az elhelyezkedésüket, a munkaerőpiacra való visszatérésüket. Ezzel pedig bezárul előttük a
hajléktalan létből való kitörés elsődleges útja.
Az ombudsman szerint a hajléktalan emberek elhelyezkedését elsősorban munkahelyteremtéssel, képzési, átképzési lehetőségek megteremtésével, az atipikus foglalkoztatási formák, valamint a munkáltatók által igénybe vehető kedvezmények széles körű
elterjesztésével, illetve mindezek jogszabályi szintű támogatásával lehetne ösztönözni.
Ennek során fontos a jogalkotó és a szociális segítő szakma együttműködése és a külföldön már ismert „jó gyakorlatok” tapasztalatainak átvétele.
A biztos felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy a hajléktalan emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására kidolgozandó javaslatában nyomatékkal vegye figyelembe az említett akadályozó tényezőket. Javasolta továbbá, hogy a nemzetgazdasági
miniszterrel együttműködve kezdeményezze a jogszabályok módosítását, amely lehetővé teszi a hajléktalanok speciális igényeit is figyelembe vevő atipikus foglalkoztatási formák megteremtését, védett munkavállalási lehetőségek elterjesztését, különleges munkavégzési körülmények alkalmazhatóságát, valamint mindezek ellenőrizhetőségét.
A szociális ügyekért felelős államtitkár jelentésre adott válaszlevelében hangsúlyozta,
hogy a marginális helyzetben lévők (köztük a hajléktalanok) foglalkoztatása bő évtizede kiemelt kérdés a minisztériumban, utalt a folyamatban lévő programokra, projektekre, kijelentette továbbá, hogy a jelentésben foglalt elvek és célkitűzések megegyeznek a
minisztérium gyakorlatban megvalósítani kívánt elképzeléseivel.
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A hajléktalanokat érintő, közterületi magatartásokkal kapcsolatos
szankciórendszer átalakulása
A hajléktalan lét kétségtelenül az utcák, aluljárók, terek napi látképévé vált. A társadalmi szolidaritás rezignálódott, az élménytelítettség a cselekvők oldalára teszi a megoldások halaszthatatlanságát. A közhatalmi reakció ugyanakkor a politikai eszköztárra,
benne a választási potenciálra tekintettel lép a megoldások egyébként széles skáláján. A
2012. április 15-étől hatályos új szabálysértési törvény (2012. évi II. törvény) értelmében
a hajléktalanság és az, hogy a hajléktalanok a közterületen tárolják a mindennapjaikhoz
szükséges ingóságaikat és szatyraikkal telepednek le a padokra, kapualjakba, az aluljárókba, szabálysértési tényállássá vált, amely miatt akár 150 000 Ft bírságot is kiszabhattak a hatóságok. Ezzel párhuzamosan az önkormányzatoknak a helyi önkormányzatokról szóló törvény6 alapján lehetőségük nyílt arra, hogy ún. tiltott, közösségellenes
magatartásoknak minősítsenek olyan tevékenységeket, magatartásformákat, amelyet
az adott településen nemkívánatosnak definiáltak.
Mármost, a jogszabályi környezet változása lehetőséget teremtett arra, hogy az önkormányzatok és a hatóságok a leginkább hátrányos helyzetű, önérvényesítésre képtelen
társadalmi csoportokkal szemben önkényes büntetést, szankcionálást alkalmazzanak,
ezért a biztos az Alkotmánybírósághoz fordult. Ezzel egyidejűleg egy átfogó vizsgálat
során megkereste a közigazgatási és igazságügyi minisztériumot és az önkormányzatok
jogalkotását felügyelő kormányhivatalokat annak érdekében, hogy segítsen felismerni
a helyi szintű jogalkotási gyakorlat alapjogi szempontból leginkább aggályos elemeit.
A biztos alkotmánybírósági indítványát azzal indokolta, hogy a szabálysértési törvény
elemei nem voltak összeegyeztethetőek a jogállamiság elvéből következő követelményekkel, valamint szükségtelenül és aránytalanul korlátozták az érintett, kiszolgáltatott
helyzetben lévő személyek jogait. A törvényi szabályozás változása okán 2012 februárjában előterjesztett indítványkiegészítésben a biztos azt kérte az Alkotmánybíróságtól,
hogy a 2012. április 15-étől hatályos új Sztv. vonatkozó szakaszát (186. § – a közterületen
életvitelszerű lakhatás tilalmának megszegése) semmisítse meg. Ezt az indítványt 2012
májusában ismételten kiegészítette, mivel a helyi önkormányzatokról szóló törvénnyel
kapcsolatban újabb alapjogi aggályok merültek fel [51. § (4) bek.]. Eszerint az önkormányzati törvény 2012. január 1-jétől hatályos rendelkezése alapján nem volt világos, hogy
mely – egyébként sem bűncselekménynek, sem szabálysértésnek, sem pedig közigazgatási szabályszegésnek nem minősülő – ’közösségellenes magatartásokat’ szankcionálhatnának az önkormányzatok, illetve az sem, hogy pontosan milyen eljárási garanciák
mellett kerülhetne sor a felelősségre vonásra. Mindezek mellett a biztos aggályosnak tartotta azt is, hogy a minél szélesebb körű bírságolásban az önkormányzatok egyértelműen érdekeltté váltak: a bevételek a törvény alapján teljes egészében őket illették meg. Így
például volt olyan önkormányzat, amely a játszóterek 16 éven felüliek általi használatát
vagy a közterületen történő labdázást tiltotta meg, más településeken pedig a temetői
sírok és urnafülkék nem kellően kegyeletteljes feliratát kívánták szankcionálni. Arra is
volt példa, hogy az önkormányzati rendeletalkotási lázban helyi rendeletbe foglalták,
hogy személyszállító liftben tilos ebet szállítani – a vakvezető, terápiás, segítő és jelzőkutya kivételével. Volt olyan település, ahol bírságra számíthatott az a személy, aki nem
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akadályozta meg a „nem tartott galamb” tömeges fészkelését, illetve nem távolította el
a madár által okozott szennyeződést az utcáról és a járdáról”. A kóbor, gazdátlan állatok
közterületen történő etetését számos önkormányzat a galambokra is kiterjesztette, de az
ellenőrzési és szankcionálási hatáskörök tisztázatlansága miatt visszás volt az az egyik
megyeszékhely által bevezetett gyakorlat is, miszerint az is közösségellenes magatartást
tanúsított, „aki az állat által okozott szennyezés megszüntetéséhez szükséges eszközöket nem tartotta magánál, azt a rendőr vagy a közterület-felügyelő felszólítására nem mutatta be”.
Az Alkotmánybíróság helyt adott a biztos indítványának.7 Határozatában a testület
kifejtette, hogy a vitatott felhatalmazó rendelkezések alkotmányosságának megítélése
során azt vizsgálta, hogy vannak-e a jogrendszerben olyan más törvényi rendelkezések,
amelyek megszabják a helyi önkormányzatok szankcióstatuálási jogkörének kereteit,
korlátozzák az önkormányzatoknak a vitatott felhatalmazó rendelkezéseken alapuló
diszkrecionális jogkörét, illetőleg törvényi garanciákat nyújtanak az önkormányzati
rendeletben megállapított szankciók alkalmazásához.
Az Alkotmánybíróság rámutatott arra is, hogy az önkormányzati törvény vitatott
rendelkezései arra hatalmazzák fel a helyi önkormányzatokat, hogy megtiltsanak – e
szabályozás hiányában – jogellenesnek nem minősülő magatartásokat, és represszív
szankciókat helyezzenek kilátásba a tilalmak megszegőivel szemben. A helyi önkormányzatok tehát anélkül kaptak felhatalmazást, hogy a jogalkotó hatáskör terjedelmét,
annak kereteit a törvény szabályozná. Az Alkotmánybíróság szerint a ’közösségellenes
magatartás’, a ’kirívóan közösségellenes magatartás’ olyan határozatlan jogfogalom,
amely rendkívül széles, diszkrecionális jogkört biztosít a helyi önkormányzatok számára, annak eldöntésére, hogy mely magatartásokat ítél a helyi közösség együttélési
szabályait figyelembe véve tiltottnak, s bírsággal sújthatónak. A felhatalmazásnak ez a
módja lehetőséget ad az önkormányzatnak arra, hogy önkényesen éljen a közhatalom
gyakorlására szóló felhatalmazásával, a közösség érdekeinek valódi sérelme nélkül, állami kényszereszközökkel avatkozzon be a területén élő polgárok életébe.
Az Alkotmánybíróság tehát egy olyan jogi szabályozásrendszert számolt fel, amely
az önkormányzatok számára lehetővé tette, hogy a változó és olykor kiismerhetetlen
helyi érdekek figyelembevételével határozzák meg, hogy az egyes településeken mi az,
amit tiltott, és mi az, amit tolerált magatartásnak tekintenek. A közösségellenes magatartásokra vonatkozó jogszabályok megsemmisítésével annak a lehetősége is megszűnt,
hogy a jogorvoslati garanciákat és az arányos büntetéskiszabás elvét mellőző eljárás során túlzó mértékű bírsággal büntessék az állampolgárokat, mivel az Alkotmánybíróság
álláspontja szerint a büntetőpolitika meghatározása nem képezheti részét a helyi közügyeknek, így a büntetőjogi szankciókat tartalmazó rendeletek kibocsátása meghaladja
az önkormányzatok jogkörét.
Az AB határozatának meghozatalát követően befejezett vizsgálat során a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megkeresése mellett több település rendeletét is
megvizsgálta az ombudsman. A minisztérium által jelzettekkel összhangban a rendeletekből kiderült, hogy a települési és kerületi önkormányzatok képviselő-testülete által
megalkotott rendeletek elkészítése, szövegezése során jellemző tartalmi és formai, szövegezésbeli típushibákat követtek el az önkormányzatok. Aggályos módon több település olyan magatartásokat is szankcionálni rendelt, amelyek esetében nem igazolható
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a világos cél, alkotmányos indok, illetve amelyeket már magasabb szintű jogszabályok
is tartalmaztak. Például egyértelműen aggályos volt az egyes települések joganyagából kirajzolódó azon gyakorlat, amely szerint az állattartás rendjének egyes szabályait
megszegőket tiltott, kirívóan közösségellenes tevékenységért vagy mulasztásért vonták
felelősségre. 2012. október 1-jétől az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletéről szóló
törvény módosításának hatálybalépésétől ugyanis megváltoztak az állattartás szabályai, így például az önkormányzati rendeletben már nem lehet korlátozni helyi szinten a mezőgazdasági haszonállatok tartását. A több más jogterülettel – birtokvédelmi
jog, szabálysértési jog, polgári jogi és tulajdonjog – rendkívül szoros kontextusban álló
szabályozási tárgykör rendkívüli körültekintést igényel az önkormányzatok, illetve a
helyi jogalkalmazók részéről. Míg az állattartási rendeletek haszonállattartással kapcsolatos előírásainak betartása – a szomszédjogi konfliktusokat leszámítva – viszonylag
áttekinthető képet mutat, addig a kisállattartás és különösen az ebtartás szabályainak
meghatározása során számos önkormányzat terjeszkedett túl a magasabb szintű normák előírásain, illetve szankcionált olyan magatartásokat, amelyek ’kirívó közösségellenessége’ megkérdőjelezhető.
Aggályos volt az is, hogy a rendeletek nem tartalmaztak egyértelmű iránymutatást
arra vonatkozóan, hogy ki ellenőrzi és szankcionálja ezeket a kisebb súlyú jogsértéseket.
Általános gyakorlat volt, hogy az ellenőrzési feladatokat a rendeletek például a „közterület-felügyelőre és a polgármesteri hivatal erre feljogosított ügyintézőjére” ruházták,
ugyanakkor a hatáskör tényleges gyakorlója rendszerint a jegyző maradt. Volt, ahol a
közgyűlés a hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházta át, míg más településen önkormányzat a Ket. vonatkozó jogszabályhelyének rendeletben történő megjelölésével
oldotta meg eljárási dilemmáit.
Az önkormányzatok számára a legnagyobb problémát az jelentette, hogy a jogalkotás során a jegyzői gyakorlat nem értelmezte egységesen a ’kirívó közösségellenesség’
fogalmát, és a minisztériumtól sem kaptak erre vonatkozó iránymutatást. Ennek eredményeként a rendeletek jelentős részében keveredett a helyszíni bírság, a pénzbírság,
valamint a közigazgatási bírság fogalma és mértéke, valamint – egyre növekvő számban – alkalmazták a megrovás analógiájaként funkcionáló figyelmeztetés eszközét.
Rendszerszintű problémát okozott a rendeletalkotási funkciózavar is, vagyis az, hogy
az önkormányzatok tiltott, közösségellenes magatartásnak minősítették egyes tipikus
szakigazgatási szabályok megsértését, amelyek messze túlmutattak a helyi közösségre
vonatkozó minimális együttélési szabályokon, nem egyszer magasabb szintű jogszabályokat ismételve. Jellemzően ezek az egyes szakszabálysértésekre vonatkozó előírások
képezték a rendeletek különös részének címsorát, így gyakran szabályozták a városnévés jelképek használatát, az emléktáblák, és az utcanévtáblák, valamint a házszámtáblák
elhelyezését és karbantartását.
Számos önkormányzat törekedett a guberálás közösségellenes és tiltott magatartásként történő minősítésére is. A rendeletek egy része csupán azt tilalmazta, ha valaki
a közterületre kihelyezett gyűjtőedényből, zsákból guberált (pl. Pápán), míg más településen az is szankcióra számíthatott, aki „hulladékgyűjtő udvaron, szigetre, hulladéklerakókban, hulladékgyűjtő edényekből a lomtalanítás idején a közterületre kihelyezett szükségtelenné vált háztartási szilárd hulladékból guberált”. Kaposváron azt is
megbüntették, aki a közterületi és társasházi szemétgyűjtő edényeket rendeltetésétől
eltérően használta, felhatalmazás nélkül elmozdította, azokból kommunális hulladékot
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vett ki, és ugyancsak – guberálásért – bírságra számíthatott az is, aki (Hajdúnánáson) a
mások által elszállításra összegyűjtött és az előírások szerint az ingatlana előtt elhelyezett hulladékban turkált, válogatott.
Mindez azért jelentett problémát, mert – ombudsmani indítvány alapján – a guberálás önkormányzati szankcionálhatóságával kapcsolatban hozott 176/2011. (XII. 29.) AB
határozatában az Alkotmánybíróság már korábban megállapította, hogy a szemetelés
körén kívül eső egyes cselekmények, így a guberálás szabálysértéssé nyilvánításával
az önkormányzat túllépett jogalkotó hatáskörének keretein. Az ilyen tartalmú önkormányzati rendeletekkel a helyi jogalkotók a hajléktalan vagy az egzisztenciálisan más
módon kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket stigmatizálták, ami sérti a hátrányos
megkülönböztetés tilalmát. Az alkotmánybírósági határozat dacára több önkormányzat
rendeletben tiltotta meg a guberálást, a koldulást vagy éppen magát az utcán élést, azaz
a hajléktalanság állapotát. Utóbbi, tartalmi szempontból aggályos, az emberi méltóságot
és egyenlőséget súlyosan sértő, kényszerhelyzetet szankcionáló státuszvétséget határozott meg Kaposvár, illetve Budapest VIII. és a XII. kerülete, bírságolva azt, aki életvitelszerűen a közterületen tartózkodik vagy ahhoz kapcsolódó magatartást tanúsít.
Mindezek ellenére pozitívumként értékelte a biztos, hogy a fővárosi kormányhivatalok
törvényességi felügyeleti jogkörükben eljárva folyamatosan figyelemmel kísérték a helyi
jogalkotási gyakorlatot. A kormányhivatalok a tiltott közösségellenes magatartásokra vonatkozó rendeletek egyes, magasabb szintű normába vagy alapjogokba ütköző elemei esetén számos esetben éltek a törvényességi felügyeleti eszközeikkel a kirívóan alapjogsértő
helyi gyakorlatok felszámolása érdekében. Az alkotmánybírósági döntést megelőzően a
kormányhivatalok többsége célvizsgálat keretében vizsgálta e rendeleteket, a törvényességi felhívások kibocsátása csak akkor volt jellemző, ha a konzultációs eljárás nem vezetett eredményre. A törvényességi felhívások megfogalmazására rendszerint azért került
sor, mert az önkormányzatok a hatályon kívül helyezett ágazati rendeletek szabálysértési
tényállását emelték át tiltott, közösségellenes magatartás tényállásaként.
Az alkotmánybírósági döntést követő időszakban – a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium által kibocsátott központi iránymutatás hiányában – maguk a kormányhivatalok igyekeztek lehetőségeikhez mérten elősegíteni az alkotmánybírósági döntésben meghatározottak érvényesülését a megalkotott önkormányzati rendeletek esetében.
Egyértelmű pozitívumként értékelhető, hogy a fővárosi kormányhivatal már 2012. november 20-án körlevélben hívta fel valamennyi budapesti kerületi jegyző figyelmét arra,
hogy az Alkotmánybíróság döntésére tekintettel, a hatályos jogszabályok szerint „a tiltott,
közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos önkormányzati rendeleti szabályozással
kapcsolatban az egyetlen helyes intézkedési lehetőség azok hatályon kívül helyezése”. A
kormányhivatal körlevelében azt is hangsúlyozta, hogy nem tekinthető megfelelőnek az
az eljárás, amely – a hivatkozott rendeleti szabályok hatályon kívül helyezése helyett – a
jogalkotó új rendeletalkotási felhatalmazásának a bevárására irányul. A kormányhivatal
világossá tette azt is, hogy a megsemmisített felhatalmazó rendelkezések alapján megalkotott önkormányzati rendeleteket módosítani sem lehet, azaz a tárgykörben kizárólag
új – a hatályon kívül helyezésről rendelkező – rendeletek megalkotására van lehetőség.
A kormányhivatalok fellépése nyomán számos önkormányzat teljes egészében hatályon kívül helyezte a tiltott, közösségellenes magatartásokat szankcionáló rendeletét. Ezzel együtt továbbra is hatályban maradtak az önkormányzati törvény felhatalmazó rendelkezései alapján megalkotott helyi önkormányzati rendeletek, amelyek alkalmazhatók
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helyi szinten mindaddig, amíg a képviselő-testületek nem helyezik azokat hatályon kívül.
Ezeknek a rendeleteknek a továbbélése nemcsak a jogbiztonság szempontjából tekinthető
aggályosnak, hanem lehetővé teszi azt is, hogy továbbra is felelősségre vonjanak állampolgárokat tiltott, közösségellenes magatartás elkövetéséért, illetve a már folyamatban
levő ügyekben eljárjanak. Mindezek alapján tehát – annak ellenére, hogy az önkormányzati törvény kifogásolt rendelkezései már nem hatályosak – az eljárás és szankcionálás
tekintetében a jogsértések lehetősége, vagyis a jelzett alapjogi visszásságok továbbra is
fennállnak, ezért a biztos a közigazgatási és igazságügyi miniszterhez fordult.
Az eszközök tehát egyértelműen korlátozottak lettek, a településvezetők azonban
nem látják egyértelműnek a kirekesztettek kétségbeesett helyzetét, látják viszont a hatósági fellépés egyszerű és népszerű lehetőségét, a rend megnyugtató ígéretét, a válság
tünetének meglehetősen egyszerű, befektetések nélküli ’kezelését’. A szolidaritásdeficit
nemcsak az emberi viszonyokban, hanem a jogalkotás erőteljes szankcionálási szándékában is mérhető, a populista gyorsreagálás, a megtorlás eszközeinek használata
társadalompolitikai dimenzióban a legkevésbé sem a 21. századi Magyarország méltó
jogállami megoldása.
Mindezek után az önkormányzati törvény 2013. január 1-jétől hatályba lépő, vagyis
az alkotmánybírósági döntés időpontjában még nem hatályos 8. § (1) bekezdés b) pontja
értelmében azonban továbbra is lehetőség van arra, hogy egyes társadalmi csoportokkal szemben fellépjenek a helyi hatóságok. Erre azért van lehetőség, mert a törvény
hivatkozott szakasza alapján a helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként
kötelesek betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait, továbbá a
törvény arról is rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében meghatározhatja az említett állampolgári és közösségi kötelezettségek tartalmát,
elmulasztásuk jogkövetkezményeit. Az törvény arra is lehetőséget teremt, hogy a helyi
önkormányzat képviselő-testülete rendeletben határozza meg az öngondoskodás és a
közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.
Mindez lényegében azt jelenti, hogy nem egyszerűen „visszaállt” az alkotmánybírósági határozat előtti, alkotmányosan aggályos jogi helyzet, hanem a jogi háttér tisztázatlansága miatt az idézett szabályok még a korábbi, az Alkotmánybíróság által a jogállamiság és a jogbiztonság súlyos sérelme miatt megsemmisített szabályoknál is tágabb
körben vonják meg a helyi rendszabályalkotás kereteit.
A biztos ezúttal is felhívta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium figyelmét a
helyes önkormányzati jogalkotási gyakorlat kialakításának fontosságára. A helyi gyakorlatok jogszerű mederbe terelése azért is felelősséget jelent a jogalkotó számára, mert
az Alaptörvény negyedik módosítása értelmében Magyarország törekszik arra, hogy az
emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa. Az Alaptörvény szerint az emberhez méltó lakhatás feltételeinek
a megteremtését az állam és a helyi önkormányzatok azzal is segítik, hogy törekszenek
valamennyi hajlék nélkül élő személy számára szállást biztosítani. Ennek némileg ellentmond, hogy ugyanezen jogszabály azt is lehetővé teszi ezentúl, hogy törvény vagy helyi
önkormányzat rendelete a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek
védelme érdekében, a közterület meghatározott részére vonatkozóan jogellenessé minősítse az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodást. Az ombudsman – törvényi felhatalmazásával élve – Alkotmánybírósághoz fordult annak érdekében, hogy az
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Alaptörvény hivatkozott rendelkezéseit megsemmisítsék, azonban indítványát a testület
visszautasította, ezért a helyi önkormányzatok számára megnyílt a lehetőség, hogy a települési igényekhez szabott közterület-használati rendeleteket alkossanak.
A szabálysértési törvény legújabb módosítása alapján is jogalkotói szándékként észlelhető a hajléktalanság egyes alakzatainak szankcionálására való törekvés. Az előkészületben levő normaszöveg szerint ugyanis az önkormányzatok rendeletet alkothatnak majd arról, hogy mely közterületeiken kívánják megtiltani a hajléktalanok életvitelszerű tartózkodását, tehát egyfajta „zónarendszer” kialakítására nyílik lehetőség
települési szinten. A törvénytervezet szerint az életvitelszerű közterületi tartózkodás
szabályainak megsértése miatt a jövőben azokat lehet majd szabálysértés elkövetéséért
felelősségre vonni, akik a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott közterületen (a továbbiakban: kijelölt terület) életvitelszerűen tartózkodnak, és a kijelölt területet
a rendőrség stb. felkérése ellenére sem hagyják el.
A törvénymódosítás újszerű tartalma, hogy definiálja az életvitelszerű tartózkodás ismérveit. Eszerint életvitelszerű tartózkodásnak tekinthető minden olyan magatartás, amely
alapján megállapítható, hogy a kijelölt területen való életvitelszerű tartózkodás a lakóés tartózkodási hely, valamint egyéb szállásra való visszatérés szándéka nélkül, a kijelölt területen való huzamos tartózkodás érdekében valósul meg, és a kijelölt területen való tartózkodás
körülményeiből vagy a magatartásból arra lehet következtetni, hogy a jellemzően lakóhelyül szolgáló kijelölt területen végzett tevékenységet – így különösen alvás, tisztálkodás, étkezés, öltözködés, állattartás – az elkövető a kijelölt területen rövid időnként
visszatérően és rendszeresen végzi.
A közterületi szankciórendszert áttekintő vizsgálat során a biztos arról is értesült, hogy
Budapesten 2011 téli időszakában 14, 2012 téli időszakában 20 hajléktalan személy elhalálozásával kapcsolatban intézkedtek a Budapesti Rendőr-főkapitányság beosztottjai. 2011
téli időszakában 27 esetben, 2012 téli időszakában 59 esetben történt hajléktalanokkal
kapcsolatos bejelentés, illetőleg információ a regionális diszpécserszolgálat felé, amelyet
Budapesten a Menhely Alapítvány működtet. A rendőrségi tájékoztatás arra is kitért, hogy
az országos rendőrfőkapitány utasítást adott ki arról, hogy a közterületen élő, krízishelyzetben élő állampolgárokkal kapcsolatban milyen konkrét feladatai vannak az állománynak. Az ORFK utasításon túlmenően a téli időjárásból adódó feladatok végrehajtására az
Országos Rendőr-főkapitányság Intézkedési tervet dolgozott ki. A fővárosi gyalogos alulés felüljárók, valamint azok közvetlen környezete közterületi rendjének fenntartásáról
szóló intézkedés8 kiadásának legfőbb célja a közterületi rend fenntartásával kapcsolatos
rendészeti feladatok hatékonyabb ellátása. A „BRFK Intézkedés”-en túl a fővárosi gyalogos
aluljárók közterületi rendjének fenntartása érdekében 2012. november 29-én a Budapesti
Rendőr-főkapitányság intézkedési tervet adott ki9 a fővárosi gyalogos aluljárók közterületi rendjének fenntartására, mely tartalmazza többek között a hajléktalan személyekkel
kapcsolatban foganatosítható rendőri intézkedéseket, figyelembe véve az Alkotmánybíróság sokat idézett határozatát is.10 Ezek az intézkedések elsősorban meggyőzést jelentenek,
vagyis a rendőrök tájékoztathatják a hajléktalanokat az ellátórendszer által biztosított lehetőségekről, illetve szükség esetén biztonsági intézkedést foganatosíthatnak, szabálysérLásd 10/2013. (02.04.) BRFK Intézkedés.
Vö. BRFK intézkedési terve 0l000-6278512012. ált. számon.
10
Lásd 38/2012. (XI. 14.) AB határozatot.
8
9

336

Borza Beáta – Csikós Tímea – K iss Bernadett – Lápossy Attila – Seres Péter

tés vagy bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén pedig a rendőrségi törvény11 szerint eljárnak. Mindezeken túl a kerületi rendőrkapitányságokon összekötő személyeket
jelöltek ki, akik napi kapcsolatban állnak a hajléktalanellátásban részt vevő szervezetekkel (karitatív szervezetekkel, szociális munkásokkal, az ún. Fűtött Utca programban részt
vevő intézményekkel, illetőleg hajléktalanszállások, nappali melegedők munkatársaival),
továbbá polgárőr szervezetekkel, mezőőrökkel, valamint a közterület-felügyeletek beosztottjaival. Az összekötők jeleznek a felsorolt intézményeknek minden olyan esetben, amikor a közterületen lévő hajléktalan személy segítségre szorul. Ez a gesztus azt is jelentheti,
hogy a rendőrség alapvetően arra nem törekszik, hogy – indokolatlanul – szankcionálási
céllal járjon el a hajléktalanokkal szemben.
Az Alaptörvény 2013. március 25-én elfogadott negyedik módosítása alapvetően átalakította a hajléktalansággal összefüggő szabályozási rendszer jogi hátterét. A módosítással a kormány hangsúlyozni kívánta, hogy Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki
számára biztosítsa.
Ugyanakkor ez a rendelkezés sem értelmezhető úgy, hogy a jogalkotó a lakhatást és
a lakáshoz való jogot deklarálta volna, mivel az Alaptörvény módosított szövege nem
tartalmaz konkrét vállalásokat az állam és a helyi hatóságok számára. Ezek a szervezetek csupán arra kötelesek 2013. március 25-e óta, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeinek megteremtése érdekében törekedjenek valamennyi hajlék nélkül élő személy
számára szállást biztosítani.
Az évek óta folytatott átfogó, hajléktansággal kapcsolatos ombudsmani vizsgálatok
fényében aggályos viszont az alaptörvény-módosítás azon része, amely kimondja, hogy
törvény vagy helyi önkormányzat rendelete a közrend, a közbiztonság, a közegészség
és a kulturális értékek védelme érdekében, a közterület meghatározott részére vonatkozóan jogellenessé minősítheti az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodást.
Ez a – burkoltan egyfajta hajléktalanellenes zónarendszer kialakítását lehetővé tevő –
túlságosan tágan értelmezhető felhatalmazó rendelkezés a korábbi évek önkormányzati
törvényben foglalt közterület-használati és közrend-védelmi felhatalmazó klauzuláival
rokon, és ugyancsak alkalmas arra, hogy a helyi érdekek érvényesítése során sérüljenek
a legkiszolgáltatottabb emberek érdekei.
Az alaptörvény-módosítás hajléktalanokat érintő elemei a nemzetközi szervezetek
figyelmét is felkeltették. A FEANTSA ezért közleményben fordult a szociális és családügyért felelős államtitkárhoz, és kifejezte aggodalmát a törvénymódosítás következményei miatt. A nemzetközi szervezet és a kormány álláspontja az ezt követő levélváltások
során sem közeledett egymáshoz.
A FEANTSA álláspontja szerint a hajléktalan emberek kriminalizációja embertelen
politikai lépésnek minősül, ami azon túl, hogy nem hatékony, emberi jogokat is sért.
R ina Beers, a FEANTSA elnöke, így fogalmazott: „úgy hisszük, hogy a Magyar Alkotmány negyedik módosítása lényegesen felerősíti annak a veszélyét, hogy a hajléktalan
embereket büntessék: a módosított alaptörvény 8. cikkelyének 3. paragrafusa felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy megbüntessék azokat a hajléktalan embereket,
akiknek nincs hova menniük”.
11

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény.
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A szervezet vezetője hangsúlyozta, hogy egyértelmű bizonyíték van arra, hogy azon
rövid idő alatt, amíg a magyar szabálysértési törvény lehetővé tette a hajléktalan emberek büntetését, sok közterületen tartózkodó hajléktalan embert bírságoltak meg illetve
börtönöztek be. Konkrétabban: 2202 hajléktalan ember ellen kezdeményeztek rendőri
eljárást, közülük 1037 főt bírságoltak meg (15 és 250 euró közötti összegre), és legalább
24 esetben váltották a pénzbüntetést letöltendő szabadságvesztésre. A FEANTSA álláspontja szerint az új alkotmánymódosítás nem fordítja meg ezt az irányt, sőt az önkormányzatokat immár semmi sem gátolja abban, hogy büntető intézkedéseket foganatosítsanak hajléktalan emberek ellen.
Az EMMI szociális államtitkára azzal érvelt, hogy a kormány elégséges és sokoldalú
szolgáltatásokat biztosít a hajléktalan emberek szükségleteinek kielégítésére. A nemzetközi szakértők szerint ugyanakkor a kormányzati erőfeszítések nem elégségesek, mert
Magyarországon ugrásszerűen emelkedett a közterületen alvók száma (különösen a vidéki városokban). Ezzel a növekedéssel nem járt együtt a szállásnyújtó intézményrendszer bővítése, vagyis több ezer ágy hiányzik ahhoz, hogy a közterületen élő hajléktalan
emberek is szálláshoz juthassanak.
A FEANTSA szerint egyértelmű az is, hogy amíg a hajléktalanszállók nem tudnak
mindenki számára elégséges számú, megfelelő minőségű férőhelyet biztosítani, lesznek
olyan hajléktalan emberek, akik közterületen kényszerülnek éjszakázni. Azokat, akik
más lehetőség híján az utcán élnek, ezért megbírságolni vagy bebörtönözni súlyos erkölcsi vétség és az emberi méltósághoz való joguk megsértése.
A nemzetközi szervezet a kriminalizációs politika kiterjesztése helyett javasolta Magyarország számára olyan hajléktalanstratégia megalkotását, amely a hajléktalan emberek
számára támogatott lakhatási lehetőséget biztosít, akár szociális bérlakás, akár a magánpiacon bérelt lakások bérleti díjának támogatása által. Azzal indokolták ezt a lépést,
hogy a nemzetközi tapasztalatok szerint az ilyen intézkedések még gazdasági válság
idején is hatékonyak, és nem kerülnek többe, mint a bírságolással és börtönbüntetéssel
kapcsolatos rendőri intézkedés és igazságügyi eljárás költségei.
A hajléktalansággal kapcsolatos szabályozás miatt nemcsak a kormány és a nemzetközi jogvédő szervezetek közötti párbeszéd volt éles, de a budapesti főpolgármester és
az ombudsman közötti kommunikáció sem volt súrlódás nélküli.
A legkomolyabb ellentét abból adódott, hogy az ombudsmani vizsgálatok tapasztalatai szerint – a sajtóban megjelent egyes állításokkal ellentétben – nem azért növekedett
meg az utcán élő hajléktalanok száma, mert az Alkotmánybíróság 2012 novemberében
megsemmisítette a közterületen élés szankcionálását lehetővé tevő, alaptörvény-ellenes
jogszabályt. A valódi ok az, hogy megfelelő szabályozás hiányában az ellátórendszer
intézményei és a hajléktalanok is eltérően értelmezik a nappali melegedők igénybevételének lehetőségét. Így az otthontalanok napközben hosszasabban tartózkodnak a
közterületeken abban a hitben, hogy naponta csak egy – vagy nappali vagy éjszakai
– szolgáltatást vehetnek igénybe. A többségi társadalom tagjainak érdekeire való hivatkozásokkal összefüggésben arra hívta fel a figyelmet az alapvető jogok biztosa, hogy
miközben az utcán élés tényét önmagában nem lehet szankcionálni, a hatóságoknak
más jogszabályok alapján, például a közrend, a közbiztonság, a közegészségügy biztosítása
érdekében van módjuk fellépni a problémás magatartást tanúsítókkal szemben.
A rászorulók jogainak, a kiszolgáltatott emberek érdekeinek fokozottabb védelme az
olykor élesebb véleményeltérés mellett is egybehangzó, a kiindulópont közös. Ezt tá-
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masztja alá a Fővárosi Önkormányzat ígérvénye, mely szerint „a jövőben is törekedni fog
az érintett közigazgatási szervek és szociális szervezetek közötti szoros együttműködés
fenntartására a fővárosi hajléktalanellátás magasabb színvonalú biztosítása érdekében”.
De itt említhető a főpolgármester támogató véleménye is, amellyel az emberi erőforrások
minisztere számára megfogalmazott, a hajléktalanfürdőre vonatkozó jogszabályi háttér
hiányosságainak kiküszöbölésére irányuló ombudsmani ajánlásra reagált.
A főpolgármesteri hivatal a 2013 telén kiadott ombudsmani jelentésekben foglaltak
egy részét vitatta ugyan, de pozitívumként értékelhető, hogy a főváros érzékelhetően
törekedett a hajléktalanellátás intézményi infrastruktúrájának fejlesztésére. Így például
a forráshiány miatt hónapokig nem üzemelő Gyáli úti fertőtlenítő fürdő működtetésének biztosítása érdekében a fővárosi önkormányzat felvette a kapcsolatot a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és a fővárosi kormányhivatallal, aminek eredményeként 2013
áprilisától újra kinyitott az intézmény és a szeretetszolgálat az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek fedezésére minisztériumi támogatást is kapott, amelyből 2013 decemberéig tudják biztosítani a fertőtlenítésre jelentkezők ellátását.
2012 őszén az Alkotmánybíróság alkotmánysértőnek mondta ki azt a törvényi rendelkezést, amely szabálysértéssé minősítette a közterület életvitelszerű lakhatásra való
használatát. A taláros testület akkor a jogállamisággal és az emberi méltósággal ös�szeegyeztethetetlennek találta a szankcionálást, azaz önmagában annak a büntetését,
hogy valaki kényszerűségből – lakhatását valamely okból elvesztve – a közterületen
él. Az alkotmánybírósági döntés tartalma tanulságos, de – a felülíró alkotmánymódosítástól függetlenül – az alkotmányos „valóságban” a döntés pontosan annyit ér csak,
amennyit a gyakorlat megvalósít belőle, vagy amennyire hozzá tud járulni a társadalmi
diskurzushoz. Érdemes a döntés tartalma és üzenete kapcsán röviden elgondolkodni a
büntetés-elfogadás igazolásának dimenziójában.
Az Alkotmánybíróság a döntésében azt mondta ki, hogy a hajléktalanság szociális
probléma, amit az államnak a szociális igazgatás, a szociális ellátás eszközeivel és nem
büntetéssel kell kezelnie. Így – mondja az AB – az emberi méltóságot sérti, ha a társadalomra veszélyesnek minősítik és büntetik azokat, akik lakhatásukat valamely okból
elvesztették és ezért kényszerűségből a közterületen élnek, de ezzel mások jogait nem
sértik, kárt nem okoznak, más jogellenes cselekményt nem követnek el. A testület szerint az egyén emberi méltóságával és cselekvési szabadságával nem lehet összeegyeztetni azt sem, ha az állam a büntetés eszközeivel kényszerít bárkit szociális szolgáltatások
igénybevételére. Nem utolsósorban a hajléktalanság társadalmi probléma, megoldására
a büntetés nemcsak alkalmatlan, hanem értelmetlen is: az érintettek azért kerültek ebbe
a helyzetbe, mert jövedelem hiányában lakhatásukat nem tudják megoldani, így a bírság megfizetésére sem képesek.
Ha elfogadható volna az, hogy a méltatlan helyzetben lévő személynek nincs védeni
való emberi méltósága, akkor éppen az emberi mivoltot és az egyenlőséget, saját jogaink támaszát vonnánk kétségbe. Méltatlan helyzetbe ugyanis bárki, bármikor kerülhet,
még gazdasági válság sem kell hozzá, csak banális élettragédiák. A hajléktalanság, az
utcán élés – néhány romantikus, társadalomtól elvonulni szándékozó hobót kivéve –
nem egyéni választás kérdése, de nem is valamiféle deviancia, hanem – az egyéni sorsok különbözősége mellett – kényszerhelyzet. Ennél fogva sem az utcán alvás, sem a
guberálás nem lehet ’jog’, sohasem volt az.

5. A paragrafusok fogságában

Michel Foucault jól ismert tézise szerint a modern hatalom előszeretettel alkalmazza a társadalmi normák egyik fajtáját, a jogot, a jogi normát. Ugyanakkor a jogi normákból felépülő
jogrendszer egymásnak feszülő ellentétes érdekek mentén alakul ki. Ezek az ellentmondások nemcsak az egész jogrendszert terhelik meg strukturális feszültséggel, de
jelentkeznek az egyes jogintézményeket szabályozó jogi normákban is. Ezért a jogi normák hatásukban nemcsak a céljukat képező funkciót tölthetik be, de szándékolatlan diszfunkcionális
hatással is járhatnak a társadalomban (ez lehet látens, de kézzelfogható formában megjelenő is).
A különböző érdekek és célok által befolyásolt jogi normák hatása a jogrendszerben
összeadódva kontraproduktív eredményekre vezethet. A jogi normák szükségszerűen homogenizáló, általánosító jellege érzéketlen marad az egyedi helyzetek kezelésére irányuló
társadalmi igényekkel szemben.
Az emberi jogok immáron egyetemes, nemzetközi jogi szintre emelt követelményei
feszültségben állnak a klasszikus vagyonjogi, büntetőjogi és eljárásjogi intézményekkel, míg általánosabb szinten a hatékonyság kívánalmával, azaz a jogi normák gyakorlati érvényesülésének igényével, mely történhet önkéntes jogkövetés, önfegyelmezés
útján, de az állami kényszer alkalmazásával is.
A tanulmánykötet jelen részében tárgyalt jogintézmények mögött a gyakorlatban az ellentétes érdekek, a nem szándékolt következmények és az alapjogi szempontok végletes ellentmondásainak feloldására irányuló kísérletek és végső szinten ezek feloldhatatlansága húzódik meg. Mindez
pedig gyengíteni látszik a klasszikus jogszociológiai elméletek azon tételét, mely szerint a jog a konfliktusok feloldásával a társadalmi integráció biztosítása útján teljesíti
fő funkcióját. A kapcsolódó kérdések – mint ez a jelen részbe foglalt tanulmányokból is
kiderül – sokkal összetettebbek.
Élesen jelentkezik az itt tárgyalt jogintézmények kapcsán a különösen érzékeny társadalmi csoportok helyzetének kérdése (strukturális kiszolgáltatottság, például: szegénység, gyermekkor, de idetartozik az is, amikor valaki külföldiként tartózkodik egy
országban), de láthatóvá válik a szituatív kiszolgáltatottság is, amikor valamely személy
egy sajátos jogi eljárás alanyává válik, ahol a jogban, a jogrendszerben lezajló „izoláció”
és „elidegenedés” folyamatai kézzelfoghatóvá válnak. A jogintézmények és jogi eljárások izolálják az egyént a társadalmi közösségből, így helyzete ezáltal kiszolgáltatottá,
alapvető emberi jogainak érvényesülése pedig különösen nehézzé alakul.
Alapjogvédő feladata ellátása során az alapvető jogok biztosa hagyományosan a helyzetük, állapotuk miatt kiszolgáltatott, egyéni jogvédelemre nem vagy csak korlátozottan képes személyek jogainak védelmezője. A biztos törvényi felhívás nélkül is kiemelt
figyelmet fordít az ebbe a csoportba tartozók alapvető jogainak a védelmére, minden
rendelkezésére álló eszközzel igyekszik fellépni a kiszolgáltatott emberek alapjogai-
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nak, egyenlő méltóságának védelmében. Egyértelművé teszi a biztos, hogy az egyenlő
méltóság és más jogok érvényesülése szempontjából nincs jelentősége annak, hogy az
érintettek kiszolgáltatott helyzetükbe önhibájukból vagy önhibájukon kívül kerültek-e.
A hivatkozott körben a biztos folyamatosan fellép a fogvatartottak, a menekültek, a bírósági végrehajtás alanyai és a kilakoltatottak (hajléktalanok), a katasztrófahelyzetekben hátrányosan
érintett személyek jogainak védelmében, különösen a szabályozásban és a gyakorlatban
megjelenő elemeivel, valamint az ehhez kapcsolódó esetleges megbélyegzéssel szemben. Jelentéseiben, sajtóközleményeiben, valamint alkotmánybírósági indítványaiban
világossá teszi, hogy a bármilyen ok miatt kilátástalan helyzetbe kerülő személyek alkotmányos indokot nélkülöző, közvetett vagy közvetlen szankcionálása, alkotmányosan elfogadhatatlan, sem jogállami, sem pedig európai megoldásnak nem tekinthető.
1. Fogvatartottak. Az államnak a társadalom védelme érdekében fenn kell tartania a közrendet és a közbiztonságot, üldöznie kell a bűncselekményeket, meg kell büntetnie az
elkövetőket, és végre kell hajtania a büntetéseket. Mindez az állam büntető hatalmát jelenti. A büntető hatalom gyakorlása jogilag szabályozott módon történik, melyet a büntető
jogterület szabályoz. A büntető jogterületet egymáshoz szorosan kapcsolódó, de mégis
elkülönült jogágak alkotják, úgymint a büntető anyagi jog, a büntető eljárásjog és a
büntetés-végrehajtási jog.
Az állam büntető hatalmának gyakorlására, a büntető felelősségre vonás érvényesítésére különböző szervezeti rendszereket hoznak létre, amelyek a bűnüldözést, az ítélkezést és a büntetések végrehajtását végzik (nyomozó szervek, ügyészségek, bíróságok,
büntetés-végrehajtási szervek). A büntetés-végrehajtási rendszer (más kifejezéssel: börtönrendszer) a szervezeti rendszerekre vonatkozó általános törvényszerűségek alapján
épül fel és működik.
Egyidős az emberiséggel az a tétel, hogy bűn nem maradhat büntetlenül. A szabadságvesztés-büntetés az elítéltet elszigeteli a társadalomtól. A bűnelkövetők izolálása
azonban nem öncélú, a börtönbüntetés célja az elrettentés és a megtorlás mellett a nevelés, a bűnelkövető személyiségének megváltoztatása. Ez a helyzet már önmagában
ellentmondásos: izolálni valakit, majd újra a társadalom teljes jogú tagjává tenni, nehéz
és összetett feladat. A személyiségfejlesztés eredményessége érdekében elengedhetetlen a humánus és következetes bánásmód a büntetés-végrehajtási intézetekben. Mivel a
fogvatartottat az ítélet megfosztja alapvető jogai egy részétől – természetesen jogszerűen –, különösen nagy igény keletkezik arra, hogy iránta az ombudsman fokozott figyelmet tanúsítson annak érdekében, hogy ezek a jogok ne sérüljenek nagyobb mértékben,
mint ahogy azt az állam büntetőjogi igénye indokolja. Az ombudsman tevékenysége az
emberi jogok érvényesülését úgy szolgálja, hogy az elítélt alapvető jogai csak annyiban
csorbuljanak, amennyire azt a jogszabályok feltétlenül megkövetelik.
A ’börtönlétnek’ számos negatív hatása lehet a fogvatartottra. Ezek a börtönártalmak
sokfélék pl. kiszolgáltatottság, degradáció, dehumanizáció, izoláció, stigmatizáció,
hospitalizáció, letartóztatási sokk, inkapacitáció, retribúció stb. A börtönártalmak egyik
fő okozója a deprivációs hatás. A depriváció nem pusztán a szükségletek kielégítésének hiányát jelenti, hanem többdimenziós fogalom. A testi-lelki megvonás, a szenzoros,
mentális, akarati, szociális – komplex módon jelentkező – megfosztottság érzelmi elsivárosodáshoz vezet, esetleg kilátástalan alulmotiváltsághoz, sodródáshoz, és sajnálatos
módon a legtöbb esetben deviáns magatartáshoz. A börtönbeli frusztráció mértékét fo-
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kozza, ha a fogvatartott hozott ártalmakkal is küzd. A fogvatartott toleranciaszintje,
problémamegoldó és konfliktuskezelő képessége sokszor átlagon aluli.
A börtön a szabadság elvonásával szükségszerűen megfosztja a fogvatartottat több
fontos emberi szükségletétől. Kényszerűen együtt élnek egymással olyan emberek, akiket nem maguk választottak, ugyanakkor kiszakadnak megszokott környezetükből,
kapcsolataikból, a családjukból. Az ellenkező nemmel való normális érintkezéstől is
megfosztottak. Az áruk és szolgáltatások megszokott elérését, a megszokott tárgyaikkal
való együttélést sem gyakorolhatják. Megszokott tevékenységeiket sem folytathatják.
Életterük beszűkül, a külvilág sokrétű ingereinek lényegesen csökkentett hányadát érzékelhetik. Életük alakulásának szabad megválasztásában korlátozottak, döntéseiket,
felelősségüket nem gyakorolhatják szabadon.
Mindezek fényében nagyon fontos körülmény, hogy a bv. intézet milyen személyi és
tárgyi feltételekkel rendelkezik, tudja-e biztosítani a fogvatartott számára az emberhez
méltó elhelyezési körülményeket. Ezek jobbításában tud segíteni az alapvető jogok biztosa a büntetés-végrehajtási rendszert érintő intézkedéseivel, javaslataival, felkéréseivel
és figyelemfelkeltő tájékoztatásaival.
Az elítélt a szabadságvesztés ideje alatt felkészülhet a beilleszkedésre, ami valójában
csak a szabadulás után realizálódhat. Éppen ezért a végrehajtás célja a beilleszkedés
elősegítése. Ennek során az elítéltet segíteni kell abban, hogy kialakuljon benne a beilleszkedés szándéka, akarata, valamint – a lehetőségekhez képest – beilleszkedési képessége is.
A szabadulás után is sok esetben a szabadult személyt segíteni szükséges, ha önmaga
nem képes a beilleszkedésre. Hiába alakul ki ugyanis az elítéltben a szubjektív beilleszkedési szándék, ha a szabad életben nem tud például saját maga és családja eltartásáról,
lakhatásáról, munkába állásáról gondoskodni. Az egyén és családja, valamint a társadalom számára egyértelműen hátrányos, ha a fogvatartott károsodott személyiségként,
esetleg a bűnözés folytatása melletti eltökéltséggel, a „bűnözési karrier” elérése célul
tűzésével tér vissza a szabad életbe. Ebben a szakaszban viszont már nem a büntetésvégrehajtási, hanem a pártfogó felügyelői szervezet gondoskodik a volt elítéltről.
2. Menedékesek. A külföldiek között fokozottan kiszolgáltatott helyzetben vannak a magyarul nem beszélő, családjukból kiszakadt külföldi gyermekek, más néven kísérő nélküli
kiskorúak, akik már csak életkoruknál fogva sincsenek abban a helyzetben, hogy a jogaikat önállóan érvényesítsék. Ezen túl, a magyarul nem beszélő felnőtt korú külföldiek
esetében is alaposan feltételezhető, hogy a magyar nyelv és a helyi viszonyok ismeretének hiányában, kiskorú gyermekeik alapvető jogainak megsértése esetén nem lennének
képesek arra, hogy az alapvető jogok biztosánál panaszt tegyenek.
A kiskorúak migrációjának hátterében igen szerteágazó okok állhatnak. Egyesek háborúk, fegyveres konfliktusok, mások természeti katasztrófák, a szegénység, a hátrányos megkülönböztetés miatt, vagy üldöztetés elől menekülnek. Megesik, hogy a családjuk a jobb élet reményében, esetleg azért küldi el őket, hogy a megfelelő színvonalú
oktatáshoz vagy más jóléti szolgáltatásokhoz, az orvosi ellátást is beleértve, hozzájuthassanak. Akadnak köztük olyanok, akik az Európai Unió valamelyik tagállamában élő
rokonaikhoz vagy a családtagjaikhoz csatlakoznának, de megesik az is, hogy emberkereskedelem áldozataként kizsákmányolásra szánják őket. A gyermekeknek, életkorukból eredő kiszolgáltatott helyzetüknél fogva, a több országon, esetleg kontinensen átíve-
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lő, önálló migrációra való képessége a felnőttekhez képest számottevően korlátozott. A
családjából kiszakadt kiskorú – az életkorától és az idegenjogi jogállásától függetlenül
– olyan, a szülei, illetve törvényes gondviselője védelmét és gondoskodását nélkülöző,
azaz komoly társadalmi és pszichés hátrányt elszenvedő gyermek, akinek különleges
védelemre van szüksége.
Az ENSZ keretében alkotott globális, valamint a különféle regionális szintű emberi
jogi egyezmények az alapvető jogok tiszteletben tartására, továbbá az ezek érvényesülését segítő intézkedésekre kötelezik az államokat. Az alapjogi dokumentumok körében
kiemelt fontossággal bír az ENSZ gyermekjogi egyezménye, amelyet 193 állam – köztük
az Európai Unió tagállamai – ratifikált, kötelezettséget vállalva arra, hogy a dokumentumban biztosított jogokat állampolgárságra tekintet nélkül, valamennyi joghatóságuk
alá tartozó gyermek, így a kísérő nélküli kiskorúak számára is biztosítják.
Az ombudsmani vizsgálatok tapasztalatai szerint a Magyarországon tartózkodó kísérő nélküli kiskorúak alapvető jogai lényegében érvényesülnek. Az alapvető joggal
összefüggő visszásságokat okozó problémák oka, hogy a kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó hazai jogszabályok egy része a gyermek mindenek felett álló érdeke helyett,
az illegális migráció megelőzésének, illetve kezelésének szempontjait helyezi előtérbe.
Így például a gyermekvédelem rendszere, az áldozatsegítést, valamint az emberkereskedelem áldozatainak azonosítását és védelmét szolgáló jogszabályok a kísérő nélküli
kiskorúakat – idegenjogi jogállásuktól függően – elsősorban külföldiként, és csak másodsorban a családjából kiszakadt, krízishelyzetben lévő gyermekként kezelik. A hazai
gyermekvédelem kereteit és működését meghatározó jogszabályokat, valamint magát az ellátórendszert is elsősorban a családjukból kiszakadt magyar állampolgárságú
gyermekek szükségleteire modellezték, így azok a kísérő nélküli kiskorúak speciális
szükségleteit nem veszik figyelembe. Semmiféle előírás sincs például arra, hogy az ilyen
kiskorúakkal foglalkozó gyermekvédelmi szakembereknek milyen speciális ismeretekkel kell rendelkezniük, hogy egy ügygondnokot legfeljebb hány kísérő nélküli kiskorú
törvényes képviselőjeként lehet kijelölni, stb.
A közérdekre hivatkozó, az illegális migráció kezelésének rendészeti szempontjait
előtérbe helyező, bürokratikus szemlélet az alapvető jogainak hatékony védelme helyett
nemegyszer a kísérő nélküli kiskorú izolációját eredményezi. Az említett helyzetben a
hatóság még arra sem képes, hogy az amúgy is kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermek
további áldozattá válását megelőzze.
3. A jog kényszerítő erejének egyik megnyilvánulása a bírósági végrehajtási eljárás, a bíróság jogerős ítéleteinek (és más végrehajtható határozatoknak és okiratoknak) a végrehajtása.
Ebben az eljárásban a végrehajtást kérő (a jogi igények érvényesítése) és az adós között
alapvető érdekellentét áll fenn. Erre tekintettel kell lenni a jogintézmény kialakítása
során is. Ugyanakkor vannak olyan kérdések, melyek azonosan érintik a két ellentétes érdekállású felet (és más, a bírósági végrehajtási eljárással érintett személyeket is).
Ilyen például a bírósági végrehajtási eljárás költsége (annak esetleges túlzott nagysága),
amely befolyásolja a jogi érdekek érvényesítésének lehetőségét (a joghoz jutás esélyét),
de ilyen a végrehajtási intézményrendszer általános felügyeletének, ellenőrzésének
(kontroll) állapota is.
Magyarországon a Polgári Törvénykönyv és egyéb jogszabályok biztosítják a jogosultak részére, hogy polgári jogi követeléssel élhessenek. Jogosnak talált igényeiket a bí-
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róság állapítja meg ítéletével, majd a jogerőssé vált döntés által megállapított adósságot
– önkéntes teljesítés hiányában – az önálló bírósági végrehajtó érvényesíti. Magánszemélyek mellett természetesen a cégek, társaságok is élnek ezzel a lehetőséggel, közöttük
a különböző pénzintézetek is. Utóbbiak nemegyszer az egész társadalmat átható problémakörben járnak el, azaz érvényesíteni kívánják – többek között – devizahitelezéssel
kapcsolatos követeléseiket. Az állam igyekszik fékezni a folyamatokat, de a jogosnak
talált követelések előbb-utóbb utolérik az érintett adósokat. A harmadik komoly behajtási terület az adózás. Ez átfog minden olyan követelést, amelyeket adók módjára kell
végrehajtani. Mindezek a követelések számos állampolgár tulajdonjogában okoznak
negatív változást, nemegyszer ellehetetlenítve lakhatásukat is.
Az állam megpróbál több hajléktalan-szálláshellyel válaszolni a kihívásokra, ugyanakkor elfelejti megtanítani a társadalmat arra, hogy – az akár önhibájából, akár azon
kívül – a hajléktalan létbe sodródott embertársaink felé legalább minimális empátiával
forduljunk. A hajléktalanok közülünk kerülnek ki, mi vagyunk, vagy holnap lehetünk
azok, így a jogérvényesítés megerősítése mellett a társadalmi szinten jelentkező következmények kezelésére is nagy gondot kell fordítani. Ezen a területen is elsősorban a
szakemberek véleményét figyelembe véve kell dönteni és eljárni, a populizmust kiszolgáló kriminalizáció helyett a szociális gondozásra helyezni a hangsúlyt.
4. 2013 első negyedévében a hirtelen leesett nagyobb mennyiségű hó, illetve márciusban az ezzel együtt járó orkán erejű szél, jelentős fennakadásokat okozott. Az időjárás
által sújtott területeken ismételten megjelent a katasztrófahelyzetekben hátrányosan érintett
személyek csoportja, mint védett társadalmi csoport. A korábbi években is számos olyan
helyzet állt elő, amely az alapvető jogok biztosának jogelődjeként működő állampolgári
jogok országgyűlési biztosának vizsgálatát képezte, és ahol a biztos az érintett személyek, katasztrófahelyzetben érvényesülő alapvető jogait, valamint a helyzet kezelésében
közreműködő szervek tevékenységét vizsgálta (például a 2006. augusztus 20-i viharral
összefüggő ombudsmani vizsgálat, a 2011-es – iszapkatasztrófát is vizsgáló – katasztrófavédelmi átfogó projekt).
A 2013 elején kialakult időjárási helyzet – a korábbiaktól eltérően – egy „új” katasztrófavédelmi helyzetet generált: a havazás miatt kialakult fennakadások kezelését. Ezen –
a rendkívüli időjárás által okozott – fennakadások, a korábbi katasztrófavédelmi helyzetek kezelésével összefüggő jelentésekhez, projekthez képest új problémát vetettek fel, és
minden eddiginél nagyobb számú állampolgárt érintettek. Az ilyen helyzetek kapcsán
különösen fontos az állami szervek fellépésének kötelessége, azaz az állam intézményvédelmi kötelezettsége. Az állami intézményvédelmi kötelezettség azt jelenti, hogy az
állampolgárok alanyi jogának megvalósulásához szükséges, hogy az állam kialakítson
és fenntartson egy intézményrendszert. Az állam kötelessége tehát nem merül ki abban,
hogy tartózkodnia kell az érintett alapjog megsértésétől, hanem magában foglalja azt is,
hogy gondoskodnia kell az érvényesülésükhöz szükséges feltételekről.
2013 első negyedévében több esetben is gondot okozott az időjárás. Elsőként a januári időjárási események kezelését helyezte górcső alá az ombudsman, amely vizsgálat legfontosabb eleme a „jó gyakorlat” kialakítása volt. Az ombudsman felhívta
a figyelmet a hasonló helyzetekben elvárt szervezettség szükségességére, különösen
arra, hogy a megfelelő irányítással, a rendelkezésre álló személyi és anyagi kapacitások koordinált felhasználásával, bármilyen rendkívüli helyzet gyorsan és hatéko-
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nyan kezelhető. A márciusi országos katasztrófahelyzet kezelésének elemzése szintén
rávilágított számos hiányosságra. Így elsősorban a kommunikációs hibákra (mind a
lakosság felé, mind a szervek egymás közötti kommunikációjában), valamint a közlekedésben tapasztalható hiányosságokra, továbbá a lakosságtájékoztatás, -felkészítés,
valamint -riasztás hatékonysága növelésének szükségességére. Az alapvető jogok biztosa által megfogalmazott intézkedési javaslatok is ezekre a területekre irányultak.
Ezek: a mentősávok kialakításának kérdése, a beavatkozó szervek belső kommunikációja, a védelmi rendeltetésű erdők telepítésének lehetőségei, a vasúti és gyorsforgalmi hálózat fejlesztésének irányai. A lefolytatott vizsgálatok hozzájárultak a katasztrófavédelem hatékonyabbá tételéhez. A biztos által megszólított szervek mindegyike
egyetértett kezdeményezéseivel. Külön érdemes kiemelni, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kialakította saját Facebook-oldalát, amelyen a 2013 júniusában Magyarországot elért rekord mértékű árvíz kapcsán tudósította a lakosságot. A
tapasztalatok igazolják tehát, hogy az ombudsman tevékenysége és javaslatai alapján
a katasztrófavédelem egyre hatékonyabban és eredményesebben végzi tevékenységét, ami hozzájárul a lakosság alapvető jogainak és biztonságának megóvásához.

Pajcsicsné Csóré Erika – Varga Éva Csilla

A fogvatartás mint kiszolgáltatott helyzet
Bevezetés
A fogvatartott jogi szakkifejezés. Fogvatartottnak tekintjük az előzetesen letartóztatott
személyt, valamint a szabadságvesztés-büntetését töltő, de jogerős ítélettel még nem
rendelkező (pl. nem jogerős első fokú ítéletet töltő) büntető eljárás terheltjét, és az elítéltet, akinek a bíróság már jogerősen kimondta bűnösségét, vagyis elítélte. A büntetésvégrehajtás során a fogvatartott elnevezés az elítélt, az előzetes letartóztatott, valamint
a szabálysértési elzárással sújtott személyek összefoglaló jelöléseként is használatos.
A köznyelvben fogvatartott az, aki börtönben van, ott tölti jogerős vagy nem jogerős
(előzetes letartóztatását) büntetését, továbbá a szabálysértés elkövetése miatt elzárással
büntetett személy. Ennek megfelelően szabadult az a személy, aki visszanyeri személyi
szabadságát, azaz elhagyja a börtönt (a büntetés-végrehajtási intézetet).
A szabadságvesztés kirovásának elsődleges célja az elkövető megbüntetése azért,
amit tett (a múltban).
A bűnözés társadalmi jelenség, szociológiai aspektusból a deviáns viselkedés egyik
markáns formája. A bűnelkövetés nem derült égből villámcsapásként jelentkezik, hanem
mindig szoros összefüggésben van a megelőző viselkedéssel. A személyiségrendszer sérültségét kifejező kriminális, antiszociális viselkedés sokféle bűncselekményben realizálódik. Például: rablás, emberölés, lopás, testi sértés, zsarolás, garázdaság, csalás stb.
A büntetés-végrehajtás feladata, hogy a bűn útjára tévedt embereknek lehetőséget adjon
arra, hogy a büntetés időtartama alatt az elítélt elsajátítsa a civil életvitelhez szükséges alapvető normákat, követelményeket, melyek segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a
szabadulás után ennek megfelelően éljenek. De nem lehet elfelejteni azt sem, hogy ma
már a börtön nem egy olyan hely, ahol a társadalomból elzárt, marginalizált emberként
kezelik az odakerülőket, nemcsak a reszocializáció helyszíne, hanem egy gondozási
rendszer része, ahol a börtön gondoskodik az odakerült emberekről. Köteles megvédeni a társadalmat a bűnelkövetőtől, valamint a fogvatartottakat felkészíteni a szabadulás
utáni időszakra, a társadalmi beilleszkedésre. Mindehhez a következők szükségesek, a
teljesség igénye nélkül:
• megfelelő személyi és tárgyi feltételek,
• megfelelő minőségű, mennyiségű munkahely,
• oktatás, szakképzés, sportolási, kulturális lehetőség,
• minőségi egészségügyi ellátás,
• korszerű zárkák,
• zsúfoltság csökkentése,
• megfelelő kapcsolattartás a külvilággal,
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• megfelelő számú szakember a személyiségfejlesztéshez,
• kidolgozott utógondozói pártfogói rendszer.
A börtönök a világ minden részén az igazságszolgáltatás alapvető eszközei közé tartoznak. Ma a világon kb. 10 millió fogvatartott raboskodik különböző intézetekben.1
Nem nehéz felsorolni a börtönbüntetés negatív hatásait, valamint érvelni amellett, hogy
miért lenne előnyösebb lényegesen kisebb mértékben alkalmazni a szabadságvesztésbüntetés kiszabását. Természetesen, amikor ez nem elkerülhető, szükség van rá. Az emberek igazságérzete és a társadalom védelme ugyanis megköveteli, hogy súlyos bűncselekményt elkövető személyek szabadságvesztésben részesüljenek.
Mi történik az elkövetőkkel elzárásuk során és azt követően? Éreznek-e magukban
bűntudatot, felelősséget a tettükért? Van-e egyáltalán lehetőségük ezen érzések felismerésére? Szabadulásuk után milyen tervekkel, lehetőségekkel számolhatnak a társadalomban? Mekkora esélyük van a beilleszkedésre, családi, emberi kapcsolataik újraindítására? A nehezen megválaszolható kérdések tovább sorolhatók!
Az első magyar büntető törvénykönyv, a Csemegi-kódex (1878. évi V. törvénycikk), a
börtönügy szabályozását is tartalmazta oly módon, hogy a büntetési rendszerről szóló
fejezetébe vette fel a szabadságvesztés-büntetésre és annak végrehajtására vonatkozó
legfontosabb rendelkezéseket, a részletszabályok megalkotását pedig az igazságügyi
miniszter rendeletalkotási hatáskörébe utalta. A kódex szabályozásának elvei új börtönök
építését tették szükségessé. Wágner Gyula, műegyetemi tanár vezetésével kezdődött a
börtönépítési program. 1883-ban létesítették a mai állampusztai intézetet. 1885-ben adták át a csillagrendszerben épült, ezért csillagbörtönként ismertté vált szegedi börtönt.
1886-ban nyitották meg a sopronkőhidai fegyintézetet. 1896-ban kezdte meg működését a budapesti gyűjtőfogház, ma ismert nevén a Gyűjtő. Mellette létesítették 1906-ban
az Igazságügyi Országos Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet (ma IMEI). 1892-ben
épült meg a Budapesti Törvényszéki Fogház (a mai Nagy Ignác–Markó utcai börtön).
Majd sorban adták át a megyei és járási fogházakat. Az új, korszerű börtönépítés sokáig váratott magára. 2007 óta működik a tiszalöki és 2008 óta a Szombathelyi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet, melyek fő jellemzője, hogy magánerőből épültek, magánüzemeltetésűek, de – 15 éves bérleti szerződés alapján – az állam gondoskodik a fogvatartottak biztonságáról, őrzéséről.
A büntetés-végrehajtás a széles értelemben vett társadalmi-politikai ellenőrző mechanizmusok egyik fontos eleme, részrendszere. A bűnüldözés, igazságszolgáltatás, állampolgári nevelés, a normatív struktúrák (értékek, erkölcs, életmódminták stb.) mellett erős
szankcióként tölti be szerepét. Azonban a jogállamban a büntetésnek a magatartási
korrekció funkcióját is be kell töltenie, oktató, nevelő, reszocializáló intézményként. A
büntetés-végrehajtás része a globális rendszernek is. Egyre több a külföldi, a migráns
elkövető, akik valahol máshol állampolgárok. Nő a migrációval összefüggő bűncselekmények aránya, nő az adott ország hivatalos anyanyelvét nem beszélő fogvatartottak
száma. Ugyanakkor a börtönszabályok globális és regionális, pl. európai egységesedésének tendenciája előrehalad, növekszik a globális és regionális ellenőrzési normák és
intézmények szerepe a büntetés-végrehajtásban (pl. a Kínzás és embertelen bánásmód
1
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������
Például: kevesebb, mint 100 fogvatartott jut 100 ezer német vagy belga polgárra, de kb. 150 fogvatartott jut 100 ezer magyar vagy brit polgárra.
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elleni Egyezmény és annak végrehajtó-ellenőrző mechanizmusai). E téren jelentős körülmény, hogy az Országgyűlés elfogadta és kihirdette a nemzeti megelőző mechanizmusként ismert OPCAT-et, mely feladatra az alapvető jogok biztosát jelölte ki. Az erre
való felkészülési időszak tulajdonképpen hamarosan elkezdődik, hiszen 2015. január
1-jére a feladat ellátásra készen kell állni.
A büntetés-végrehajtásban is tetten érhető az ún. ’válságkezelés válsága’ jelenség. Az
igazságszolgáltatás egyre szélesebb körben alkalmazza a szabadságvesztés-büntetést,
ám mivel a válság következtében a büntetés-végrehajtás nem vagy alig jut kiegészítő
forrásokhoz, krónikus a túlzsúfoltság, az embertelen és megalázó körülmények. A túlterhelt és alulfizetett hivatásos személyzet pedig épp a nevelést és a reszocializációs
funkciót hanyagolhatja el. Így a szabadságvesztés-büntetésüket töltők egyre nagyobb
hányada válhat visszaesővé, avagy a börtön abúzus hordozójává, nem érvényesülnek
a fiatalkorúakkal és az előzetes letartóztatottakkal szembeni speciális elbánási követelmények. A válság túlterheli a válság kezelését elősegítő intézményt akár olyannyira,
hogy működési anomáliák és funkcionális zavarok keletkezhetnek.
A fogvatartottakkal való bánásmód – amely általános nemzetközi megítélés szerint egy
ország jogállamiságának is az egyik fokmérője lehet – akkor tekinthető törvényesnek,
amennyiben megfelel mind a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, mind a nemzetközi egyezményekben megfogalmazott elvárásoknak. Az állami önkorlátozás elvén alapuló megközelítés szerint az ember szabadságjogait az állam csak annyiban korlátozhatja és szabályozhatja (de annyiban köteles is korlátozni és szabályozni), amennyiben
azt a közjó, vagyis a társadalom egysége és fejlődésének érdeke megköveteli. Büntetés
vagy más szankció végrehajtása céljából az ember alapvető jogát csak annyiban szabad
korlátozni, amilyen mértékben ezt a törvény rendelkezése megengedi és amilyen mértékben ez elkerülhetetlen.
A személyi szabadságában korlátozott fogvatartott számára biztosítani kell az állami védelmet az esetleges hatalommal való visszaéléssel, az emberi jogok súlyos megsértésével szemben. A társadalom védelme érdekében a szabályszegőket felelősségre
kell vonni, és ha szükséges, szabadságukban is korlátozni kell őket, ugyanakkor velük
szemben mindvégig törvényesen, a jogállamiság követelményeinek megfelelően kell
eljárni. A törvényes bánásmód a hatékony büntetés-végrehajtás nélkülözhetetlen eleme, hiszen a társadalom „megtévedt” tagjainál a törvényi előírások jövőbeli tisztelete
és betartása hosszú távon csak a hatóságok példamutató magatartása mellett érhető el.
Minden törvénysértés lehetetlenné teszi a büntetési cél megvalósulását, más szóval törvénytelen eszközökkel nem töltheti be rendeltetését egyetlen büntetőbírósági határozat
sem. A bánásmód törvényessége összetett módon jelentkezik a fogvatartás során.
A szoros értelemben vett törvényes bánásmód részét képezi a fogvatartottakkal
szembeni mindennemű megkülönböztetés tilalma, a megfelelő hangnem, a fogvatartottak emberi méltóságának, önérzetének tiszteletben tartása. Biztosítani kell a fogvatartottak számára a kínzás és más kegyetlen, embertelen bánásmód elleni panasz,
feljelentés megtételének, az azzal kapcsolatos jogorvoslat gyakorlásának lehetőségét, a
fogva tartó szerv jogsértést megvalósító tagjaival szemben a büntető és a fegyelmi felelősségre vonás következetes érvényesítését. Ezen túlmenően idetartozik a fogva tartó
szervek vezetőinek következetes és határozott fellépése a törvénysértő bánásmód minden formájával szemben. A bánásmód tágabb értelemben vett fogalmához az említetteken kívül hozzátartoznak a fogvatartottak elhelyezésének körülményei, a fogva tartó
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helyek telítettsége is. A fogva tartó intézetek túlzsúfoltsága hátrányosan befolyásolja
a fogvatartottak jogi helyzetét, a fogvatartás biztonságát, valamint kihat a bánásmód
törvényességére is. Az elhelyezési körülmények hatást gyakorolnak a fogvatartottak
emberi méltóságára, önérzetére is.
A hivatkozott elvek másik oldala, hogy a fogvatartottaktól meg kell követelni a végrehajtás rendjének betartását, a fogva tartó intézetek nem részesíthetik őket jogszabályellenes kedvezményekben, nem lehet tiltott kapcsolat vagy összefonódás a személyi
állomány tagjai és a fogvatartottak között.
Kizárólag a törvényes bánásmód két meghatározó elemének érvényre juttatásával, a
fogvatartotti jogok védelmével, valamint a következetes szankcióérvényesítéssel valósulhat meg a büntetés-végrehajtás általános célja, vagyis, hogy a büntetőjogi felelősségre vonás hatálya alatt álló személlyel szemben érvényesítse a cselekményéért járó hátrányt, de egyúttal az elítélt társadalomba történő visszavezetésével, reszocializálásával
vagy integrálásával a megbomlott jogi egyensúly helyreállításának követelménye is
érvényesüljön.
A bánásmód törvényességének biztosításával összefüggésben a büntetés-végrehajtás
törvényességi felügyelete is két oldalról közelíthető meg. Egyrészt érvényt kell szerezni
a fogvatartottak jogainak, az emberséges bánásmód követelményeinek; másrészt gondoskodni kell a társadalom védelméről azáltal, hogy akit elítéltek, azon valóban teljes tartalmában hajtsák végre az ítéletet. A bv. intézeteinkben folyamatosan jelen lévő
ügyészi törvényességi felügyelet a fogvatartottak jogi helyzetének védelméhez járul
hozzá ellenőrzéseivel, tényfeltárásával, vizsgálataival és más felügyeleti jogosítványai
gyakorlásával, elősegítve az állam büntetőhatalmi igényének érvényesülését, valamint
annak alkotmányos, törvényes keretek között tartását. A törvényességi felügyeletet ellátó ügyészek helyszíni ellenőrzéseik alkalmával több esetben is jelzéssel és felhívással éltek az intézetparancsnokok felé az elhelyezésre vonatkozó szabályok betartása érdekében. A Kínzást és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmódot vagy Büntetést Megelőzni
Hivatott Európai Bizottság (CPT) intézetlátogatásairól szóló jelentéseiben visszatérően
említi a túlzsúfoltságot, mint sürgető problémát.

Mi adja a téma feldolgozásának aktualitását?
A büntetés-végrehajtás fogvatartottjai helyzetének az ombudsmani jogvédelmen belüli
áttekintése – úgy gondoljuk – az új Büntető Törvénykönyv (a 2012. évi C. törvény) hatálybalépése, vagyis 2013. július 1-je előtt kiemelten aktuális. Ezt arra alapozzuk, hogy
tulajdonképpen a büntetés-végrehajtás realizálja a büntetőjog – ezen belül a büntetés
– kitűzött céljait, ugyanígy meg is tudja hiúsítani azokat.
A 2012. évi C. törvény negyedik írott Büntető Törvényünk, amely a Csemegi-kódexet
(1878), az 1961. évi V. törvényt és az ez év júliusáig hatályos 1978. évi IV. törvényt követi
majd.
Az új törvény fontos eleme a mértéktartás, annak felismerése, hogy a büntetőjog nem
mindenható, nem lehet mindent megoldani a társadalomban a büntetési tételek felemelésével. Az új törvény nem szakít a jelenleg hatályos törvény elveivel, a büntetés célja
változatlan tartalommal fogalmazódik meg, a funkcióját tekintve pedig a tettarányos
büntetés és az elkövető veszélyességének mérlegelése is megjelenik benne. A büntető-
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jogászok számára ismerős továbbá a törvény hatályára, a stádiumokra, az elkövetőkre,
a bűnösségre, a büntethetőségi akadályokra, de még a szankciók körére vonatkozó rendelkezések is. A nóvumok várható hatóköre szűkre prognosztizálható.
„Ami új a Btk.-ban, az nem jó, ami jó, az nem új”.2 Az új törvénykönyvből hamar kiderül, hogy a jogalkotó célja a szigor volt, különösen a visszaesőkkel szemben. Sok bűncselekmény büntetési tételét felemelték, bizonyos kedvezményeket megvontak (pl. az
erőszakos többszörös visszaesők által elkövetett cselekményeknél). Új büntetőjogi jogkövetkezmény lett a korábban csak szabálysértési joghátrányként alkalmazható elzárás. Így 2013. július 1-jétől a jogszabályban nevesített legenyhébb szankció az elzárás,
a legsúlyosabb a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés lesz. Ez azt jelenti, hogy
főszabályként egyaránt szabadságelvonás szerepel a szankciórendszer legalján és a legtetején. Kétséget kizáróan tehát a jogalkotó célja a szabadságelvonás akár pár napra való
kiterjesztése volt. Azt azonban, hogy az elzárás eléri-e célját, a következő évek tapasztalatai fogják eldöntetni, mint ahogy azt is, hogy milyen hatással lesz a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetések kiszabása azok végrehajtására. Hiszen napjainkban mind többet hallhatunk arról, hogy a regisztrált bűncselekmények és bűnelkövetők
száma folyamatosan emelkedik, miközben a büntetés-végrehajtási intézetekben nincs
megfelelő mennyiségű szabad férőhely a fogvatartottak elhelyezéséhez.
Témánk szempontjából arra a kérdésre kell választ találnunk, hogy a represszív büntetőpolitikai tendenciának a büntetés-végrehajtáson belüli térhódítása milyen hatással
és következményekkel jár. A végrehajtási rendszer progresszivitásának mutatói – a feltételes szabadságra bocsátás kivételével – a szabadulás közeledtével történő enyhítés
szűkítését jelzik. Így az enyhébb fokozatba helyezettek száma csökkent. Az átmeneti csoportba helyezések száma nőtt. A hazai börtönviszonyok materiális feltételei – a
fogvatartotti létszám dinamikus emelkedése folytán – tovább romlottak. A tartós túlzsúfoltság következtében számos okból sérült a normalizáció elve. 3 A börtönlakosság túlnépesedésével együtt járó élettér-szűkülés pszichológiai hatásai közismertek,
amelyeket a hazai büntetés-végrehajtás még rendkívüli erőfeszítések árán sem képes
kompenzálni a foglalkoztatottság biztosításával, a szabadidő-tevékenység programkínálatával, az egyéni problémák hatékony orvoslásával. A zsúfoltság továbbá arra kényszeríti a börtönadminisztrációt, hogy átszállításokkal biztosítsa az intézetek lehetőleg
azonos túlterhelését, ez pedig egyfelől a differenciált elhelyezés ellen hat, másfelől a
legnagyobb kockázatú fogvatartottakra rendezi át az intézetek biztonsági rendszerét. A
nagyobb tömegű fogvatartott féken tartása, a rend és a fegyelem fenntartásához szükséges intézkedések előtérbe kerülése, a biztonsági szempontok fokozott és kényszerűen egyoldalú érvényesítése a végrehajtás törvényi célját – a biztonsági szempontokhoz
képest – másodlagossá teheti, egyben felerősítheti a büntetés diszfunkcionális hatását.
A magyar büntetés-végrehajtás a szervezet jogállásáról szóló 1995. évi CVII. törvény
és annak végrehajtására kiadott egyéb jogszabályok alapján teljesíti alaprendeltetéséből adódó feladatait, „[…] a külön törvényben meghatározott szabadság-elvonással járó
büntetéseket […].” A végrehajtás módját 1979-ben kiadott törvényerejű rendelet hatá2
Idézet: Dr. Tóth Mihály, a PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék vezetőjének, az ELTE Bibó István Szakkollégium által szervezett „Új Büntető Törvénykönyv. Hagyomány és megújulás a büntetőjogban”
című konferencián hallott előadásából.
3
A normalizáció elve azt jelenti, hogy amennyire lehetséges, a szabad élet körülményeihez kell
közelíteni a végrehajtási intézeti életfeltételeket.
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rozza meg, amelyet számos alkalommal módosítottak; a szabadságvesztés és az előzetes
letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló IM rendeletet pedig 1996-ban alkották
meg. Büntetés és intézkedés csak a bíróság jogerős határozata alapján, jogszabályban
meghatározott módon hajtható végre. A feladat ellátását a szervezet különböző fokozatú büntetés-végrehajtási intézetekben valósítja meg. A fokozatokon belül további differenciálási szempontok figyelembevételével kerülnek elhelyezésre a fogvatartottak. Az
új Btk. 2013. július 1-jén történő hatálybalépése után még egy fontos feladat van hátra, a
büntetések végrehajtásának szabályozása, vagyis az új Bv. kódex megalkotása.

A hazai büntetőpolitika változásai
Tudjuk, hogy a büntetés-végrehajtás köréhez csak közvetett módon kapcsolódnak a
bűnelkövetések, de minden bizonnyal a közbeszéd egyik gyakori témája a bűnözés és
az elkövetett bűncselekmények összefüggései, melyekről sok esetben homlokegyenest
ellenkező álláspontok csapnak össze.
A büntetőpolitikánál tágabb fogalom a kriminálpolitika, ami a büntető igazságszolgáltatás egész rendszerét magában foglalja, értve ez alatt a büntetőjogot, a büntetőeljárást, a büntetés-végrehajtást és a bűnmegelőzést is. Ligeti K atalin4 a kriminálpolitika
fogalmába sorolja a büntető igazságszolgáltatási rendszer kialakítására, működésére vonatkozó
nézeteket, a társadalmi bűnmegelőzéssel, a bűnüldözéssel, valamint a bűncselekmény okozta hátrányok mérséklésével kapcsolatos feladatokat is.
A bűnözés szerkezetének átalakulása, továbbá nemzetközi elvárások, kriminálpolitikai
reformfolyamatot indítottak el, amelynek részeként megvalósult például a pártfogó felügyelet átalakítása, az áldozatsegítés és a büntetőjogi mediáció rendszerének bevezetése. Mediációs programok a büntetés-végrehajtás területén is indultak. Előrelépésnek
számít például a szabadulás előtt alkalmazott meseterápia vagy a családi konzultáció
bevezetése.
Napjainkban a kettős nyomtávú büntetőpolitika jegyében születnek a jogalkotói döntések, amelynek lényege, hogy más-más eszközrendszert kíván a törvényhozó a jogalkalmazó kezébe adni a kiemelkedően súlyos, illetve a kisebb súlyú bűncselekmények
esetére. Ez a büntetések végrehajtása során is érezteti a hatását, hiszen egyre népszerűbbek a szabadságvesztés kiváltására alkalmas alternatív szankciók, például a közérdekű munka büntetés. 5
A bűnözés elleni fellépés hathatós összefogást kíván, nemcsak az igazságszolgáltatás
szervei között, hanem a társadalom tagjaival is. Mindehhez persze a hatóságoknak az
eddigieknél nagyobb bizalmat kellene szerezniük az állampolgárok körében, főként abban a kérdésben, hogy érdemes feljelentést tenni. Persze ez felveti azt a kérdést, hogy
a feljelentési hajlandóság emelkedése nem növelné-e még jobban az amúgy is népes
börtöntársadalmat. A büntetés-végrehajtás vezetői ugyan megpróbálnak minél jobban
megfelelni az előírásoknak, a visszaeső bűnelkövetők számának növekedése arra utal,
4
Ligeti Katalin: Kriminálpolitika és pönológia. Kriminológia-Szakkriminológia. Szerk.: Gönczöl – K erezsi
– Korinek – Lévay. Budapest: Complex, 2006.
5
A Legfőbb Ügyészség adatai szerint 2011-ben a jogerősen elítéltek 18,3%-át ítélte a bíróság közérdekű
munkára, ez közel 12 000 elítéltet jelentett. 2003-ban ez a szám még csak 2000 volt (az összes büntetéskiszabás 5%-a), azóta tehát folyamatos a növekedés. AJB-7644/2012. jelentés
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hogy a szankciók nem valósítják meg hiánytalanul sem a generális, sem a speciális prevenciót.
Egy ország büntetés-végrehajtási rendszerének minőségét, fejlettségét alapvetően az
ország társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális viszonyai határozzák meg. Emellett
természetesen befolyásolják azokat a történelmi hagyományok, valamint a jogrendszer
fejlettsége is. A börtönrendszer fejlettségének alapvetően igazodnia kell a társadalom általános fejlettségi szintjéhez. Attól lényegesen nem térhet el. Természetesen lehetnek és
vannak is ellentmondások a börtönrendszer fejlettsége és a társadalom fejlettségi szintje között. Amennyiben a börtönrendszer fejlettsége lényegesen a társadalom fejlettségi
szintje alatt van, az megnehezíti a fogvatartottak társadalomba való beilleszkedését. A
társadalom általános fejlettségi szintjénél magasabb fejlettségű börtönrendszert viszont
az állampolgárok fogadnának el nehezen.
A börtönrendszer fejlettségét az állampolgárok véleménye, hozzáállása is befolyásolja. Általános tapasztalat, hogy az állampolgárok kritikusan szemlélik a börtönviszonyokat. Nehezen tolerálják a szükségtelennek vélt fejlesztéseket. Az ombudsman eddigi
büntetés-végrehajtási intézetekben történt látogatásainak tapasztalatai szerint az intézetek állapota nem egyformán elrettentő a társadalom tagjai számára. A büntetlen előéletű, jogkövető állampolgár nyomasztónak találhatja a bezártságot és a hely hangulatát,
szellemét. Egy közepes életkörülmények között élő ember mindenképpen megriadna
a büntetés-végrehajtási intézetek körülményeit látva, néhány órás fogvatartás után
nyilván megváltozna a véleménye arról a tévhitről, hogy a magyarországi börtönökben
a bűnelkövetők jó színvonalon élnek. Vélhetően akadnak olyan rossz egzisztenciális
körülmények között élők is társadalmunkban, akiknek nem riasztó a hulló vakolat, a
változó minőségű, mennyiségű, de mégis napi háromszori étkezés és a néhány négyzetméteres mozgástér, illetve néhány köbméteres légtér. Ez utóbbiak számára ugyanis
mégiscsak jobb a fűtött zárka (cella) a téli fagyoskodásnál, illetve éhezésnél.
Ellentmondások nemcsak a börtönrendszer fejlettsége és a társadalom általános fejlettsége között lehetnek, hanem a börtönrendszeren belül is vannak. Komoly ellentmondás például az a körülmény, hogy a fogvatartottak létszáma és összetétele általában
nem teszi teljesen lehetővé a korszerű alapelvek szerinti működést, valamint a megfelelően differenciált intézményhálózat kialakítását. E téren alapvető gond a börtönök sokszor emlegetett zsúfoltsága. A zsúfolt börtönökben ugyanis nem lehet maradéktalanul
érvényesíteni a működés alapelveit, nincs lehetőség a fogvatartottak megfelelő osztályozására, elkülönítésére, elhelyezésére stb. A fogvatartottak összetétele is lényegesen
befolyásolja a börtönrendszer működését. A súlyosabb bűncselekményekért hosszabb
tartamú, illetve tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek számának és arányának emelkedése szintén nehezíti a korszerű végrehajtási alapelvek érvényesítését.
Az életfogytig tartó szabadságvesztés a legsúlyosabb büntetés, amely alapjogi szempontból rendkívüli beavatkozást jelent az elítéltre nézve. Fontosnak tartjuk ezért megemlíteni az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek vonatkozásában – ezek száma
hazánkban jelenleg 36 személy – a Szegedi Fegyház és Börtönben eluralkodott elhelyezési gondokat. Az intézetben a férőhelyek száma – a felmerülő jelentős biztonsági
kockázatok miatt – tovább már nem bővíthető, ugyanakkor az ilyen elítéltek száma az
utóbbi négy évben drasztikusan emelkedett. A kialakult büntetéskiszabási gyakorlatot
figyelembe véve jelentős változás nem várható, vagyis az életfogytiglanra ítéltek számának növekedésével a továbbiakban is számolni kell. Az új Btk. az életfogytig tartó sza-
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badságvesztés tekintetében ugyanis úgy rendelkezik, hogy a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontja legalább huszonöt, legkésőbbi időpontja legfeljebb negyven
év. A végrehajtás szempontjából ez fontos előrelépés, mert ma Magyarországon 2 olyan
elítélt is van – az egyik a Szegedi Fegyház és Börtönben tölti a szabadságvesztését –,
akik esetében az eljáró bíróságok a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját
50 (!) évben határozták meg. A Csillagbörtönben 10 fölött van azon elítéltek száma, akik
esetében a bíróság 40 vagy 40 év fölötti időben állapította meg a feltételes szabadságra
bocsátás legkorábbi időpontját. A fogvatartottak életkorát, valamint a kiszabott ítélet
nagyságát figyelembe véve kijelenthető, hogy ezek az elítéltek gyakorlatilag a várható
szabadulás minden reménye nélkül töltik büntetésüket.6
Álláspontunk szerint ezek a rendkívül hosszú büntetések a büntetés-végrehajtási
rendszer alapvető célját kérdőjelezik meg, mivel a büntetés reszocializációs célja ebben
az esetben teljes mértékben hiányzik. A jogállamiság elve megköveteli ugyanis, hogy
az elítéltnek konkrét és alapvetően realizálható esélye legyen arra, hogy egy későbbi
időpontban visszanyerhesse szabadságát. (Megjegyezzük, hogy a német Alkotmánybíróság kifejtette, hogy ha erre nincs lehetőség, akkor az életfogytig tartó szabadságvesztés az emberi méltóság lényeges tartalmát sérti, mert az elítéltnek fel kell adnia azon
reményét, hogy szabadságát valaha is visszanyerheti.7 ) Ezeket a büntetés-végrehajtást
sújtó dilemmákat egyébként a szervezet felismerte és újabb intézetet, a Sátoraljaújhelyi
Fegyház és Börtönt is kijelölte a legsúlyosabb büntetést töltő elítéltek biztonságos őrzésének foganatosítására.
További gondot jelent a büntetés-végrehajtás szervezete számára a speciális kezelést
igénylők (alkoholisták, drogfüggők, személyiségzavarban szenvedők stb.) számának
növekedése. A büntetés-végrehajtási rendszer dilemmáját találóan jellemzi Nagy Ferenc, aki szerint a mai büntetés-végrehajtás helyzetképe világszerte a krízisek és a kritikák folyamatos ismétlődésével jellemezhető. A büntetés-végrehajtás szinte hagyományos fogyatékosságai és hiányai változatlanul tovább élnek: hiányoznak a modern végrehajtási épületek, a korszerű egészségügyi létesítmények. A jelenlegi börtönnépesség
heterogénebb és problematikusabb fogvatartotti kört foglal magában, mint korábban. A
végrehajtási intézetekben csaknem mindenütt zsúfoltság és munkanélküliség uralkodik. A büntetés-végrehajtás jövőbeni reformjának egyik fő feladata a legtöbb országban
a zsúfoltság problémájának megoldása, a fogvatartottak létszámának csökkentése, az
alternatív szankciók szélesebb körű alkalmazása.8
ANUL
Az ombudsmani vizsgálatok által feltárt, a büntetés-végrehajtási intézményekben tapasztalható problémák orvoslásának módja a jogalkotó kriminálpolitikai döntésén múlik. A börtönök zsúfoltsága enyhíthető például az alternatív szankciók bevezetésével,
illetve alkalmazásának ösztönzésével vagy új büntetés-végrehatási intézmények építésével. Ugyanakkor megállapítható, hogy a kriminálpolitikai döntéseknek is meg kell felelniük az alapjogi elvárásoknak. Ligeti K atalin szerint a jogállami kriminálpolitikával
szemben alapvető elvárás a büntetőjogi beavatkozás szükségessége és arányossága, va6
K iszely Pál: Merre tovább, magyar életfogytiglan? Az extrém hosszú ítéletek végrehajtásának
tapasztalatai a Szegedi Fegyház és Börtönben. Börtönügyi Szemle, 2013/1. 47–52.
7
A német szövetségi Alkotmánybíróság 1977. június 21. napján kelt, az emberölés miatt kiszabható
életfogytig tartó szabadságvesztés alkotmányosságát elemző határozata BVerfGE 45, 187.
8
Büntetés-végrehajtási jog. 3. kiad. Budapest: Rejtjel Kiadó, 2003. 65.
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lamint a humanitás. Az ombudsmani vizsgálatok rámutattak arra, hogy mindezen elvárások
mennyiben érvényesülnek, illetve mennyiben szenvednek hiányt a büntetések végrehajtása során,
továbbá arra is, hogy a büntetés-végrehajtás módja, hatékonysága mennyiben járul hozzá a jogalkotó által kitűzött kriminálpoltikai célok, így például az elkövetők reszocializációjának megvalósulásához.

A börtön zárt világának nehézségei
Magyarországon a fogvatartottak létszáma meredeken emelkedik (lassan megközelíti a 19 ezret). A hazai bv. intézetek telítettsége 2007-től, a következők szerint alakult:
2007-ben elhelyezhető létszám 11 252, tényleges fogvatartotti létszám 14 353 (telítettség 128%), 2008-ban elhelyezhető létszám 12 556, tényleges létszám 14 743 (telítettség
117%), 2009-ben elhelyezhető létszám 12 042, tényleges létszám 15 432 (telítettség 128%),
2010-ben elhelyezhető létszám 12 335, tényleges létszám 16 328 (telítettség 132%), 2011ben elhelyezhető létszám 12 604, tényleges létszám 17 210 (telítettség 137%), 2012-ben
elhelyezhető létszám 12 573, tényleges létszám 17 179 (137%), 2013. június 1-jén 18 397
(146%). Az egyes intézetek eltérő funkcionalitása és a bűnelkövetés földrajzi egyenlőtlenségei miatt a túltelítettség azonban nem azonos mértékben jelentkezik az egyes bv.
intézetekben.
A túlzott telítettség következtében romlanak a fogvatartás általános körülményei, és
további létszámbővülést prognosztizálva, a fogvatartás törvényes rendje is veszélybe
kerülhet. Az egyes intézetek zsúfoltságának enyhítése érdekében folyamatosan, programszerűen zajlik a fogvatartottak átcsoportosítása a kevésbé telített intézetekbe. A
programba bevont intézetek köre – a létszám folyamatos emelkedésével összhangban
– többször is bővült. Tekintettel azonban arra, hogy a program a meglévő kapacitások
optimális felhasználásán alapszik, eredményessége csökken a fogvatartotti létszám
folyamatos növekedése miatt. Az Északkelet-Magyarországon elhelyezkedő bv. intézetek túlzsúfoltsága már a telítettségkiegyenlítő programmal sem csökkenthető érezhető
mértékben. A győri intézetben a telítettségkiegyenlítő program következményeként
először az előzetes letartóztatottak száma emelkedett, majd egyre több elítéltet is itt helyeztek el, noha az intézet alapvető feladata az előzetes letartóztatás foganatosítása. A
hosszú idejű szabadságvesztést töltők, ezen belül is elsősorban az életfogytiglani büntetésre ítéltek elhelyezése és biztonságos fogvatartása, az ebbe a csoportba tartozók dinamikus létszámbővülése miatt szintén nehezen kezelhető. A női fogvatartottak esetében
pedig a kevés számú végrehajtási hely jelenti a legfőbb problémát. A pénzbírságok meg
nem fizetése kapcsán kiszabott elzárások számának növekedése is nehézséget jelent.
A férőhelybővítés egy új modelljét, az ún. nyári börtönt valósították meg a közelmúltban Magyarországon, a Szegedi Fegyház és Börtön III. objektumában (Nagyfa). Ez lényegében programozott fogvatartást jelent az április 15. és október 15. közötti időszakban. Előnye, hogy a rezsidíjban kimagasló szerepű fűtési kiadások teljes egészükben
megtakaríthatók, így ezek kimondottan alacsony üzemeltetési költségű büntetés-végrehajtási férőhelyek. Ilyen börtönbe csak olyan, biztonságilag alacsony kockázatot jelentő,
munkaképes elítéltek kerülhetnek, akiket sikeresen lehet bevonni a szervezett munkáltatásba, ugyanis a kulturált elhelyezési körülmények kilátásba helyezésével és biztosításával motiválják a fogvatartottakat a társadalmilag hasznos, folyamatos munka-
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végzésre. A biztonsági, társadalmi reintegrációs és munkáltatási célkitűzések teljesülése
érdekében minden, a nyári börtönbe kerülő férfi elítélt 55 év alatti, egészséges, nehéz
fizikai munka végzésére alkalmas. További kritérium, hogy végrehajtási fokozatuk csak
börtön, illetve fogház lehet, illetve aktuálisan töltött ítéletükből a várható szabadulásuk
6 hónapnál (a nyári börtön évenkénti üzemidejénél) nem lehet távolabbi.
Jelenleg a 28 fogvatartást végrehajtó bv. intézet (14 megyei előzetes és 14 letöltő végrehajtó) közül 19 telítettsége eléri, illetve meghaladja a 150%-os mértéket, ezen belül
4 intézeté – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (200%), Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (207%), Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet (219%), Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (235%) – a 200%-ot. A hivatkozott adatok alapján megállapítható, hogy a büntetés-végrehajtás az elhelyezési lehetőségeinek kritikus határára jutott.
Összességében elmondható, hogy a jelenlegi kapacitás és az elhelyezendő létszám
közötti jelentős férőhely-különbség létesítése csak több éves távlatban valósulhat meg.
Ugyanakkor a működőképesség megőrzése, a szakmai munka színvonalának fenntartása, a súlyos rendkívüli események, illetve a zsúfoltsággal kapcsolatos hazai és nemzetközi panaszok és kártérítési perek megelőzése érdekében mihamarabb indokolt új
büntetés-végrehajtási férőhelyeket létesíteni. Az új Btk. hatálybalépésével, valamint a
büntetőügyek komplexitása, a letartóztatások időtartamának hosszabbodása miatt pedig további növekedés várható mind az elítéltek, mind az előzetes letartóztatásban lévők körében. Ezzel együtt a büntetés-végrehajtási intézetek száma, a meglévő intézetek
befogadóképessége lényegében nem változott/nem változik. A zsúfoltság, az elhelyezési
körülményekből adódó feszültség, konfliktus visszaélésre, bántalmazásra, kizsákmányolásra teremthet lehetőséget. Véleményünk szerint a zsúfoltsággal leginkább érintett
északkelet-magyarországi régióban szükség lenne egy új objektumot létrehozni. Ezzel
a fogvatartottak – jogszabályi rendelkezésben ajánlott – lakóhelyhez közeli elhelyezése,
valamint a problémás fogvatartotti csoportokban a differenciált elhelyezési lehetőségek
bővítése is javulhatna.
Az emberi méltóság tiszteletben tartása, az embertelen, megalázó bánásmód tilalmának érvényesülése, az élet és az egészség megóvása és nem utolsósorban a büntetés végrehajtásának eredményességéhez szükséges feltételek azok a fókuszpontok, amelyek az
ombudsmani jogvédelemben megjelennek e témakörben.
A fogvatartottak jogérvényesítési lehetőségei – helyzetükből adódóan – korlátozottabbak, kiszolgáltatottak a büntetés-végrehajtás szervezetének. A fogvatartottak éppen
ezért közvetlenül fordulhatnak az alapvető jogok biztosához panaszaikkal és az ombudsman is folyamatosan monitorozza a büntetés-végrehajtási intézetek működését. A
helyszíni vizsgálatok során személyesen, illetve munkatársai beszámolója alapján győződik meg az intézetek személyi állományának felkészültségéről, a zárkák állapotáról,
az oktatás, munkáltatás, illetőleg az egészségügyi ellátás feltételeiről, a külvilággal, a
hozzátartozókkal való kapcsolattartás lehetőségeiről, a szabadulásra felkészítést szervező nevelők, a társadalomba való visszailleszkedést segítő pártfogók tevékenységéről, az
e témában kialakított gyakorlatról.
A börtönök zsúfoltsága növekvő problémát jelent Magyarországon. Jelenleg a börtönökben az intézmények befogadóképességénél mintegy 40%-kal többen raboskodnak, de
– amint arra már utaltunk – vannak börtönök, ahol az országos átlagot is meghaladja
a telítettség. Különösen igaz ez „a megyei előzetes házakra”. Az ombudsman vizsgálati
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tapasztalatai és az egyre nagyobb számban érkező fogvatartotti panaszok szerint az
előzetesen letartóztatottak – akik a börtönlakók mintegy 40%-át teszik ki – fogvatartási
körülményei több intézetben tarthatatlanok, a zsúfoltság elviselhetetlen mértékű. Az
ilyen elhelyezés feltételei súlyosan veszélyeztetik mind a Polgári és Politikai Jogok
Nemzetközi Egyezségokmányát, mind az Európai Börtönszabályokat. Az ártatlanság
vélelme mellett fogva tartott személyek alapvető jogait egy demokratikus jogállam nem
hagyhatja figyelmen kívül. Az előzetesek fogvatartási körülményeit – az előzetesházak
zsúfoltsága és a foglalkoztatás szinte teljes hiánya miatt – az alapvető jogok biztosa
rosszabbnak találta, mint az elítéltekét. Hangsúlyozta, hogy az intézetek nagyarányú
zsúfoltsága súlyosan sérti az előzetesen letartóztatottak emberi méltósághoz való jogát,
az embertelen, megalázó bánásmód közvetlen veszélyét idézi elő, a személyi állomány
rendkívül alacsony létszáma és túlterheltsége pedig e helyzeten tovább ront.
Sajnos az előzetes letartóztatások magyar gyakorlatáról az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) több ügyben is negatív véleményt formált. Az egyik esetben a mintegy
kilenc hónapot előzetes letartóztatásban töltött honfitársunk fordult az EJEB-hez. Azt
kérte, hogy a bíróság vizsgálja meg: törvényes volt-e a hosszú ideig tartó előzetes letartóztatása, mert az emberi jogok európai egyezménye szerint a „letartóztatott vagy
őrizetbe vett minden személyt haladéktalanul bíró vagy a törvény által bírói hatáskörrel felruházott más tisztségviselő elé kell állítani, és a letartóztatott vagy őrizetbe vett
személynek joga van arra, hogy ésszerű időhatáron belül tárgyalást tartsanak ügyében
vagy a tárgyalásig szabadlábra helyezzék”. Kifogásolta azt is, hogy a hatóságok nem
voltak tekintettel egészségi állapotának romlására, ugyanakkor – mert korlátozták a
hozzátartozóival való kapcsolattartást – a fogvatartása során megsértették a családi élet
tiszteletben tartásához fűződő jogát. Felvetette továbbá, hogy a szabadságát korlátozó
kényszerintézkedéssel szemben nem biztosítottak számára valóban hatékony jogorvoslati lehetőséget, hiszen a bíróság egyetlen érvét sem fogadta el a szabadlábra helyezési
indítványai elbírálásakor. Az emberi jogi bíróság megállapította, hogy a magyar állam
az eljárás során sértette az emberi jogok európai egyezménye 3. cikkét, ami a kínzás, az
embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmáról szól. Megállapította az egyezmény 5.
cikk harmadik bekezdésének sérelmét is, ami szerint a gyanúsítottat ésszerű határidőn
belül bíróság elé kell állítani vagy a tárgyalásig szabadlábra kell helyezni. Ha mégis
becsukják, a bíróságnak a szabadságelvonás törvényességéről rövid időn belül döntenie kell, és törvényellenes őrizetbe vétel esetén el kell rendelni az érintett szabadlábra
helyezését. Az emberi jogi bíróság szerint további probléma is akadt: megsértették az
érintett családi élethez, valamint a hatékony jogorvoslathoz való jogát. Az ügyben a
2013. április 23-án kihirdetett döntésében a strasbourgi bíróság nem vagyoni kártérítést
és eljárási költségtérítést is megítélt a magyar állam terhére.9
A fogvatartotti létszám évek óta tartó emelkedését az elmúlt időszak büntetőpolitikai
szigorításai gyorsították. A középmérték és a „három dobás/csapás” (azaz a bizonyos
esetekben kötelezően kiszabandó életfogytig tartó szabadságvesztés) bevezetésének, a
szabálysértési elzárás alkalmazása kiterjesztésének következményei (minthogy a bűncselekmények számát ezek az intézkedések nyilvánvalóan nem szorították le jelentősen) végső soron a büntetés-végrehajtási szervezetrendszeren csapódnak le. A büntetésvégrehajtási állománynak kell kezelnie a növekvő zsúfoltság és annak következményei
9

Hagyó v. Hungary, no. 52624/10, § 47, 90, ECHR 23 April 2013.
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(romló fizikai körülmények, érdemi elfoglaltságot jelentő programokban való részvétel
lehetőségének csökkenése) miatt kialakuló feszültségeket, konfliktusokat. A helyzeten
nem változtat az sem, hogy a zsúfoltság nem egységes a börtönökben. Az új börtönökben (Tiszalök, Szombathely) vannak helyek, de ott a 100%-os feltöltöttséget meghaladó
fogvatartotti létszám esetén a magánüzemeltető többszörösére emelné a fogvatartott
tartására fordítható napi pénzösszeget.
Sajnos a helyzet további romlása várható, mivel a Btk. azon szabályának értelmében,
amely szerint a bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény szerint
kell elbírálni (kivéve, ha a cselekmény elbírálásakor hatályban levő új büntető törvény
szerint a cselekmény már nem bűncselekmény, vagy enyhébben bírálandó el), számos
mostanában kiszabott szankcióban még nem is érvényesülhetnek közvetlenül a szigorítások hatásai (legfeljebb a bírói karnak a büntetőpolitika irányaihoz való, valószínűleg
nagyrészt öntudatlan igazodása állhat a létszám szignifikáns növekedése mögött).
Ebben a helyzetben a büntetés-végrehajtás azon próbálkozásai is problémát vetnek fel,
amelyek céljának helyességéhez nem férhet kétség. Az arányosítási/telítettségkiegyenlítő
programnak (amelynek célja – mint láttuk – a zsúfoltság egyenletesebb elosztása az intézetek között) például az a káros mellékhatása, hogy a lakóhelytől való távolság miatt a látogatás nem lehetséges vagy jelentősen elnehezül (pl. Szegedről Szombathelyre és vissza
hosszú órákat kell utazni egy órányi látogatásért). Ennek eredményeként a családi kapcsolatok lazulnak. Szintén nehézkessé válhat a védővel való kapcsolattartás (egy nyíregyházi
kirendelt védő például bizonyosan nem fog Sopronkőhidára utazni egy konzultációért).
Olyan helyzetről van szó tehát szó, amelyet a büntetés-végrehajtási rendszer csak
elviselni tud, megoldani nem. A helyzet kulcsa a jogalkotó és a bíróságok kezében van.
Az ombudsman a zsúfoltság kezelése körében azonban már évekkel ezelőtt felhívta a figyelmet az elektronikus monitoring (karperec) bevezetésének várható pozitív hatására.
Álláspontja szerint ez hozzájárulhatna az előzetes letartóztatotti populáció csökkenéséhez, és ekként a zsúfoltság enyhítéséhez. Ezért helyesnek tartja a Belügyminisztérium
azon új törekvését, hogy a börtönök zsúfoltságát úgy próbálnák mérsékelni, hogy – lehetőség szerint – csökkentenék az előzetes letartóztatások számát és mind több esetben
rendelnék el a házi őrizetet az ún. nyomkövető készülék alkalmazása mellett. Ennek
alkalmazása napjainkban kezdődik el.
Az elmúlt években egyre kevesebb volt a fogvatartottak foglalkoztatási lehetősége, ugyanis
a gazdasági válság hatása a börtönökbe is begyűrűzött. 2012. január 1-jétől azonban
alapelvvé vált, hogy minden fogvatartottnak dolgoznia kell. Természetesen ez nem
valósítható meg teljes egészében, ha másért nem, azért, mert van, aki egészségi okok
miatt nem dolgozhat. A munkáltatás 2012-ben sok intézetben elérte a 80%-ot, ami növeli a rabok felelősségérzetét. Az alapvető jogok biztosa hivatalból megvizsgálta, hogy
a rabok körében elrendelt munkavégzés kényszernek vagy kötelező munkának minősül-e. Elemezte az ilyen foglalkoztatás munkajogi és társadalombiztosítási kérdéseit is.
Rámutatott arra, hogy a fogvatartotti foglalkoztatást a munkaviszonyoktól elsődlegesen az önkéntesség hiánya különböztetheti meg. Elvi alapjogi kérdés, hogy az elítéltek
munkára kötelezése ne legyen büntető vagy kényszermunka jellegű. Megállapította,
hogy az elítéltek immár írásban megadott hozzájárulással végezhetnek munkát más
gazdálkodó szervezetnél, ám ez az önkéntesség inkább formális jellegű, mert továbbra is hiányoznak a szabad munkajogi viszonyhoz közelítő feltételek. Az önkéntesség
legmegbízhatóbb indikátora az, ha a munkát a szabad munkajogi viszonyhoz közelítő
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feltételek mellett végzik. Ilyen például a megfelelő összegű munkabér, a társadalombiztosítás, a munkahelyi biztonság és egészség. Az alapvető jogok biztosa szerint nem
egységes a magyar büntetés-végrehajtás keretében folyó munkáltatás jogi szabályozása.
A jogalkotónak átfogóan kellene rendeznie az elítéltek munkavégzésére, az elítélt és
a büntetés-végrehajtási intézet közötti kapcsolatra vonatkozó garanciális előírásokat.
Nincs olyan világos szempontrendszer sem, amely meghatározná a fogvatartotti munka ellenértékét. Az alacsony munkadíj megkérdőjelezi a foglalkoztatás egyik legfontosabb célját, a társadalmi visszailleszkedés elősegítését. Az ombudsman szóvá tette azt
is, hogy miközben az állam kvázi munkaviszonyban foglalkoztatja a fogvatartottakat,
elvon tőlük társadalombiztosítási jogosultságokat, például az ilyen munkavégzés ideje
nem számít bele a nyugellátáshoz szükséges évekbe. Ajánlásaival azonban e kérdésekben – egyelőre – nem ért el eredményt a biztos. Említésre méltónak találta viszont, hogy
a Belügyminisztérium az elítéltek társadalmi visszailleszkedését célzó programot indított, amelynek lényege, hogy az elítélteket az intézetbe lépéstől nemcsak a szabadulásukig, hanem azt követően – utógondozás keretében – a munkakeresésben is segítsék. A
szabadultak ugyanis gyakran nem kapnak esélyt arra, hogy bizonyítsák hozzáértésüket, rátermettségüket, a munkáltatók – az előítéletek miatt – gyakran már állásinterjúra
sem hívják be a börtönt is megjárt álláskeresőt.
A biztos tájékozódott a fogvatartottak öngyilkossági szándékairól is. Elmondható, hogy
az intézetek pozitívan kezelik ezt a problémakört. Ezeket sajnos teljes egészben nem
tudják elkerülni az intézetek, de számuk stagnálni látszik, 7-8 eset fordul elő évente.
Természetesen az öngyilkossági esetekből egy is sok, de amíg a fogvatartottakat falak
és rácsok választják el a külvilágtól, az általános egészségügytől és a civil szférától, szervezetektől ezek az esetek nem hisszük, hogy megszűnnének.
Az ombudsman által már évekkel ezelőtt jelzett probléma a fogvatartottak saját ruhaneműinek szárítását biztosító, emberi méltóságnak megfelelő lehetőségek zárkán belüli
hiánya. Az utóvizsgálatok során azonban sok intézetben tapasztalható már, hogy felszerelték a zárkákat ruhaszárítóval.
A biztos ugyancsak évekkel ezelőtt kezdeményezte a rabszállító járművek biztonsági övvel történő ellátását, amelynek szükségességét – igaz baleset okán – végül a belügyminiszter elismerte. Ennek 2014 végéig meg kell történnie. A sopronkőhidai intézet viszont
élen jár a probléma megszüntetése területén. Itt ugyanis rendszeresítettek egy mobil
biztonsági övet, melyet elsősorban mozgássérült fogvatartott szállításakor használnak.
A postai pénzküldemények, illetve letéti pénzek kezelésének egységesítését is javasolta az ombudsman. A büntetés-végrehajtási szervezet informatikai fejlesztését szolgáló,
EKOP informatikai fejlesztési program keretében 2013. január 1-jétől ez folyamatosan
megvalósul.
Az ombudsman tájékozódott a külföldi fogvatartottak anyanyelvhasználathoz való jogának érvényesüléséről. Helyszínen vizsgálta az idegen állampolgárságú fogvatartottak e
jogát. A nyilatkozó fogvatartottak szerint családjukkal tartják a kapcsolatot és abból adódóan, hogy távol vannak hazájuktól, sem nyelvi, sem egyéb nehézségről nem számoltak be. Anyanyelvhasználathoz való joggal összefüggő visszásságot a biztos nem észlelt.
Hangsúlyozni szeretnénk azonban ezzel összefüggésben, hogy a fogvatartotti jogokról és
kötelezettségekről szóló általános központi tájékoztató lefordításán túl a jogok gyakorlása
módjának részletes szabályait tartalmazó házirendek megfelelő idegen nyelvre fordítása
is szükséges. Ennek hiánya ugyanis a fogvatartott számára jelentősen megnehezíti a jog-
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érvényesítést (hiába tudja például, hogy havi egy látogatás jár neki, ha nincs vele tisztában, hogy kitől, mikor és milyen eljárási rendben kell kérnie a beszélő megtartását).
A biztos vizsgálatai kiterjedtek az elzárásukat töltő szabálysértő vagy bűncselekmény
miatt pénzbüntetésre ítélt, de nem fizetés miatt elzárásra változtatott elkövetők büntetés-végrehajtási intézetben való elhelyezésének körülményeire is. A biztos rámutatott
arra, hogy a hatályos jogi szabályozás csak a szabaduló elítéltek és előzetesen letartóztatottak egészségi állapotának megítéléséhez szükséges igazolások, dokumentumok kiadásáról rendelkezik, a szabálysértési elzárást letöltött elkövetők vonatkozásában ilyen
rendelkezés nincs. Kifejtette, hogy ez a bv. intézet átlátható működését, a személyi állományt is megillető biztonságot, a feddhetetlenséget, azaz a tisztességes eljárás követelményének érvényesülését jelentősen megnehezíti. Jelzését azonban a belügyminiszter
nem tartotta problémának.
Az ombudsman rámutatott arra is, hogy a büntetésüket letöltő elítéltek visszailleszkedésének elősegítése aktív magatartást és ráfordításokat követel mind az államtól, mind a
társadalomtól. Az állam nem hagyatkozhat ebben kizárólag a civil szervezetek önkéntes
tevékenységére. Ezért felhívta az érintett állami szervek figyelmét a volt elítéltek pártfogó felügyeletének, utógondozásának, illetve foglalkoztatásának fontosságára, problémáira, illetve az érintett szervek közti együttműködés hiányosságaira. Az igazságügyért
felelős miniszter – az érintett miniszterek véleményét is kikérve – arról tájékoztatta a
biztost, hogy a minisztérium a társadalmi visszailleszkedésre vonatkozó átfogó jellegű
reformprogram kidolgozását nem tervezi, de mindent megtesz azért, hogy a pártfogói
tevékenység a lehető legeredményesebben működjön.

A fogvatartottak egészségügyi ellátása
Kulcsfontosságú kérdésköre az ombudsmani vizsgálatoknak az egészségügyi ellátás
elérhetősége a fogvatartottak számára.
A témában nagyon fontos dokumentum a Világegészségügyi Szervezet (World Health
Organization – WHO) 2003. október 24-én kelt ún. Moszkvai Nyilatkozata,10 amely rögzíti a
büntetés-végrehajtási intézményekben fogvatartottak számára nyújtandó egészségügyi
ellátásra vonatkozó alapvető nemzetközi standardokat. E dokumentumban egyértelmű
célként fogalmazták meg, hogy a fogvatartás intézményrendszerének szorosan együtt
kell működnie az általános egészségügyi ellátórendszerrel. Erre azért van szükség, mert a
fogvatartottak jelentős része hátrányos helyzetű társadalmi csoport tagja, rossz egészségi
állapot jellemzi őket, sokszor krónikus, illetve nem megfelelően kezelt betegségben szenvednek, sok közöttük a kábítószer-használó, valamint a szexuális kizsákmányolás áldozata. Emellett a már fertőzött vagy beteg személyek fogvatartása, majd hatékony kezelés
nélküli társadalmi integrációja növeli a betegségek terjedésének kockázatát a fogvatartás
falain belül és kívül.
Megjegyzendő, hogy az EJEB is arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kínzás tilalmát nem lehet úgy értelmezni, hogy ha a fogvatartott beteg, szabadon kell őt bocsátani
annak érdekében, hogy a megfelelő kezelést megkapja. Mindazonáltal a büntetés-vég10
Declaration on Prison Health as Part of Public Health; adopted in Moscow on 24 October 2003. World
Health Organization/Russian Federation International Meeting on Prison Health and Public Health.
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rehajtási intézetekben emberhez méltó körülményeket kell biztosítani, a fogvatartás
nem járhat elviselhetetlen szenvedéssel.11
Figyelemmel arra, hogy az egészség egyik feltétele a megfelelő, kiegyensúlyozott lelki állapot, a mentális problémákkal éppen ezért ugyanúgy foglalkozni kell, mint a testi
betegségekkel. Sajnálatos tény, hogy pszichés problémákkal, személyiségzavarral küzdő fogvatartottak száma folyamatosan növekszik Magyarországon.
Több fogvatartott kereste meg az ombudsmant azzal a problémájával, hogy korábban
szedett gyógyszerei helyett mást írt fel neki a büntetés-végrehajtási intézet orvosa, nem
kapott fájdalomcsillapítót, illetőleg hosszú idő telt el egészségügyi ellátásáig.
Az ombudsman – a hatáskörét megállapító jogszabályra tekintettel – orvosszakmai
kérdésekben nem foglalhat állást, ezért a fogvatartott gyógyszerekkel való ellátása, a
kezelés, az alkalmazott terápia helyessége tárgyában nem ítélkezik. Az alapvető jogok
biztosa az egészséghez való jog érvényesülése vonatkozásában azt vizsgálja, hogy a
fogvatartott gyógyulása érdekében milyen intézkedések történtek, az intézkedésekre
mikor – a panasz mely stádiumában – került sor, a büntetés-végrehajtási intézet figyelemmel kísérte-e a fogvatartott egészségi állapotának alakulását és mindezt kellő részletességgel dokumentálta-e.
A mindennapokban előfordul, hogy a fogvatartott hiába kér fejfájására fájdalomcsillapítót az egészségügyi dolgozótól. A gyógyszert ugyanis csak akkor kaphatja meg, ha a
térítési díj kifizetését is vállalja, de ekkor sem biztos. Egy megtörtént esetben például az
ápoló azzal az indokkal utasította el az elítélt által kért fájdalomcsillapító adását, hogy
az orvos csak másnap rendel, és a gyógyszert csak ő adhatja ki.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Egészségügyi Főosztályának vezetője a fájdalomcsillapítás gyakorlatával összefüggésben arról tájékoztatta az ombudsmant,
hogy minden büntetés-végrehajtási intézetben a bv. orvos ad utasítást az egészségügyi személyzet számára arra vonatkozóan, hogy mely fogvatartottaknak, milyen egészségügyi
panasz esetén, milyen gyógyszer adható ki a távollétében, illetőleg sürgős ellátást igénylő
fogvatartott esetében hogyan kell eljárni. Ennek az az alapja, hogy a fájdalomcsillapító
– esetenként – csak a tünetet szünteti meg és elfedheti a fájdalom valódi okát, amelynek
kivizsgálása, illetőleg a gyógyszer meghatározása az orvos kompetenciájába tartozik.
Nem kizárt az olyan fogvatartott bv. intézetben való őrzése, aki ritka, nem gyógyítható, csak kezelhető betegségben szenved. Ilyen autoimmun betegségben szenvedő
fiatalember számára a bíróság kétszer is halasztást engedélyezett a büntetése végrehajtására, később azonban be kellett vonulnia a börtönbe. Több helyen is – Veszprém,
Szeged, Tököl, Nagyfa – őrizték, ahová minden alkalommal körszállítással szállították,
célszállítása szóba sem került. A különböző intézetekben különbözőek voltak az ellátás,
különösen a higiéniai körülmények. A panaszos szerint a szegedi büntetés-végrehajtási
intézetben gyógyszerhiány volt, és csak akkor szállították át a speciális, nagyfai intézetbe, amikor elájult. Tökölön pedig csökkentették a háziorvosa által előírt gyógyszeradagját. Egészségügyi dokumentációja szerint a fogvatartott kórházi ápolása ideje alatt
az állapota által indokolt szakvizsgálatokat biztosították részére. A leletei a betegség
remisszióját igazolták, ezért csökkentették fenntartó szintre a jelentős mellékhatásokkal
is járó gyógyszeres terápiáját.
A betegszállítás módjának elbírálása az általános egészségügyi jogszabályok értel11

Hummatov v. Azerbaijan nos. 9852/03 and 13413/04, § 106, ECHR 29 November 2007.
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mében a beteget kezelő orvos kompetenciája. A fogvatartott szállításával kapcsolatos
kifogását sem találta megalapozottnak az alapvető jogok biztosa. Arra ugyanis a mindenkori állapota függvényében, indokolt esetben célszállítással került sor, de a körszállításokban való részvételei is eseménymentesen zajlottak. A Szegedi Fegyház és Börtönbe érkezését követően másnap már betegszobán helyezték el, gyógyszereit a javasoltak
szerint biztosították. Bármely gyógyszerének – állítólagos – hiányára visszavezethető
rosszullétre utaló feljegyzést nem tartalmazott az egészségügyi dokumentáció. Gyógyszeres kezelésével kapcsolatos panaszt, észrevételt az intézetben nem terjesztett elő.
Azokban a büntetés-végrehajtási intézetekben és egészségügyi intézményekben,
ahol a panaszos megfordult, a rendszeres közegészségügyi-járványügyi ellenőrzések
nem tártak fel érdemi intézkedésre okot adó higiénés mulasztást.
Az ombudsman a szóban forgó panaszos ügyében nem állapíthatott meg mást, mint
hogy a fogvatartása helyéül kijelölt büntetés-végrehajtási intézet és a Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza (Tököl) jogszerűen járt el. Betegségének alakulását befogadásától kezdve folyamatosan figyelemmel kísérték, kórházba szállításáról, szakorvosi
vizsgálatáról gondoskodtak, a Szegedi Fegyház és Börtönben tartózkodása idején pedig
az intézet orvosai az immunológiai szakellátásában együttműködtek szegedi egészségügyi intézményekkel. Ugyanezen fogvatartott a Szegedi Fegyház és Börtön nagyfai objektumának Krónikus Utókezelő Részlegén kérelmi lapot nyújtott be két hónap
büntetés-félbeszakítás iránt, amelyet arra hivatkozással, hogy az állapotának megfelelő
egészségügyi ellátása a büntetés- végrehajtás keretein belül, aktuálisan krónikus rehabilitációs részlegen, kórházi körülmények között elhelyezve biztosított, elutasították. A
döntéssel szemben a panaszos jogorvoslattal nem élt. Ezzel párhuzamosan kegyelmi
kérvényt is benyújtott, amelyet a köztársasági elnök elutasított.12
Amint a civil életben, a börtön falai között sem ritka a fogfájás. Az ombudsmannak
panaszkodó elítélt ilyen fájdalmával kereste fel a büntetés-végrehajtási intézet orvosát, aki fájdalomcsillapítót írt fel neki és arról tájékoztatta, hogy a fogászatra történő
előállítás jelentkezési sorrendben történik. A beteg fájdalma nem múlt el és szakorvosi
vizsgálatát sem rendelték el, ezért egy hét elteltével ismételten felkereste az orvost. A fogászati ellátás sorrendjére vonatkozóan ekkor is a korábbi választ kapta. A fogvatartott
ezt követően is többször kérte szakorvosi ellátását, mivel a fájdalma nem csillapodott,
az ínye gennyesedett, már az étkezés is gondot okozott számára. Hosszú hónapokon
át szedett fájdalomcsillapítót. Amikor végül a fogászatra szállították, a foga olyan állapotban volt, hogy azt el kellett távolítani. Az ombudsman szerint ebben az esetben a
büntetés-végrehajtási intézet visszásságot okozott a fogvatartott egészséghez való jogával összefüggésben azzal, hogy hónapokon át nem biztosította fogászati szakellátáshoz
való hozzájutását.13
Az alapvető jogok biztosa vizsgálódott a súlyos beteg hozzátartozó meglátogatása engedélyezésének dilemmái témakörben is.14 Ezt az esetet azért tartjuk indokoltnak itt
ismertetni, mert a börtönbüntetését töltő személy egészségi, lelki állapotára közvetve
rendkívül nagy terhet ró az otthon maradt családtag egészsége, betegsége, akivel esetleg nem is tud másként kapcsolatot tartani, minthogy betegsége idején meglátogassa,
AJB-279/2012. számú jelentés.
AJB-8421/2012. számú jelentés.
14
AJB-1354/2012. számú jelentés.
12
13
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az őt kezelő intézményben. A biztos feltárta, hogy beteg hozzátartozó meglátogatása
iránt benyújtott félbeszakítási kérelmek elbírálásakor, a rövid úton, telefonon megkísérelt tájékoztatáskérés nem vezet eredményre, mert a kezelőorvos sem telefonon, sem
írásban nem ad érdemi információt a beteg állapotáról. Az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény taxatíve felsorolja
azokat a szerveket, akik részére – írásbeli megkeresés esetén – a kezelést végző orvos
a beteg azonosításához szükséges személyazonosító adatait átadja. A felsorolás nem
tartalmazza a büntetés-végrehajtási szerveket. A közeli hozzátartozó súlyos betegsége,
amely során a hozzátartozó esetleges halálával is számolni kell – a biztos álláspontja
szerint –, olyan különös méltánylást érdemlő élethelyzet, amely indokolhatja a büntetés
végrehajtásának félbeszakítását, illetve az élethelyzet valódiságáról való meggyőződés
különös fontosságú adatként való kezelését. A hivatkozott törvény hiányosságát a biztos a jogbiztonság követelménye sérelmének minősítette. A biztos ajánlására az emberi
erőforrások minisztere ígéretet tett arra, hogy a soron következő egészségügyi tárgyú
törvények módosításakor a javaslatot figyelembe veszi.
Gyakran a fogvatartott hozzátartozója kér segítséget az ombudsmantól a börtönben
tapasztalt egészségügyi ellátás miatt. Ezt tette az a hozzátartozó is, akinek az élettársa
a börtönben már hónapok óta panaszkodott szívproblémára, ennek ellenére munkára
alkalmasnak találták. Kérte az intézet parancsnokától büntetése végrehajtásának félbeszakítását, illetőleg külső egészségügyi intézménybe, szívcentrumba szállítását, mert –
álláspontja szerint – a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházában, Tökölön a gyógyítás
feltételei nem adottak. Az ombudsman az esetet kivizsgálva megállapította, hogy az
elítélt betegségeit alaposan, részletesen kivizsgálták, a szükséges vizsgálatokat elvégezték, a megfelelő terápiát beállították és stabil, egyensúlyban lévő állapotban bocsátották
vissza az őt fogva tartó intézetbe. Az orvosok az elvégzett egészségügyi vizsgálatok
alkalmával a fogvatartottnál heveny, életet veszélyeztető betegséget nem diagnosztizáltak, szív-érrendszeri állapotát az alkalmazott terápiával egyensúlyba hozták. Külső
egészségügyi szakintézményben történő kivizsgálása, illetve gyógyítása nem volt indokolt.
A biztos a fiatalkorúakat fogva tartó büntetés-végrehajtási intézetekben történő helyszíni vizsgálatai során nem tartotta természetszerűnek a fiatalkorúak dohányzási mint az
egészségre káros szokásait. Hangsúlyozta, hogy a szabad társadalomban lényeges változások történtek a dohányzás tekintetében, amelyet a büntetés-végrehajtás szervezete
nem hagyhat figyelmen kívül. Álláspontja szerint a szervezet idáig a tűrés állapotában volt, amelyet fel kell váltania az egészségtudatos nevelésnek, a fiatalkorúakat az
egészséges életmód elsajátítására kell ösztönözni. A problémafelvetéssel a jogalkotók is
egyetértettek. Ma már a tizenhatodik életévét be nem töltött fiatalkorú dohányárut nem
tarthat magánál fogvatartása időtartama alatt. A fiatalkorú fogvatartottak dohányzásával kapcsolatos aktuális15 állapotról is tájékozódott az ombudsman. A fiatalkorúak bv.
intézeteiben jelenleg 22, tizenhatodik életévét be nem töltött fiatalkorút tartanak fogva. Ritka, hogy valaki közülük ne dohányzott volna „intézetbe való bevonulása előtt”.
Az intézetekben kifejezetten erre a célcsoportra irányuló, célzott leszoktató programot
nem szerveznek, ugyanakkor egyéb foglalkozások tartalmaznak ilyen jellegű témákat
is, melyek megtartásában külső szakemberek, civil szervezetek is részt vállalnak. A va15

2013. május 23-i állapotnak megfelelő tapasztalatok.
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lamennyi bv. intézetet érintő, folyamatban lévő TÁMOP 5.6.3 kiemelt projektben szerepel az egészséges életmódra nevelés is, melynek része a programba bevontak számára
életvezetési tréningek tartása, ami a fiatalkorú fogvatartotti állományt is érinti. Itt van
lehetőség foglalkozni a dohányzás káros hatásaival és az arról való leszokás fontosságával. A tizenhat-tizennyolc év közötti korosztály tekintetében sem engedélyezik a bv.
intézetben működtetett boltokban a dohánytermékek vásárlását, de a kapcsolattartóik
által beküldött, postai csomagban érkezett dohányárut megkaphatják és maguknál tarthatják. Tizenhat év alatti fogvatartott sem csomag, sem vásárlás útján nem kaphat dohányterméket, ezért – lehetőség szerint – másik hasonló korúval, illetve – ilyen életkorú
személy hiányában – nemdohányzó fiatalkorú fogvatartottal helyezik el egy zárkában.
A fiatalkorúak között tapasztalható azonban, hogy dohányáru hiányában feszültebbé
válnak, ezért elkezdenek kereskedni, üzletelni a dohánnyal.
A dohányzáshoz kapcsolódik annak a panasznak az ombudsmani vizsgálata, mely
szerint a fogvatartottat nem dohányzóként dohányzó zárkában helyezték el.16 A biztos
a fogvatartottak szóban forgó elkülönítési szabályai figyelembevételének elmaradását
valósnak ítélte meg, ami a fogvatartottak egészséghez való jogával összefüggésben vis�szásságot okozott.
Vizsgálatai során szerzett tapasztalatai alapján alkotmánybírósági indítványában az
alapvető jogok biztosa megállapította, hogy a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról
szóló miniszteri rendelet fogvatartottak egészségügyi önrendelkezési jogát korlátozó
rendelkezései alkotmányellenesek. Ezért megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.17 Az alkotmányellenességet abban látta megvalósulni a biztos, hogy a jogalkotó
rendeletben teszi lehetővé a beteg fogvatartottak önrendelkezési jogának korlátozását,
a korlátozás ráadásul – szerinte – szükségtelen és aránytalan. Jelenleg kíváncsian várja
a biztos az Alkotmánybíróság döntését.
Az ombudsman több jelentésében megfogalmazta az egészségügyi ellátás megszervezésével, illetve biztosításával kapcsolatban, hogy a beteg, egészségügyi ellátásra
szoruló személyek e helyzetüknél fogva eleve kiszolgáltatott helyzetben vannak az
egészségügyi intézményekkel, adott esetben a hatóságokkal szemben, jogaik különösen sérülékenyek.
Kifejezésre juttatta azt is, hogy a büntetés-végrehajtási intézetet – az állam életvédelmi kötelezettségéből fakadóan – a fogvatartott egészségügyi ellátása vonatkozásában
fokozott felelősség terheli, ugyanis a fogvatartottnak nincs módja másik orvos vagy
egészségügyi intézmény felkeresésére.18
Az EEJB a közelmúltban ismét kifejtette, hogy a fogvatartottakat megfelelő egészségügyi ellátásban kell részesíteni. Rámutatott arra, hogy az ellátás megfelelő voltának
megítélése nem könnyű, de pusztán azokból a tényekből, hogy a fogvatartottat látta
orvos és számára kezelést, gyógyszert írt fel, még nem vonható le automatikusan az a
következtetés, hogy az elítélt egészségügyi ellátása megfelelő volt.
Hangsúlyozta azt is, hogy a büntetés-végrehajtás szervezetének biztosítania kell a
gyors és pontos diagnózis, valamint terápia megállapítását, továbbá – amennyiben a
betegség természete szükségessé teszi – a fogvatartott egészségi állapotának rendszeres
AJB-1753/2012. számú jelentés.
Az indítvány a http://www.ajbh.hu/allam/jelentes/201201878Ai.rtf oldalon olvasható.
18
OBH-3095/2010. számú jelentés.
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ellenőrzését és átfogó terápiás stratégiát kell kidolgozni, amelynek célja a fogvatartott
meggyógyítása, illetve a betegség súlyosbodásának megakadályozása, szemben a tüneti kezeléssel.
A büntetés-végrehajtás kötelessége mindezeken túlmenően az előírt kezelés tényleges követhetőségéhez szükséges körülmények biztosítása. 19
Kiemelendő, hogy a fogvatartottak jelentős többsége a büntetése letöltését követően visszakerül a társadalomba, ezért egyáltalán nem elhanyagolható szempont, hogy
a szabadulásukkor milyen egészségi állapotban vannak. Erre is figyelemmel, a szabadságvesztés-büntetés csak akkor tudja betölteni a célját, ha az elítélt legalább olyan egészségi állapotban hagyja el az intézetet, mint amilyen állapotban bekerülésekor volt.
Az EEJB több döntésében is hangsúlyozta, 20 hogy a kínzás tilalma azt a kötelességet
írja elő a tagállamoknak, hogy a szabadságuktól megfosztott személyek fizikai jólétét
meg kell őrizni a fogvatartás ideje alatt. A fogvatartott egészségi állapotának megfelelő
folyamatos fogvatartás körülménye függ attól, hogy az állam képes megteremteni az
előírt minőségnek megfelelő kezelést a börtönben, még akkor is, ha a fogvatartott komoly betegségben szenved.

A fogvatartottak pszichés problémái és kezelésük
A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása olyan intézményt feltételez, amely a fogvatartott minden élettevékenységét irányítja és ellenőrzi. Goffman az ilyen típusú létesítményeket totális intézeteknek nevezte. A civil élettel ellentétben, ahol az alapvető
élettevékenységek, az alvás, az étkezés, a szórakozás rendszerint más-más terekben,
különböző emberek társaságában, önálló, saját döntés eredményeként zajlanak, a totális
intézetekben ezek a cselekvések egy helyen összpontosulnak, mindig több társ jelenlétében folynak. A börtönben talán nem is feltétlenül a bezártság jelenti a legnagyobb
terhet az elítéltek számára, hanem a társakkal való kényszerű együttélés.
Mindenkitől ugyanazt a viselkedést követelik meg, illetve – mivel az egész rendszert
szigorú órarend szerint, felülről irányítják – az egyik tevékenységet követi is a másik.21
A zárt intézménybe való belépéssel elindul egy folyamat, amelyben kénytelen részt
venni az újonnan érkező. Az elítéltnek meg kell ismerkedni egy új világgal, amelyben el kell sajátítani egy újfajta nyelvezetet. A börtönpopuláció sajátosságai, úgymint
az alacsony képzettség és kulturáltsági szint, a szocializációs hiányosságok, kóros
személyiségfejlődés, sokszor zavaros családi háttér, erősen befolyásolják a fogvatartottak egymáshoz való viszonyát és egyáltalán a szabadságtól való megfosztottság elviselését. A börtön gyűjtőhelye az erőszakos, agresszív, impulzív alkatú embereknek.
A fogvatartottak gyakran erőszakkal oldják meg konfliktusaikat, annak alkalmazását sokszor elkerülhetetlennek tartják. A börtönben a bezártság, illetőleg a zsúfoltság, a személyes élettér szűkössége frusztrációt okoz, ami indulatos cselekedetekben
nyilvánulhat meg. Minél kisebb a fizikai tér, annál nagyobb a súrlódások lehetősége.
Komarova v. Ukraine no. 13371/06, § 64, ECHR 16 May 2013
Hummatov v. Azerbaijan nos. 9852/03 and 13413/04, § 106, ECHR 29 November 2007, Tymoshenko v.
Ukraine no. 49872/2011, § 210, ECHR 30 April 2013
21
Lásd Goffman 1961; Boros – Csetneky 2002 – hivatkozza Fiáth Titanilla: Börtönkönyv. Budapest:
Háttér Kiadó, 2012. 31.
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További indoka lehet az agressziónak az, hogy a fogvatartott nem akar mások eszközévé válni.
A börtönben hierarchia van az elítéltek közösségében, a pozíció elfoglalása presztízskérdés, a tisztelet ebben a világban az erőnek szól. A legerősebbet tisztelik a legjobban.
A börtön íratlan szabálya, hogy ha nem tisztelnek, elnyomnak. Ezt szem előtt tartva, az
elítéltek arra számítanak, hogy bármikor támadás érheti őket szóban vagy tettlegesen,
ezért állandó készültségben vannak, ami nyilvánvalóan szorongást idéz elő bennük.22
A fogvatartottak sokszor illegális gyógyszerezéssel fékezik agresszív késztetéseiket.
A leggyakrabban alkalmazott gyógyszer a Rivotril. Főleg azon fogvatartottak élnek
ezzel, akik a börtönbe kerülésük előtt rendszeresen valamilyen tudatmódosító szert
használtak. A gyógyszer ugyanis enyhe nyugtatószer lévén képes kiküszöbölni a heroin elvonási tünetének pszichés faktorát, azaz az elvonási tünet okozta nyugtalanság
megszűnik.23
A Rivotril noha nyugtató hatású, szorongás oldására kifejezetten ellenjavallott, mivel a szorongással együtt jelentkező zavaró gondolatok, a nyugtalanság fokozódhat. Ez
kifejezetten veszélyes a börtönben, mert a fegyintézet zárt és agresszív társas közeg,
amely önmagában is növeli a szorongást. Ennek ellenére a rabok a Rivotrilt ’átutazásra’
használják, azaz a hatása alatt elfeledkeznek a börtönről.
Az öt év feletti, ’nagy ítéletesek’ esetében a családi kapcsolatok megszakadása, a válás
vagy a szabadulást megelőző hetek, hónapok okozta válsághelyzetekben kérnek a leginkább segítséget.
A világ összes börtönére igaz, hogy a gyermeket vagy a nőt bántalmazókat a rabtársaktól meg kell óvni. A magyar börtönökben ezt a zárkaközösségek kialakításával vagy
például gyógyító-nevelő csoportokba juttatással érik el.
Nemi erőszak esetén a nemi szerepek mintaként való rögzülése a gond: ha a gyermek
otthon azt látja, hogy az anya eszköz, aki kiszolgálja az apát, aki esetleg meg is veri őt,
az akár – más kóros személyiségfejlődés mellett – szexuális eltévelyedéshez is vezethet.
Nagyon fontos lenne a szexuális bűncselekmények elkövetőinek kezelése, ugyanan�nyira, mint a drogfüggők gyógyítása. Egy kezeletlen nemi erőszaktevő időzített bomba
lehet. Ezeknek az embereknek meg kell tanítani, hogy hogyan kontrollálják az ösztöneiket, meg kell tanulniuk elterelni a gondolataikat és megtalálni azokat az elfoglaltságokat, melyek segítik a normál életvitel kialakításában.24
Kezelésükre már csak azért is szükség van, mert az ulmi egyetem kutatói arra jutottak, hogy a nemi erőszaktevők közel fele bűnismétlő. A Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnokságának adatai szerint 2013. április 19-én 248 olyan fogvatartott volt – közülük 104 már volt büntetve valamilyen bűncselekményért –, akinek fő bűncselekménye
az erőszakos közösülés. Sajnos nálunk azt nem tartják külön nyilván, hogy az elkövető
visszaeső szexuális bűnelkövető-e.25
Fontos ugyanakkor kiemelni azt is, hogy a fogvatartotti populáció és azon belül is a
22
Fiáth Titanilla: a Budapesti Fegyház és Börtön pszichológusának előadásában hangzott el a
Magyar Kriminológiai Társaság szakmai tanácskozásán 2013. május 30-án.
23
Fliegauf Gergely: Fogvatartottak illegitim gyógyszerhasználata – Rivotril-probléma a magyar
börtönökben, rendszerelméleti megközelítés. Börtönügyi Szemle, 2008/4.
24
K reizinger Szonja: Nem kötelező kezelni a szexuális bűncselekmények elkövetőit. Metropol, 2013.
május 10. 10–11.
25
Élő Anita: Szexuális ragadozók. Heti Válasz, 2013. XIII. évfolyam, 17. szám 25.
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pszichés gondokkal küzdő fogvatartottak számának emelkedése ellenére az öngyilkosságok száma nem nő. Erre – külön megelőzési program keretében – kiemelt figyelmet
fordít a magyar büntetés-végrehajtás.
A büntetés-végrehajtási intézet nem bűnüldöző szerv, hanem szociális feladatokat lát
el. Ebben a tekintetben nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a börtön a fogvatartottaknak
nem ártani kíván, hanem törődik velük, foglalkozik a problémáikkal.
A börtönben a személyes szabadságtól és a szociális szerepektől való megfosztottság,
illetve az információktól és az ingerektől való elzártság nagyfokú szorongást, frusztrációt idéz/idézhet elő a mentálisan egyébként egészséges fogvatartottakban is.
A személyzet konfliktuskezelő képessége ezért kulcsszerepet tölt be a börtön falai
között lezajló folyamatokban, hosszú távon meghatározóan és mintaértékűen hat a fogvatartottak alkalmazkodó, együttműködő és problémamegoldó készségére, továbbá fokozza a biztonságérzetüket. Éppen ezért szükséges a fogvatartottak segítése pszichés
problémáik megoldásában, valamint a büntetés-végrehajtásban dolgozók mentálhigiénés foglalkozásokkal való támogatása. A jelenlegi feltételrendszer kritikus: a 32 börtönre, valamint a két speciális intézetre (IMEI és Tököli Központi Kórház) ma 52 főállású és
11 részmunkaidős pszichológus jut, ami rendkívül kevés.
A bv. intézetekben a pszichológiai vizsgálatok célja – az előítélet-mentes vélemény
kialakítása érdekében – a fogvatartott megismerése, illetve a terápiás jellegű foglalkozás
megalapozása. A pszichológus elvégzi a befogadási szűrővizsgálatot, feltárja a befogadott személyiségének általános jellemzőit, különös tekintettel a szuicid veszélyeztetettségre. A szakemberek elsősorban a fogvatartottak mentálhigiénés gondozását látják el,
kiemelt figyelmet fordítva a szuicid prevencióra és a speciális rezsimekben elhelyezettek szakellátására. Törekednek a mentálisan sérülékeny fogvatartottak diszkriminációtól mentes speciális csoportokba helyezésére. Indokolt esetben krízisintervenciót vagy
egyéni terápiát is alkalmaznak. Kizárólag a fogvatartott személyes vizsgálata alapján
végezhető diagnosztizálás, terápiás jellegű foglalkozás, szakvélemény-készítés. A pszichológiai vizsgálat a fogvatartott önkéntes együttműködésére épül.
A pszichológusnak kötelezettsége minden fogvatartottról az azonos elbánás elvei
szerint feltárni és dokumentálni a befogadási pszichológiai szűrővizsgálathoz kapcsolódóan a fogvatartott korábbi öngyilkossági kísérleteit, esetleges pszichiátriai kórisméjét, kezelését, mentális állapotát, különböző pszichés problémáit. A vizsgálat alkalmával
törekednie kell az öncsonkításra és öngyilkosságra hajlamos fogvatartottak kiszűrésére. A pszichológusok az elvégzett vizsgálatok eredményéről – a kockázati tényezők
és speciális bánásmódot igénylő teendők külön kiemelésével – összefoglaló véleményt
készítenek és a Befogadási és Foglalkoztatási Bizottságnak is továbbítják. A fogvatartott
elhelyezése során a pszichológus véleményét is figyelembe kell venni.
A büntetés-végrehajtási intézetekben meg kell határozni a speciális kezelési lehetőségeket (gyógyító-nevelő csoport, pszichoszociális csoport stb.), azok működési feltételeit.
A pszichológusok részt vesznek a gyógyító-nevelő csoportok, a pszichoszociális, kábítószer-prevenciós és különleges biztonságú körletrész munkájában, melynek keretében
személyiség-, szociális készség- és kommunikációfejlesztő, agressziókezelő, gyógyítóés rehabilitációs programokat szerveznek, közreműködnek speciális programok, különösen ártalomcsökkentő, egészségmegőrző, -fejlesztő, továbbá prevenciós előadások
szervezésében, foglalkozások vezetésében.
A személyi állomány feladatellátásának támogatására – a napi akut problémamegol-
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dás mellett – a pszichológusok közreműködnek a belső továbbképzésekben, konfliktuskezelő tréningeket szerveznek, konzultációs lehetőséget biztosítanak az észlelt pszichológiai problémák megoldásához.
A klinikai, a tanácsadó, továbbá a munka és szervezet szakpszichológus végzi a hivatásos állomány időszakos, soron kívüli és egyéb pszichikai alkalmassági vizsgálatát.
A börtönpszichológus feladata a rehabilitáció, azaz a fogvatartott fizikai és pszichikai
állapotának szinten tartása, illetőleg javítása. A pszichológus egyénileg és csoportosan
foglalkozik a fogvatartottakkal. Az előbbi keretében a rehabilitáció kerül előtérbe. Az
ombudsmani helyszíni vizsgálatok tapasztalatai alapján pedig elmondható, hogy a csoportos foglalkozások a reszocializációra összpontosítanak, de annak során megjelenik a
társadalomba való visszailleszkedés segítése is.
A csoportos foglalkozások mellett speciális csoportok is működnek a börtönökben,
mint pl. a gyógyító-nevelő csoport, a kábítószer-prevenciós részleg. Itt az elítéltek speciális pszichés problémáinak kezelésére van lehetőség.
A börtönpszichológusok feladata tehát sokrétű. A hosszú ítéletes fogvatartottak segítése a büntetés elfogadásában és célok kitűzésében, nem utolsósorban a kényszerintézkedés (előzetes letartóztatás) hatálya alatt álló fogvatartottak támogatása.
Az ombudsman rámutatott arra, hogy a személyes szabadságtól, az önrendelkezéstől
és a szociális szerepektől való megfosztottság, illetve az információktól és az ingerektől való elzártság minden fogvatartottat érint, de az előzetes letartóztatottak helyzete,
frusztrációs terheltsége sokkal rosszabb, mint az elítélteké. Nagyfokú szorongás jellemzi őket a várható ítélet miatt. A bizonytalanság, a tehetetlenség okozta alulmotiváltság
minden emberben depressziós tüneteket okoz még a hétköznapi életben is. Erre figyelemmel az ún. előzetesházakban is nagy szükség van a pszichológusok állandó jelenlétére, szakértelmére.26
Az ombudsmani vizsgálatok során több büntetés-végrehajtási intézet vezetője arról
számolt be, hogy egyre nagyobb számban kell befogadniuk szabadságvesztés-büntetés letöltésére mentális problémával küzdő, esetenként személyiségzavarban szenvedő
bűnelkövetőt. Sajnos kevés a rendelkezésre álló pszichológus szakember, ami mind a
fogvatartottak, mind a személyi állomány tekintetében problémát jelent. Erre figyelemmel a biztos több intézetben kezdeményezte a pszichológusi státuszok létesítését, a
szakemberek számának növelését.

Fiatalok bezárva
A bűnelkövető fiatalok többségének kulturális szintje nagyon alacsony, nem tudják,
hogy mi a jó és mi a rossz. Gyakran rossz családi körülmények között nevelkednek, a
stabilitást adó szülői háttér, a kötődés hiánya miatt céltalan életet élnek.
A tapasztalatok szerint a bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztésre ítélt fiatalok többségét nagyon rossz egészségi állapotban fogadják be a büntetés-végrehajtási
intézetekbe. A higiéniai ismereteik is hiányosak, a befogadott fiatalok között van olyan
is, akit a WC használatára is meg kell tanítani.
A fiatalkorúak körében gyakoribbak az egymás sérelmére elkövetett erőszakos
26
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cselekmények a börtönben, mint a felnőtt korúak esetében. Az utóbbi időben viszont
csökkent az általuk elkövetett jogsértések miatti fegyelmi eljárások száma. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy szakmailag és szabályozásában is változtattak a nevelői
tevékenység szemléletén. A nevelők és a felügyelők folyamatosan figyelemmel kísérik
a zárkában zajló eseményeket. Emellett a pszichológusok is igyekeznek segíteni a mindennapi konfliktuskezelésben és a krízishelyzetben lévők szűrésében. A pszichológusi
meghallgatások száma emelkedett, amire a fiataloknak egyre nagyobb igényük van.
Az elfoglaltság egyértelműen segíti a feszültség levezetését, minél kevesebb időt tölt
az elítélt a zárkában, annál jobb. A fiatalkorúak bv. intézeteiben változatos programokat
és elfoglaltságot kínálnak a fogvatartottak számára, amelyek részben a felelősségérzetük növelését szolgálják, részben a háztartás és a lakóhely rendben tartásával kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátításához járulnak hozzá. Rendelkezésre állnak a neveléshez és oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek is. Az elítéltek számához képest azonban
nem elegendő a nevelők száma. A nevelőkre jutó magas fogvatartotti létszám nem teszi
ugyanis lehetővé azt, hogy a szabadságvesztés-büntetés betölthesse funkcióját, azaz a
fiatalkorúak – nevelőjük segítségével – helyes irányba fejlődhessenek és szabadulásukat
követően a társadalom hasznos tagjaivá váljanak.
Az ombudsmani vizsgálatok eredményeképpen nőtt a pszichológusi állomány a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézeteiben, de még további szakemberekre lenne
szükség. Ezt az a sajnálatos tény is indokolja, hogy nő a kábítószert fogyasztó fiatalok
száma, eredményes kezelésükhöz elengedhetetlen a pszichológusok szakértelme.
Fontos hangsúlyozni, hogy a fiatal személyisége alakulóban van, még viszonylag kevés élettapasztalattal rendelkezik, nem mindig képes felismerni tette következményeit.
A szankciók kiválasztása során éppen ezért a fiatalkorúakkal szemben elsősorban nem
a megtorlás, hanem a nevelés eszközeit kell alkalmazni.
Magyarországon a jelenlegi jogszabályok lehetővé teszik a 18 év alatti fiatalok kis kárértékű szabálysértések miatt elzárással való sújtását. Az elzárást büntetés-végrehajtási
intézetben hajtják végre. A nemzetközi egyezmények kifejezetten azt írják elő, hogy
függetlenül attól, hogy a fiatalkorúval szemben milyenfajta szankciót alkalmaznak, a
nevelési célnak kell érvényesülnie. Az elzárás mint rövid időtartamú szabadságelvonás
azonban nem képes biztosítani a jogsértés miatti felelősségre vonás elsődleges célját, a
nevelést. A fiatalt maximum 30 napra lehet elzárni (halmazati büntetés esetén 45 napra), ez az idő a fiatal helyes irányba tereléséhez (tanulás szorgalmazása, újabb jogsértés
elkövetésének megelőzése) nem elegendő.
A gyermekek személyi szabadságának korlátozásakor a törvényalkotónak különleges
figyelemmel, a 18 éven aluli gyermekek jogainak és mindenek felett álló érdekének figyelembevételével kell eljárnia, a szabadságelvonás csak végső eszközként alkalmazható. A 18 éven aluli gyermekek esetében önmagában a bűnmegelőzéshez fűződő, elvont
társadalmi érdek érvényesítése nem indokolhatja a szabadságelvonás alkalmazását.
Erre figyelemmel az alapvető jogok biztosa annak megállapítását kérte az Alkotmánybíróságtól, hogy nemzetközi szerződésbe ütköző helyzet keletkezett azáltal, hogy az
Országgyűlés a szabálysértésekről szóló új törvényben elmulasztotta a kiskorúak védelmét fokozottan garantáló Egyezmény egyes rendelkezéseit érvényre juttató szabályok
megalkotását.27
27
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Az Alkotmánybíróság az ombudsman indítványát nem találta megalapozottnak,
ezért azt a 3142/2013. (VII. 16.) számú határozatában elutasította.
A fiatalkorúak szabálysértési elzárásával kapcsolatban érdemes felhívni a figyelmet
arra a kétféle „fordított diszkriminációra”, amelyet a jelenlegi jogszabályi környezet
okoz.
Az egyik ilyen fordított hátrányos megkülönböztetés oka, hogy a szabálysértésekről,
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény (Szabstv.) 27. §-a szerint pénzbírságot vagy helyszíni bírságot csak akkor lehet
kiszabni, ha a fiatalkorú annak megfizetését vállalja, közérdekű munkát pedig akkor,
ha a fiatalkorú a határozat meghozatalakor betöltötte a 16. életévét. Mivel a fiatalkorúak
nagy részének nincs jövedelme, a szabályozás eredményeként éppen a 16 év alatti fiatalkorú szabálysértők esetében áll elő az a helyzet, hogy a jogalkalmazó számára – ha a figyelmeztetést nem tartja elégségesnek – csak az elzárás marad kiszabható szankcióként.
A szabályozás tehát egyáltalán nem felel meg a gyermekjogi egyezmény azon követelményének, miszerint a szabadságelvonás a fiatalkorúak esetében csak ultima ratio lehet.
A másik fordított diszkrimináció a tulajdon elleni szabálysértések és bűncselekmények elkövetői között áll fenn. Míg a büntetőjog ismeri a tevékeny megbánás fogalmát
és lehetőséget biztosít a közvetítői eljárás igénybevételére, 28 a szabálysértési jogból hiányoznak ezek az intézmények. ’Jobban jár’ tehát az elkövető és – egyáltalán nem mellékesen – a kompenzált sértett is, ha a szabálysértési értékhatárt meghaladó összegre
történik pl. lopás, hiszen ilyenkor – szemben a szabálysértési eljárással – helye van a
resztoratív igazságszolgáltatásnak.
A bűncselekményt elkövető fiatalkorúra a bíróság nemcsak börtönben letöltendő szabadságvesztés-büntetést szabhat ki, hanem enyhébb intézkedést, javítóintézeti nevelést is
alkalmazhat. Az új Büntető Törvénykönyv indokolása szerint 29 a szankciók kiválasztása során a fiatalkorúval szemben elsősorban a nevelés eszközeit kell alkalmazni, így
a szabadságelvonással járó intézkedés megelőzi a szabadságelvonással járó büntetést
(függetlenül attól, hogy a szabadságelvonással járó büntetés végrehajtása felfüggesztésre kerül).
A javítóintézeti nevelés célja az alapvető erkölcsi normák elfogadtatása, a fiatalkorú
társadalmi beilleszkedésének elősegítése, ennek érdekében beilleszkedési zavarai enyhítése, pszichés problémáinak rendezése, képességeinek, képzettségének fejlesztése, az
egészséges életmódra tanítás.
Ez a cél kizárólag akkor érhető el, ha az elítélt fiatal az intézkedés tartama alatt szellemi és fizikai állapotát, általános és szakismereteit fenntartja, illetve fejleszti, ha önként
és aktívan közreműködik élete alakításában, ha pozitív családi és társadalmi kötődéseit
ápolja, amennyiben fejlődik önállósága és kialakul a felelősségérzete saját sorsa irányítása iránt, azaz, ha személyisége pozitív irányú változáson megy keresztül. Ez a változás azonban csak tudatosan megtervezett körülmények között, célirányos módszerek
alkalmazásával, szakemberek irányítása mellett és a fiatalok tényleges együttműködése
kialakításával érhető el.
Az idei évben folytatott átfogó vizsgálat keretében nagyon jó tapasztalatokat szerezett a biztos a Budapesti Javítóintézetben, ahol kényszerítő eszközt egyáltalán nem
28
29

Lásd 1978. évi IV. törvény, a Büntető Törvénykönyvről, 36. és 107/A. §.
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alkalmaznak, kizárólag a pedagógia „eszközeit” használják a fiatalokkal való foglalkozás során. Az intézet munkatársainak fő hitvallása a kötődések, az emberi kapcsolatok megtartása, ápolása. A fiataloknak ez ad stabilitást, ez adhat erőt számukra az élet
folytatásához. A személyes kötődések fenntartása érdekében a kapcsolattartás kérdésében megengedő az intézet. Ha a gyermeknek nincs hozzátartozója, akkor az ismerősét,
barátját is felvetetheti kapcsolattartónak, de csak ügyészi engedéllyel. Engedélyezik a
látogatási időn kívüli beszélőt is.
A javítóintézeti nevelés komoly múlttal rendelkezik Magyarországon. Az 1878. évi
Csemegi-kódex rendelte el a javítóintézetek létrehozását, ennek következtében jött létre
először az Aszódi Javítóintézet 1884-ben. A jelenleg működő négy javítóintézet (Budapest, Debrecen, Rákospalota és Aszód) összesen 218 előzetes letartóztatás foganatosítására alkalmas férőhelyet, valamint 188 javítóintézeti nevelés végrehajtására szolgáló
helyet biztosít. Mivel az új Büntető Törvénykönyv 2013. július 1-jei hatálybalépésével
(bizonyos, súlyosabb megítélésű bűncselekmények esetében) csökken a büntethetőség
alsó korhatára, várhatóan évente 100 fővel növekszik a büntetőeljárás alá vont fiatalkorú elkövetők száma.
Fontos előrelépés e témakörben a Nagykanizsán létrejövő, 108 férőhelyes javítóintézet, amely előzetes letartóztatásba helyezett és javítóintézeti nevelésre ítélt fiatalkorú fiúkat fogad majd 2014 végétől. Az újabb intézet létrehozásával lehetővé válik, hogy egyre kevesebb fiatalkorú bűnelkövető töltse előzetes fogvatartásának időtartamát felnőtt
büntetés-végrehajtási intézetben. Cél a fiúk számára fenntartott javítóintézetek zsúfoltságának csökkentése is, valamint a javítóintézeti ellátás földrajzi lefedetlenségének
megszüntetése a Dunántúlon. A szakmai tapasztalatok szerint ugyanis az előzetes
fogvatartás javítóintézetben történő végrehajtása szolgálja a gyermek megfelelő testi,
szellemi és erkölcsi fejlődéséhez való jogának érvényesülését. A büntetés-végrehajtási
intézetben foganatosított előzetes letartóztatás során nagyobb valószínűséggel kell számolni személyiségdeformáló hatásokkal.
A javítóintézetekben a növendékek életrendje szigorúan meghatározott, az intézetek
pedagógiai-pszichológiai, valamint terápiás (drogterápia, zeneterápia, művészetterápia)
módszereket is alkalmaznak a növendékek fejlesztése és reszocializációja érdekében. A
javítóintézetek megfelelő oktatást biztosítanak. Az általános iskolai tanulmányok befejezése után lehetőség van különféle (asztalos, festő-mázoló, hegesztő, kosárfonó stb.)
szakiskolák és szaktanfolyamok elvégzésére. Erre nagy szükség is van, ugyanis a kutatók bebizonyították, hogy a gyenge iskolai teljesítmény összefügg a bűnelkövetéssel. Kimutatták, hogy azok a gyermekek, akiknek tanulmányi nehézségeik voltak és gyenge
teljesítményt nyújtottak, megutálták az iskolát. Mivel utálták, nem tisztelték a tekintélyt
sem; mivel pedig nem tisztelték a tekintélyt, bűncselekményt követtek el.30
A javítóintézetekbe érkező fiatalok többsége elmaradt a tanulásban. Sajnos mindig
van közöttük 1-2 analfabéta, többen funkcionális analfabéták és vannak tanulási problémával küzdők is. Az intézetbe érkezésükkor a fiatalok nagy részének tanuláshoz,
munkához való viszonya negatív, bekerülésüket követően a jó értelemben vett ’kényszerítő körülmények’ hatására azonban bekapcsolódnak a tanulási folyamatba.
A javítóintézeti intézkedés eredményessége jó, a visszaesés megelőzésének hatékony
30
Freda A dler – Gerhard O. W. Mueller – William S. L aufer: Kriminológia. Budapest: Osiris Kiadó,
2000. 198.
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eszköze a 14–18 év közötti korosztály számára. Az ombudsman ezért jelezte az Országos
Bírósági Hivatal elnökének, hogy célszerű lenne, ha a jövőben a bírák az intézkedést
gyakrabban alkalmaznák figyelemmel arra is, hogy jelenleg a növendékek száma a javítóintézetek befogadóképessége alatt van. 31
A pártfogó felügyelet intézménye megfelelő segítséget nyújthat-e az elítélteknek a bűnismétlés elkerüléséhez? A szabadulásra felkészítés célja a fogvatartott ösztönzése a többségi társadalom érték- és normarendszerén alapuló életvitel megteremtésére.
Az egyes országok már igen korán felismerték, hogy a bűncselekmények elkövetéséért rendkívül magas számban a visszaesők, a bűnismétlők a felelősek. Ezért egyre erősödő büntetőpolitikai érdekké vált az ő bűnismétlésük megelőzése, a speciális, intenzív
programok bevezetése. A Magyarországon jelenleg elérhető programok, szolgáltatások
személyre szabottak, az elkövetők egyéni szükségleteit figyelembe veszik.
Mit is jelent a pártfogó segítségnyújtása a büntetés-végrehajtási intézetekben? Először is beszélgetést az elítélttel, azaz a személyes kapcsolatfelvételt. A bűncselekmény elkövetése
okainak feltárása és a módszer kidolgozása érdekében szerepjátékok, illetve szituációs
gyakorlatok alkalmazását a probléma megoldására. Konkrét segítséget az elvesztett iratok szabadulás előtti, térítésmentes beszerezésében; a segélyezés intézését. Igen fontos
feladat a családi kapcsolatok helyreállításában való közreműködés, mivel a büntetésüket töltők családi kapcsolatai meglazulnak, a család gyakran kirekeszti, eltaszítja magától a bűnelkövető családtagot. A pártfogók ezen próbálnak segíteni: levélben vagy akár
személyesen megkeresik a hozzátartozókat, így biztosítva, hogy szabadulás után a volt
elítéltet a család visszafogadja. Előmozdítják továbbá például a fogvatartott anyák kapcsolatfelvételét csecsemő- vagy gyermekotthonban nevelkedő gyermekeikkel, illetve a
kapcsolatfelvételt a családgondozói tanácsadókkal.
A pártfogók segítik az elítélteket a lakhatási megoldások keresésében, és – ha ez a
családon belül nem valósulhat meg, akkor – hajléktalanszálló, kríziskezelő központ
megkeresésében. Segítik az otthonteremtési támogatás ügyintézését is vagy a munkavállaláshoz szükséges iratok beszerzését, a munkavállalási lehetőségek feltárását, illetve
– annak indokoltsága esetén – a rokkantsági nyugdíj megállapítása iránti eljárás megindítását, az ahhoz szükséges iratok beszerzését. Nemcsak egyénileg nyújtanak segítséget a pártfogók az elítélteknek, hanem csoportfoglalkozásokat, személyiségfejlesztő
tréningeket is tartanak, illetve tájékoztató előadásokat a pártfogó felügyeletről és az
utógondozói, börtönpártfogói tevékenységről, valamint azokról az intézményekről és
szervezetekről, ahova segítségért fordulhatnak az elítéltek a szabadulást követően; segítik őket a jogi vonatkozású kérdések megoldásában, kérelmek beadásában. Mindez
egyedül nem megy. A feladatok, tevékenységek eredményes és hatékony ellátása érdekében a pártfogók együttműködnek a büntetés-végrehajtási intézeteken kívül az
önkormányzatokkal, gyámhivatalokkal, családsegítő központokkal, adóhatósággal, a
társadalombiztosítási és nyugdíjbiztosítási igazgatóságokkal, a börtönmissziókkal, valamint a szeretetszolgálatokkal is.
A pártfogó és pártfogolt viszonyában általános szabály, hogy az előírt kapcsolattar31
P�����������������������������������������������������������������������������������������������
l. Aszódon az ombudsmani vizsgálat idején a napi létszám 115 fő volt, az intézet befogadóképessége 160 fő.
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tásnak eleget tesznek. A pártfogó kifejezi, hogy az elítélt az ellenőrzése alatt áll. Kapcsolattartás keretén belül az elítélt információhoz juttatja a pártfogót. A kapcsolattartás
gyakorisága kifejezi a felügyelet szigorát.
Magyarországon a pénzügyi megszorítások miatt kevés a pártfogók száma. Tíz évvel
ezelőtt egy pártfogó legfeljebb 65 ügyet láthatott el, ma az országos átlag megközelíti a
300-at. A szakemberek minden erőfeszítése ellenére a feladat lényegesen meghaladja a
pártfogói szervezet kapacitását.
A pártfogó munkájának hatékonysága felkészültségétől függ. A pártfogó felügyeleti szolgálatnak is csak azok esetében van jogszabályi felhatalmazása, akikre kötelezően elrendelték a pártfogó felügyeletet, vagy önként jelentkeztek erre. Így teljes
körű utánkövetést ez a szervezet sem tud biztosítani. Komoly hiányosság, hogy az
utánkövetésnek ma még nincs intézményesült rendszere, a fiatalkorúak esetenként kérnek segítséget szabadulásuk után – esetleg a feltételes szabadság időtartamának leteltét
követően is – korábbi bv. intézeti nevelőjüktől, pártfogójuktól, a felnőtt börtönviseltek
esetében ez nagyon ritka.

A fogvatartottak jövőképe
Az 1970-es években uralkodó nézet szerint a büntetés-végrehajtás célja az volt, hogy a
fogvatartottak legalább olyan állapotban kerüljenek ki a börtönből, mint ahogyan oda
bekerültek. Ma már azonban az is feladata a büntetés-végrehajtásnak, hogy a fogvatartott a börtönből kikerülve a társadalom hasznos tagjává váljon. A magyar büntetés-végrehajtási intézetekben éppen ezért megjelenik a fogvatartottak munkára nevelésének
fontossága, mivel nagyon sok elítélt korábbi életében a közvetlen környezetében nemigen találkozott munkába járó emberekkel.
Jogállamban a börtön szellemiségét az emberközpontúság és a közösségi irányultság,
tehát nem a kirekesztés, hanem a társadalomba való beilleszkedés kell hogy áthassa.
Az emberközpontú és közösségi irányultságú szellemiség pedig egyrészt a fogvatartottra mint emberre, másrészt a társadalomra mint közösségre koncentrál. Abból indul
ki, hogy a ma elítéltje a holnap szabadultja. Ugyanis a fogvatartottak egyszer, hosszabb
vagy rövidebb idő után – kivéve természetesen a legsúlyosabb büntetésben részesülőket – visszatérnek a társadalomba. Éppen ezért a társadalomnak elemi érdeke, hogy a
fogvatartott ne a bűnözés folytatása melletti eltökéltséggel, hanem a beilleszkedés szándékával lépjen ki a börtön kapuján. A börtönrendszer tehát akként szolgálja kellően
a társadalom védelmét, ha mindent megtesz annak érdekében, hogy a fogvatartott a
megjavulás és a beilleszkedés szándékával és képességével térjen vissza a szabad életbe.
Mégis nehéz a szabadulás…! A számlák befizetése, az étel beszerzés, gyermekekről való
gondoskodás, mind olyan hétköznapi dolgok, melyekre a börtönben lévőknek nincs
gondjuk. A büntetés letöltése után azonban egyik pillanatról a másikra megnyílik a
világ, helyt kell állni a kinti életben, megfelelve a társadalom szabályainak is.
Három fontos pilléről beszélhetünk az elítéltek jövője kapcsán. A munkáltatás, az oktatásban való részvétel és a civil szervezetek, egyházi csoportok lelki, anyagi segítsége.
A börtönben a legfontosabb tevékenység az idő múlásának várása. A tervezés és a
börtön évek átláthatóvá tétele távol áll az elítéltektől, erre meg kell őket tanítani. A jövő-

372

P a j c s i c s n é C s ó r é E r i k a – Va r g a É v a C s i l l a

re orientáltság rendszerint hiányzik, sokszor csak a másnapot látják, vagy még azt sem.
Természetesen más például nyolc év és más két év szabadságvesztés-büntetés letöltése
után szabadulni.
Szabadulás után sokaknak nincs hová menniük, nehezen találnak állást, sokszor alvás- és evészavarral küzdenek.
A tapasztalatok szerint az elítéltek jövőképe rengeteg irreális elemet tartalmaz, ezek inkább vágyfantáziák, mint reális esélyek. Az elítéltek fantasztikusnak nevezhető optimizmussal néznek a jövőbe, amíg ítéletüket töltik.
A felkészítés nélkül szabaduló, sokszor eleve rosszul szocializált, alacsony iskolai végzettségű, korábban tartósan munkanélküli, esetleg biztos családi háttér nélküli vagy
alkoholproblémás elítéltek nehezen vagy egyáltalán nem tudnak visszailleszkedni a
társadalomba és nagy a bűnismétlésük veszélye.
A szabadulás számos kérdést és konfliktushelyzetet vet fel, melynek kezelése kulcsfontosságú, ahogy az is, hogy az érintett családok minél nagyobb szerepet kaphassanak
a szabaduló fogvatartott újbóli befogadásában, saját lehetőségeikkel, módjukon, erőforrásaikkal. Az, hogy a fogvatartott visszatér-e a börtönbe, már nem a büntetés-végrehajtás rendszerén múlik, hanem a családi és helyi közösség megtartóképességén és
készségén. Sajnálatos tény, hogy az intézetekből szabadultak visszaesési aránya 50%
körüli. Az európai büntetőpolitika hangsúlyt fektet arra, hogy teret engedjen az ún.
helyreállító igazságszolgáltatásnak, amely új filozófiát teremt a bűnözés megítélésében.
A börtönből való szabadulás utáni újrakezdés tekintetében kiemelkedő fontosságú tényező, hogy az elítéltek milyen feltételek közé kerülnek ki, illetve vissza a civil életbe,
milyen feltételekkel számolnak, és milyen elhatározások vezetik őket. E keretfeltételek
egyik lényeges momentuma a családjukhoz fűződő kapcsolat, illetve a család hozzájuk
való viszonyulása, vagyis számíthatnak-e a családjuk támogatására. A család fogalmán
ebben a kontextusban nem feltétlenül házastársat kell érteni, hanem sokkal inkább a
szélesebb értelemben vett családot, közvetlen rokonságot. A baráti kapcsolatoknak segítségnyújtásban játszott szerepét azonban nem szabad túlzottan nagyra értékelni. Hiszen a haverokból és a barátokból álló környezetbe való visszatérés sejthetően inkább a
bűnelkövetés felé tereli a szabadulókat.
A különböző intézetek más-más módszert alkalmaznak a szabadulásra való felkészítésre. A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, valamint a Balassagyarmati
Fegyház és Börtön például meseterápiával segíti a fogvatartottakat, melynek hatásairól
a szakemberek és a programban részt vett fogvatartottak egyaránt kedvező véleményt
fogalmaztak meg. A meseterápia válasz arra, hogy hogyan működhet jól, ami elromlott.
A női elítélteket is fogva tartó Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka a Balaton-felvidéki Paloznakon működő Meseterápia Központ munkatársaitól
kért segítséget, hogy ott a börtönbüntetésüket töltő női elítéltek és gyermekeik találkozhassanak, megbeszéljék legmélyebb érzéseiket, melyekről esetleg évek óta hallgatnak.
Céljának legfőbb alapja azon felfedezése volt, hogy a büntetés nemcsak az elítélteket,
hanem az otthon maradt családtagokat is sújtja. Elképzeléseinek megvalósításában a
megyei és városi könyvtár könyvtárosa segítette, aki egyébként rendszeresen tart mesefoglalkozásokat az intézetben.
A Meseterápia Központ felkarolta az ügyet és öt börtönbüntetését töltő édesanya és
tizenhárom gyermek lehetett együtt tíz napon át Paloznakon. A programra pályázniuk kellett az anyáknak és gyermekeiknek is. Az ideérkező gyermekeknek többször is
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elmondták, hogy édesanyjuknak köszönhetik, hogy együtt lehetnek, hiszen több feltétele volt az odakerülésnek. Minden család kapott egy szobát, amit maga díszíthetett fel,
megtanultak kenyeret sütni, a családok az általuk kiválasztott fafajta néven bemutatkoztak egymásnak, meséket, verseket mondtak, énekeltek, játszottak. A tíznapos foglalkozás kezdetén érezhető volt, hogy van, aki haragszik az anyjára, de hiányzik is neki,
az anyák pedig bűntudatot éreznek. Ennek feloldásához segítették őket a mesék, az ott
dolgozók tanácsai, a velük folytatott beszélgetések.
Az anyák úgy érezték, hogy a mesék mély igazságot mondanak el, olyan nyelven,
amit mindenki megért, felnőttek és gyermekek is. Abban a pillanatban, amikor a szív
kinyílik, akkor valami meggyógyul, és ezt nem lehet akarattal tenni, ez egy csoda. A
mesék eljuttatták gyermekeiket a megbocsátásig, össze tudtak borulni, elmondhatták
egymásnak, mennyire szeretik egymást és hazavárják édesanyjukat. Az elítélt anyák
békében, megnyugvással mentek vissza a börtönbe, a gyermekek pedig otthon lévő
családtagjaikhoz. Azóta mindenkinek könnyebb elviselnie a hátra lévő időt és az a felismerés, hogy ’van remény’, a programban részt vevő fogvatartottak egész addigi életét
megváltoztathatja.
A Balassagyarmati Fegyház és Börtön parancsnoka a Feldmár Intézet munkatársait
kereste meg azzal az elképzelésével, hogy mesekör induljon az intézetben. A korábbi
tapasztalatai ugyanis azt bizonyították, hogy a különböző szakkörök, foglalkozások jó
hatással vannak a benti életre, a fogvatartottak szabadulás utáni visszailleszkedésére.
A mesekörnek van olyan tagja, akit korábban a legszigorúbb őrizetben tartottak, mert
a börtönön belül is folyton verekedésbe keveredett. Amióta a mesekör tagja, nem adott
egy pofont sem senkinek, családtagjaik pedig úgy néznek rá, mint korábban soha. Tapasztalatok szerint azoknak az elítélteknek van nagyobb esélyük a visszailleszkedésre,
akiknek megmaradnak a családi kapcsolataik. Egy elítélt úgy nyilatkozott, hogy „Én a
fiamat itt nevelem a börtönön keresztül, én még nem voltam otthon. Most lesz ötéves a fiam, úgy
született, hogy én már itt voltam, és ez a mesekör, ez minket nagyon összehoz. […] Az apám sima
beszélőre sose jött be hozzám, most az előadásra bejött. Lassan 16 éve ülök, már akarok szabadulni,
menni a családhoz. Eddig nem is akartam.”
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön is próbál a szabadulóknak és családtagjaiknak
segíteni. Az ún. családi konzultációk segíthetik a fogvatartott családjában korábban felhalmozódott feszültségek levezetését, konfliktusok rendezését, egyúttal a már hosszabb
ideje zárt intézeti keretek között élő fogvatartott szabad életre való felkészülését is. Családi konzultációt a szabadulást megelőző 12 hónappal vehetnek igénybe először a fogvatartottak, majd havi egy alkalommal kérhetik azt. A családi konzultáció engedélyezésének feltétele a fogvatartott és a hozzátartozó beleegyező nyilatkozata. A konzultáción
a fogvatartott és a családtag, nevelő és pszichológus jelenlétében és segítségével megbeszélhetnek, feldolgozhatnak egy-egy témát (pl. szabadulás utáni lakhatás megoldása,
munkahely létesítése, az elítélt gyermekeivel való találkozása nehézségeinek kezelése).
Az intézet azon kezdeményezése is alátámasztja azt, hogy börtön után is van élet, miszerint a szabadulás előtti 6 hónapban a fogvatartott felveheti a kapcsolatot volt vagy
leendő munkáltatójával.
Számos szakértői tanulmány rávilágított már a munkanélküliség és az abból táplálkozó szegénység, valamint a bűnelkövetés összefüggéseire. Az ombudsman éppen ezért
pozitívan értékeli a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben folytatott gyakorlatot. Ebben
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az intézetben megpróbálják a fogvatartottak egy részét legalább részmunkaidőben foglalkoztatni, amellyel a munkához való pozitív hozzáállásukat igyekeznek erősíteni. Jelenleg az
intézetben az oktatásban részt vevő fogvatartottakkal együtt 80% körüli a foglalkoztatottak aránya.
A foglalkoztatás (oktatás és a munkáltatás együtt) nemcsak a felnőtt fogvatartottak
szabadulás utáni sorsa szempontjából kulcsfontosságú, hanem a fiatalkorúak életének
alakulásában is nagyon fontos tényező. A pécsi Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetében a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociális
Munka és Szociálpolitika Tanszék hallgatói heti rendszerességgel foglalkoznak a fogvatartottakkal a szabadulást megelőző 4–6 hónapban. Az egyetemisták megtanítják őket
az életút megtervezésére, segítenek eligazodni a hivatali ügyintézésben. Munkájukat
a pártfogó is segíti. A szabadulás után pedig figyelemmel kísérik a fiatal sorsának alakulását és szükség esetén tanácsot adnak, segítséget nyújtanak neki. A Dél-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ a szabadulás előtt álló elítéltek részére havonta egy alkalommal tart egyéni és csoportos foglalkozásokat az intézetben. A munkavállalási tanácsadás segíti a szabadult elítélteket abban, hogy a munkaerőpiacon nagyobb eséllyel
induljanak. A Baranya Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának munkatársa
pedig egyéni foglalkozás keretében heti egy alkalommal a mindennapi életvezetési alapismeretek elsajátításában nyújt segítséget.
Itt is utalni kell az elítéltek társadalmi visszailleszkedését célzó belügyminisztériumi programra, amelynek lényege, hogy az elítélteket az intézetbe lépéstől nemcsak a
szabadulásukig, hanem ezt követően, az utógondozás keretében a munkakeresésben
is segítsék. A szabadultak ugyanis gyakran nem kapnak esélyt arra, hogy bizonyítsák
hozzáértésüket, rátermettségüket, a munkáltatók – az előítéletek miatt – gyakran már
állásinterjúra sem hívják be a börtönt is megjárt álláskeresőt. A programban részt vevők
a különböző képességfejlesztő, önismereti, életvezetési, agresszió- és konfliktuskezelési
tréningen szerzett ismereteikkel már egy későbbi állásinterjún is eredményesen szerepelhetnek.

Összegzés
Az alapvető jogok biztosának büntetés-végrehajtási rendszert érintő intézkedései, javaslatai, felkérései és figyelemfelkeltő tájékoztatásai elsősorban nem a hiányosságok
és a nem megfelelőségek gyakori előfordulására, hanem vizsgálatai alaposságára és a
véleményalkotások megalapozottságára utalnak. Ezt bizonyítja, hogy megállapításai
– a hiányosságok feltárása mellett – szép számmal igazolták vissza az alapvető jogoknak megfelelő gyakorlatokat is. Ez az elfogulatlan véleményalkotás lelkesítő hatású, és
további cselekvésre ösztönző a büntetés-végrehajtás sokszor fáradt, fásult és kimerült
állománya számára. A büntetés-végrehajtási rendszer túlterhelt, amit súlyosít az elérhető anyagi források apadása. Ilyen nehéz körülmények között különösen felértékelődik
minden pozitív megállapítás.
Az ombudsmani ajánlások hatásaként levonható az a tendencia, hogy sok minden
javult a büntetés-végrehajtás rendszerén belül, van fogadókészség a büntetés-végrehajtásért felelős vezetők részéről arra, hogy az ombudsmani kritikákat elfogadják, a javaslatok megvalósítását megfontolva, jobb körülményeket teremtsenek az elítélteknek.
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Véleményünk szerint a magyar büntetés-végrehajtás struktúráját, az európai értékeket középpontba állító, fejlett garanciarendszer övezi. Az alapvető jogok biztosáról szóló
törvény alapján az ombudsman széles körű, és komplex ellenőrző tevékenységet folytat, amely kiterjed a büntetés-végrehajtás szinte valamennyi szegmensére. A biztos által
megfogalmazottak túlnyomó többsége a magyar büntetés-végrehajtás testének legégetőbb sebére, a túlzsúfoltságra vezethető vissza, melyhez képest az egyéb visszásságok
leginkább egyedi jogsérelmek képében jelennek meg. A biztos ajánlásait a büntetésvégrehajtás mindenkor a legnagyobb szakmai körültekintéssel vizsgálja, és igyekszik
annak eleget tenni. A két szervezet között hosszú évekre visszanyúló, kiegyensúlyozott
munkakapcsolat működik, melynek közös eleme, hogy mindkettő tevékenysége az emberi jogok érvényesülését szolgálja egy olyan kényes helyzetben, mint amilyet a személyi szabadság legitim elvonása jelent.
A leírtakban csupán ízelítőt adhattunk a büntetés-végrehajtáson belül jelentkező ellentmondásokból. Valamennyi feltárására, és részletes feldolgozására egy ilyen tanulmány keretében nincs lehetőség. Az egyes témák önmagukban is elegendőek lennének
egy-egy tanulmány megírásához. Úgy gondoljuk, ezek után az olvasó számára nyilvánvaló, hogy milyen összetett és ellentmondásos a büntetés-végrehajtási tevékenység, és
bármennyire is rideg, merev szervezetről beszélünk, emberek alkotják – mind a fogvatartottak, mind a személyzet oldaláról. A tapasztalható ellentmondások feloldására
való törekvések azonban – véleményünk szerint – a fejlődés ösztönzői és mozgatórugói.

Haraszti Margit Katalin – Weinbrenner Ágnes

Menekültek – kísérő nélküli kiskorúak
Az Európai Unió Tanácsa által 2003-ban elfogadott irányelv értelmében „kísérő nélküli kiskorú: az a tizennyolc év alatti személy, aki a tagállamok területére a felügyeletéért jogszabály vagy szokás alapján felelős felnőtt nélkül érkezik, mindaddig, amíg
ilyen személy felügyelete alá nem kerül; ide tartoznak azok a kiskorúak is, akik azt
követően maradnak felügyelet nélkül, hogy a tagállamok területére léptek.”1
A kísérő nélküli kiskorúak migrációjának hátterében igen szerteágazó okok állhatnak. Egyesek háborúk, fegyveres konfliktusok, mások természeti katasztrófák, a
szegénység, a hátrányos megkülönböztetés miatt vagy üldöztetés elől menekülnek.
Megesik, hogy a családjuk a jobb élet reményében, esetleg azért küldi el őket, hogy
a megfelelő színvonalú oktatáshoz vagy más jóléti szolgáltatásokhoz, az orvosi ellátást is beleértve, hozzájuthassanak. Akadnak köztük olyanok, akik az Európai Unió
valamelyik tagállamában élő rokonaikhoz vagy a családtagjaikhoz csatlakoznának,
de megesik az is, hogy emberkereskedelem áldozataként kizsákmányolásra szánják
őket. 2
Általánosságban elmondható, hogy a gyermekeknek, az életkorukból eredő kiszolgáltatott helyzetüknél fogva, a több országon, esetleg kontinensen átívelő, önálló
migrációra való képessége a felnőttekhez képest számottevően korlátozott. A családjából kiszakadt kiskorú, az életkorától és az idegenjogi jogállásától függetlenül,
a szülei, illetve törvényes gondviselője védelmét és gondoskodását nélkülöző, azaz
komoly társadalmi és pszichés hátrányt elszenvedő gyermek. Ezért, a kísérő nélküli kiskorúak alapvető jogai érvényesülésének vizsgálata az ombudsmani alapjogvédelem kiemelten fontos területét képezi. 3 Az alapvető jogok biztosa a hivatali ideje
alatt a kísérő nélküli kiskorúak alapvető jogainak érvényesülését négy alkalommal
vizsgálta.
A vizsgálatok tapasztalatai alapján, a családjukból kiszakadt, Magyarországon felnőtt hozzátartozók nélkül tartózkodó, külföldi állampolgárságú gyermekek három fő
csoportba sorolhatók: az idegenrendészeti jogállásban lévők, idetartoznak a hontalanok is; a menedékjogot élvezők, valamint az embercsempészet áldozatai. Az ország
Lásd az Európai Unió Tanácsának a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról szóló, 2003. január 27-én kelt, 2003/9/EK irányelv (a továbbiakban: Befogadási Irányelv) 2.
cikk h) pontját. Elérhető: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:06:32003L0
009:HU:PDF
2
Lásd az Európai Bizottságnak a kísérő nélküli kiskorúakról szóló cselekvési tervének
(2010–2014) SEC(2010)534, 1. pontját. Elérhető: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:52010DC0213:HU:NOT
3
Lásd az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 1. § (2) bekezdésének a) pontját.
1
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területére a jogszabályi előírások megsértésével belépő kísérő nélküli kiskorúakon
túl, 4 idetartoznak azok, az ismeretlen apától származó, Magyarországon született
gyermekek is, akiket a külföldi állampolgárságú anyák röviddel a szülést követően a
kórházban hagynak. 5

A migráns személyek sajátos csoportja – a kísérő nélküli kiskorúak
A menekültek és a hontalan személyek jogvédelmét nemzetközi jogi dokumentumok,
így különösen a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott egyezményt, valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január
hó 31. napján létrejött jegyzőkönyvet (a továbbiakban együtt: Genfi Konvenció), 6 az
ENSZ keretében New Yorkban 1954. szeptember 28-án létrejött, a hontalan személyek
jogállásáról szóló egyezmény,7 a hontalanság eseteinek csökkentéséről szóló, 1961. augusztus 30-án, New Yorkban elfogadott egyezmény biztosítják, 8 amelyek végrehajtását
az ENSZ menekültügyi főbiztosa9 figyelemmel kíséri.10
Az említett csoportokba nem tartozó migránsok védelmének szintje messze elmarad
a menekültek, valamint a hontalanok védelmét szolgáló nemzetközi intézményrendszertől, hiszen jelenleg nincs olyan, kifejezetten az ő védelmükre hivatott nemzetközi
szervezet, amelynek mandátuma az ENSZ menekültügyi főbiztosának feladatkörével
összevethető lenne.
A migránsok alapvető jogainak érvényesülését mindenekelőtt az ENSZ keretében
létrejött egyezmények, így például a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya,11 a gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya,12
másrészt az olyan a regionális szintű dokumentumok, mint az emberi jogok európai

4
Lásd az AJB 7120/2009, az AJB 733/2012 valamint az AJB 2731/2012. számú jelentéseket. Az alapvető
jogok biztosának jelentései az www.ajbh.hu honlapon elérhetők.
5
Lásd az alapvető jogok biztosának az AJB 2692/2010 és az AJB 4196/2010. számú ügyekben készült
együttes jelentését.
6
Lásd a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott egyezmény,
valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött jegyzőkönyv
(a továbbiakban együtt: Genfi Konvenció) kihirdetéséről szóló 1989. évi 15. törvényerejű rendeletet.
7
Lásd az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban 1954. szeptember 28-án létrejött,
a hontalan személyek jogállásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2002. évi II. törvényt,
8
Lásd a hontalanság eseteinek csökkentéséről szóló, 1961. augusztus 30-án, New Yorkban elfogadott
Egyezmény kihirdetéséről szóló 2009. évi XV. törvényt.
9
 ����������������������������������������������������������������������������������������
Lásd Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, UN General Assembly Resolution 428(V) of 14 December 1950, Chapter II. Elérhető: http://www.unhcr.
org/3b66c39e1.pdf
10
AMBRUS Ágnes: Hontalanság. ENSZ-egyezmények és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi
Főbiztosságának tevékenysége. Acta humana: emberi jogi közlemények, 1999., No 37–38. 5–23.
11
Lásd az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári
és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről szóló 1976. évi 8. törvényerejű rendeletet (a továbbiakban: Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya).
12
 �������������������������������������������������������������������������������������������
Lásd az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott, gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya kihirdetéséről szóló 1976. évi 9.
törvényerejű rendeletet.
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egyezménye,13 az Európai Szociális Charta,14 az Európai Unió Alapjogi Chartája,15 valamint a nemzeti alkotmányok garantálják.
Jelenleg speciálisan a migráns gyermekek védelmét célzó nemzetközi egyezmény sincsen. Az ő védelmükre hivatott nemzetközi jogi dokumentumok közül kiemelkedő fontosságú az ENSZ gyermekjogi egyezménye. 16 A dokumentum jelentőségét mutatja, hogy
azt a világ 193 állama, köztük az Európai Unió összes tagállama ratifikálta, kötelezettséget
vállalva arra, hogy az ENSZ gyermekjogi egyezményében biztosított jogokat valamennyi,
a joghatóságuk alá tartozó gyermek, így a kísérő nélküli kiskorúak számára is biztosítják.
17
A tagállamoktól eltérően az Európai Unió nem tagja az ENSZ gyermekjogi egyezménynek, azonban a gyermeki jogok védelmét az Alapjogi Charta is nevesíti.18
Kizárólag a kísérő nélküli kiskorúakkal foglalkozik az Európai Unió Tanácsának a 97/c
221/03 számú állásfoglalása (a továbbiakban: állásfoglalás), amely meghatározza azokat
a kereteket, amelyek biztosítása az említett a gyermekek beléptetése, tartózkodása, vis�szatérése, valamint a menedékjogi kérelmeik elbírálása során elvárható. Az állásfoglalás
preambuluma szerint a kísérő nélküli kiskorúak olyan, fokozottan kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek, akiknek különleges védelemre és gondoskodásra van szüksége.
Azon túl, hogy az állásfoglalás 4. szakasza meghatározza a kísérő nélküli kiskorú kérelmezők által benyújtott menedékkérelmek elbírálásának minimális eljárási szabályait, a
dokumentum leginkább arra koncentrál, hogy a tagállamok az ilyen gyermekek jogellenes belépésének megelőzése, valamint hazatérésének megszervezése érdekében milyen
intézkedéseket tehetnek.19 Annak ellenére, hogy az állásfoglalás kötelező erővel nem
rendelkező jogi aktus, hatása mind a kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó közösségi
szabályokban, mind a tagállami, így a hazai jogszabályokban is tetten érhető. A többi,
az Európai Unió keretében kibocsátott, és a kísérő nélküli kiskorúakra alkalmazandó
rendelkezéseket is tartalmazó dokumentum kizárólag az adott szabályozási tárgykörrel
érintett gyermekekre irányadó speciális előírások megfogalmazására szorítkozik.20
13
Lásd az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november
4-én kelt egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1993. évi
XXXI. törvényt (a továbbiakban: Emberi Jogok Európai Egyezménye).
14
Lásd az Európai Szociális Charta kihirdetéséről szóló 1999. évi C. törvényt, valamint a Módosított
Európai Szociális Charta kihirdetéséről szóló 2009. évi VI. törvényt.
15
Elérhető: http://eur-lex.europa.eu/hu/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303HU.01000101.htm
16
Lásd a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvényt (a továbbiakban: ENSZ gyermekjogi egyezmény).
17
United Nations Treaty Collection. Elérhető: http://treaties.un.org/pages/viewdetails.
aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-11&chapter=4&lang=en
18
Lásd az Európai Unió Alapjogi Chartájának 24. cikkét.
19
Council Resolution of 26 June 1997 on unaccompanied minors who are nationals of third countries.
Elérhető: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y0719(02):EN:NOT
20
Ilyen rendelkezéseket tartalmaz a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról szóló 2003/9/EK tanácsi irányelv; a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó
tagállami eljárások minimumszabályairól szóló 2005/85/EK tanácsi irányelv; a harmadik országok
állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként, vagy a más okból nemzetközi
védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó
minimumszabályokról szóló 2004/83/EK tanácsi irányelv; az Európai Unió területének elhagyására
kötelezéssel összefüggő legfontosabb előírásokat a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról
szóló 2008/115/EK tanácsi irányelv; valamint az Európai Unió Tanácsának egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős
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Az otthon, illetve a származási ország előre eltervezett, ad hoc elhatározáson nyugvó,
esetleg kényszerű elhagyása azonban különleges dimenziót nyer azzal, ha a hosszú,
gyakran több országot érintő, nem ritkán veszélyes útra egy tinédzserkorban lévő, vagy
még annál is fiatalabb gyermek önállóan vállalkozik. A felnőtt kísérő nélküli gyermekek migrációja mind a cél-, mind a tranzitországok számára sajátos problémákat okoz.
Ezek kezeléséhez nyújt segítséget az ENSZ Gyermek Jogai Bizottságának 21 6. számú
kommentárja (a továbbiakban: 6. számú kommentár), 22amelynek célja, hogy a tagállamok számára iránymutatást és segítséget nyújtson ahhoz, hogy a családjukból kiszakadt, külföldi állampolgárságú gyermekek ügyeinek intézése során az egyezményből
eredő kötelezettségeiknek miként tegyenek eleget.
Az ENSZ gyermekjogi egyezménye 2. cikkének értelmezése kapcsán az ENSZ Gyermek
Jogainak Bizottsága leszögezte, hogy bár a dokumentum a kísérő nélküli kiskorúakat nem
nevesíti, az egyezményben biztosított jogok nem a tagállam állampolgáraira korlátozódnak, következésképpen azokat valamennyi gyermek – köztük a menedékkérő, a menekült
és a migráns gyermekek – számára állampolgárságra, hontalanságra, valamint idegenrendészeti jogállásra tekintet nélkül biztosítani kell.”23 Az egyezményben előírt kötelezettségei
teljesítése során az állam egyrészt köteles az olyan cselekményektől tartózkodni, amelyek
a kísérő nélküli kiskorúakat akadályozzák, hogy a dokumentumban biztosított jogaikkal
éljenek, másrészt kötelesek a jogok gyakorlását segítő intézkedéseket tenni.24
Az ENSZ gyermekjogi egyezményét a tagállam joghatósága alá tartozó valamennyi
gyermekre, így azokra is alkalmazni kell, akik az állam területére próbálnak bejutni. 25
Ez a jogértelmezés különösen azoknak, a repülőterek nemzetközi zónájában tartózkodó kísérő nélküli kiskorúak esetében fontos, akiket a hatóság az állam területére történő
beléptetésük megtagadása kapcsán fosztott meg a személyes szabadságuktól.26
Az ENSZ gyermekjogi egyezményének 3. cikkének 1. pontja szerint a tagállamok által működtetett „szociális védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben a
gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe elsősorban”.27
A 6. számú kommentár egyértelműen meghatározza azokat a speciális szabályokat is,
amelyeket a tagállamoknak a kísérő nélküli kiskorúak mindenek felett álló érdekének
érvényesítése céljából alkalmazniuk kell.
tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/
EK (Dublin II) rendelete.
21
Lásd az ENSZ gyermekjogi egyezmény 43. cikk 1. pontját.
22
 ����������������������������������������������������������������������������������������������
Lásd Committee of the Rights of the Child: General Comment No. 6. (2005) on treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin. Elérhető: http://daccess-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/438/05/PDF/G0543805.pdf?OpenElement
23
 ��������������������������������������������������������������������������������������������
Committee of the Rights of the Child: General Comment No. 6. (2005) on treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin, 12. pont.
24
 ��������������������������������������������������������������������������������������������
Committee of the Rights of the Child: General Comment No. 6. (2005) on treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin, 13. pont.
25
 ��������������������������������������������������������������������������������������������
Committee of the Rights of the Child: General Comment No. 6. (2005) on treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin, 12. pont
26
A témában lásd például HARASZTI Katalin: Jogi „határ-esetek” és az alkotmány. A ferihegyi
repülőtér tranzitterülete ombudsmani vizsgálatának tapasztalatai. Belügyi Szemle, 2000. 48. évf. 3. sz.
117–133.
27
A gyermek mindenek felett álló érdekét az Európai Unió Alapjogi Chartája 24. cikk (2) bekezdése
is nevesíti.

380

H a ra szt i M a rg it K at a l i n – Wei nbren ner Ág nes

Elsőként a hatóságnak tisztáznia kell a kísérő nélküli kiskorú személyazonosságát. A
személyazonosság megállapítása során a gyermek állampolgárságán túlmenően, a neveltetése körülményeit, etnikai, szociális és kulturális hátterét, szükségleteit, továbbá
azt is vizsgálni kell, hogy milyen védelemre van szüksége. A személyazonosság vizsgálatát nyugodt és biztonságos körülmények között, speciálisan képzett, az életkorból,
valamint a nemi identitásból eredő sajátosságokat ismerő, és azokat tiszteletben tartó
szakembernek kell elvégeznie.28
Másrészt a kísérő nélküli kiskorú számára mielőbb olyan, kompetens gyámot kell
kirendelni, aki gondoskodik arról, hogy a mindenek felett álló érdeke valamennyi, az őt
érintő közigazgatási és bírósági eljárásban érvényesüljön. A menedékjogért folyamodó,
valamint azon kísérő nélküli kiskorúak számára, akik ellen valamilyen hatósági vagy
bírósági eljárás indul, a gyámon kívül megfelelő jogi képviselőt is biztosítani kell.29
Az élethez való jogot, az ENSZ gyermekjogi egyezmény elfogadását megelőzően már
több, emberi jogi tárgyú nemzetközi egyezmény is deklarálta. 30 A dokumentum 6. cikkében a „részes államok elismerik, hogy minden gyermeknek veleszületett joga van az
életre”, továbbá vállalják, hogy a „lehetséges legnagyobb mértékben biztosítják a gyermek életben maradását és fejlődését”. 31
A kísérő nélküli kiskorúak élethez, életben maradáshoz, valamint fejlődéshez való
jogának érvényesülése kapcsán nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a felnőttekhez hasonlóan, sokan jogsértő módon érkeznek az Európai Unió területére. Nem ritka,
hogy az embercsempészek a gyermekek egészségét, testi épségét, sőt akár az életét is
veszélyeztető módon továbbítják őket úti céljuk felé. Közéjük tartoznak például azok az
észak-afrikai Tanger nemzetközi kikötőjének körzetében tartózkodó kiskorúak, akik
arra várakoznak, hogy a Földközi-tengeren nemegyszer az életük kockáztatásával átkelve, Spanyolországba vagy Olaszországba menjenek. 32 Hasonló utazásra számíthatnak a nyugat-afrikai kikötőkben várakozó kísérő nélküli kiskorúak is, akik apró csónakokon a Kanári-szigetekre akarnak átkelni. 33 Nem feledkezhetünk el azokról az albán
kísérő nélküli kiskorúakról sem, akiket többnyire azért, hogy a külföldön megszerzett
keresetükkel otthon maradt családjukat támogathassák az Adrián át Olaszországba,
vagy a hegyeken át Görögországba csempésznek. 34 Végül itt kell megemlíteni azokat
28
 ��������������������������������������������������������������������������������������������
Committee of the Rights of the Child: General Comment No. 6. (2005) on treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin, 20. pont.
29
 ��������������������������������������������������������������������������������������������
Committee of the Rights of the Child: General Comment No. 6. (2005) on treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin, 21. pont.
30
Lásd például az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának a 3. cikkét, a Polgári és Politikai Jogok
Nemzetközi Egyezségokmányának 6. cikkét, az Emberi Jogok Európai Egyezményének 2. cikkét,
valamint az Az Európai Unió Alapjogi Chartája 2. cikk (1) bekezdését.
31
Lásd az ENSZ gyermekjogi egyezmény 6. cikk 1. és 2. pontját.
32
Vachiano, Francesco: Bash n’ataq l-walidin (’to save my parens’): personal and social challenges of
Moroccan unaccompanied children in Italy. In Jyothi K anics – Daniel Senovilla Hernandez – Kristina Touzenis (ed.): Migrating alone: unaccompanied and separated children’s migration to Europe. UNESCO,
2010. 107–127. Elérhető: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001907/190796e.pdf
33
 ������������������������������������������������������������������������������������������������
Unwelcome Responsibilities. Spain’s Failure to Protect the Rights of Unaccompanied Migrant Children in the Canary Islands, Human Rights Watch, 2007. Elérhető: http://www.hrw.org/sites/default/
files/reports/spain0707webwcover.pdf
34
 ���������������������������������������������������������������������������������������������
ORGOCKA, Aida: The international migration of children from rural north-east Albania, in KANICS, Jyothi, SENOVILLA HERNANDEZ, Daniel & TOUZENIS, Kristina (ed): Migrating alone: unaccompanied and separated children’s migration to Europe, UNESCO 2010, 129-141. Elérhető: http://unesdoc.
unesco.org/images/0019/001907/190796e.pdf
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az afgán és pakisztáni állampolgárságú kísérő nélküli kiskorúakat is, akik az Iránon,
Törökországon és a Balkánon át húzódó tranzitútvonal megtételét követően, a zöldhatáron át, illegális módon lépnek Magyarország, illetve az Európai Unió területére. 35

Kísérő nélküli kiskorúak Magyarországon
A tiltott határátlépést elkövető kísérő nélküli kiskorúak
A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya szerint mindenkinek alapvető joga, hogy bármely országot, ideértve a sajátját is, szabadon elhagyjon.36 Ezzel szemben
egyetlen emberi jogi dokumentum, így az ENSZ gyermekjogi egyezménye sem biztosít senki számára alanyi jogot ahhoz, hogy a saját országán kívül, bármely más államba belépjen.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága a külföldiek beutazása kapcsán azon az állásponton volt, hogy a tagállamok az Emberi Jogok Európai Egyezményében meghatározott
kötelezettségeik teljesítése esetén „kétségkívül szuverén módon élhetnek a területükre
belépő és az ott tartózkodó külföldiek ellenőrzésének, valamint kiutasításának lehetőségével”.37 Az Európai Unió Tanácsának állásfoglalása szerint a tagállamoknak – a
menedékkérőket kivéve – a nemzeti jogszabályaikkal és gyakorlatukkal összhangban,
joguk van ahhoz, hogy az előírt dokumentumokkal és jogosultságokkal nem rendelkező kísérő nélküli kiskorúak területükre történő beléptetését megtagadják. 38
A migrációs közösségi statisztikákról szóló rendelet értelmében a tagállamok mindössze a nemzetközi védelemért folyamodó kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó számadatokat kötelesek éves bontásban közölni. 39 Az említett okból, az Európai Unió területére érkező, valamennyi kísérő nélküli kiskorút érintő, átfogó jellegű, harmonizált
közösségi statisztika jelenleg nem elérhető.
Az Európai Unió adatai szerint 2012-ben a nyugat-balkáni térségből induló migrációs
hullám hatására, az ország területére irányuló tiltott határátlépések számát tekintve, Magyarország – Olaszország, Görögország és Spanyolország után – a 4. helyen állt.40 A magyar
határőrizeti szervek 2012-ben 7261 tiltott határátlépést elkövető személyt állítottak elő.41
Lásd az alapvető jogok biztosának az AJB 2731/2012. számú jelentését. Elérhető: www.ajbh.hu
Lásd az 1978. évi 8. törvényerejű rendelet 12. cikk 2. pontját.
37
European Court of Human Rights, Case of Chahal v. The United Kingdom, Judgment of 15 November
1996. 73. pont. Elérhető: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58004
38
Lásd a Council Resolution of 26 June 1997 on unaccompanied minors who are nationals of third
countries. 2. § 1. pontját.
39
Lásd az Európai Parlament és a Tanács 2007. július 11-én kelt, a migrációra és a nemzetközi
védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra
vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló 862/2007/EK rendeletét. Elérhető: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L
:2007:199:0023:0029:HU:PDF
40
Dr. Vass Gizella: Az idegenrendészeti őrizet gyakorlata. In „Emberi jogok kint és bent – ombudsmani
szemmel”. A büntetés-végrehajtás fogvatartottjainak, a külföldiek idegenrendészeti és menedékjogi fogvatartásának
alapjogi összefüggéseit, valamint az ügyvédek és a hozzájuk fordulók jogait vizsgáló projekt. AJB projektfüzetek
2013/2. Budapest: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, 2013. 113.
41
Honfi Péter r. alezredes, Csongrád Megyei Határrendészeti Szolgálatvezető: A Schengen külső
határon észlelt migrációs mozgások címmel, a Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozatának 2012. június 6-án Győrben elhangzott előadásán közölt adatok (kézirat).
35
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A határrendészet munkatársai az illegális határátlépést elkövető gyermeket először
igazoltatják, majd előállítják.42 Amennyiben a személyazonosító okmányokkal nem
rendelkező személy kiskorúságát illetően kétség merül fel, az idegenrendészeti hatóságnak a külföldi életkorának megállapításához szakértőt kell felkérnie. A határőrizeti
szervek az életkor meghatározása céljából két esetben szoktak szakértőt igénybe venni:
az egyik, amikor a kiskorúnak látszó külföldi felnőttnek, a másik, amikor a felnőttnek
látszó külföldi kiskorúnak vallja magát. Az életkor meghatározást rendőrorvos, ennek
hiányában a rendőrség által felkért más orvos, eseti szakértőként végzi.43
Az idegenrendészeti eljárásban az életkor meghatározása tolmács közreműködésével,
kikérdezés, illetve szemrevételezés módszerével történik. Elsőként az orvos a külföldi
nyilatkozatai alapján rögzíti a nevét, születési helyét idejét és a lakcímét. Az orvos a vizsgált személy „előzményi adatainak” megismerése céljából szüleiről, testvéreiről, iskolairól, továbbá arról érdeklődik, hogy mennyi ideje van úton. Az alapvető jogok biztosának
vizsgálata során tanulmányozott iratok között volt olyan is, amelyben az életkor-meghatározás céljából elvégzett orvosi vizsgálatról készült irat azt is megemlítette, hogy a
külföldi már háromszor borotválkozott. A szemrevételezés során a rendőrorvos megméri
a külföldi magasságát, testsúlyát, megvizsgálja a testfelépítését, a szexuális érettségére,
valamint az esetleges fejlődési zavarokra utaló jeleket. Az életkor meghatározás utolsó
lépéseként, az orvos a külföldi fogazatának épségét, a fogak felületének állapotát, illetve a
bölcsességfogak meglétét szemrevételezte. A vizsgálatot végző orvos a külföldi életkoráról a felsorolt módon összegyűjtött információk alapján, írásban nyilatkozik.44
A határőrizeti szervek 2008-ban 265, 2009-ben 261, 2010-ben 284, 2011-ben már 359, míg
2012-ben összesen 875 olyan, személyazonosításra alkalmas okmánnyal nem rendelkező,
túlnyomó többségében illegális határátlépést elkövető harmadik országbeli állampolgárral
szemben intézkedtek, akiknek a kiskorúságát a rendőrség által elrendelt orvosi vizsgálat
valószínűsítette.45A gyermekek önálló migrációs képességének az életkorukból eredő korlátaiból eredően, az alapvető jogok biztosának a kísérő nélküli kiskorúak alapvető jogainak
érvényesülésével foglalkozó vizsgálatai tapasztalatai szerint többségében a 14. életévüket
betöltött fiatalok azok, akik felnőtt kísérő nélkül, illegálisan lépik át az országhatárt.
Az idegenrendészeti hatóság a jogszerű tartózkodás feltételeit nem teljesítő kísérő nélküli kiskorút a családjából kiszakadt gyermekként kezeli, amelynek során a rendőrség haladéktalanul kapcsolatba lép az illetékes gyámhivatallal, és kezdeményezi az idegenrendészeti eljárásban a gyermek jogi képviseletét ellátó ügygondnok kirendelését.46
A kísérő nélküli kiskorú idegenrendészeti meghallgatása a gyámhivatal által kirendelt
ügygondnok, többségében az illetékességi területén működő ügyvédek valamelyikének
jelenlétében történik.
Az ENSZ gyermekjogi egyezménye valamennyi gyermek számára, életkorára való
42
Lásd az alapvető jogok biztosának AJB 2731/2012. számú jelentését, ami a www.ajbh.hu oldalon
elérhető.
43
Lásd a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 58. § (1) bekezdésének a) pontját.
44
Lásd az alapvető jogok biztosának AJB 2731/2012. számú jelentését.
45
A menedékkérő, valamint a menedékjogért nem folyamodó kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó
adatokat az Országos Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Főosztálya az AJB 2731/2012. számú
ügyben bocsátotta az alapvető jogok biztosának rendelkezésére.
46
Lásd a Ket. 40. § (5) bekezdését.
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tekintet nélkül biztosítja azt a jogot, hogy bármely közigazgatási eljárásban, amelyben
érdekelt, közvetlenül vagy képviselője útján meghallgassák. Ezzel szemben, az alapvető
jogok biztosának munkatársai azt tapasztalták, hogy a rendőrség azoknak a csoportban
érkező kísérő nélküli kiskorúaknak az esetében, akik rokoni kapcsolatban állnak egymással, a 14. életévét betöltött gyermeket a nála fiatalabb rokonai törvényes képviselőjeként kezeli és az utóbbiakat nem hallgatja meg az idegenrendészet eljárásban. Az említett gyakorlat azon túl, hogy figyelmen kívül hagyja az ENSZ gyermekjogi egyezménye
12. cikkének előírásait, ellentétes a magyar Polgári Törvénykönyv szabályaival is, hiszen
a 14 életévét elért, de a 18. életévét még be nem töltött személy csak korlátozottan cselekvőképes, így más nevében érvényes jognyilatkozatot nem tehet.47
Az alapvető jogok biztosának vizsgálata során áttekintett iratokban nyoma sem volt annak, hogy a kísérő nélküli kiskorúak jogi képviseletét ellátó, így a mindenek felett álló érdekük érvényesülésének előmozdításáért felelős ügygondnok ragaszkodott volna ahhoz,
hogy rendőrség az őket érintő eljárásban a többi kísérő nélküli kiskorút is meghallgassa,
vagy az említett joggyakorlatot bármiféle módon kifogásolta volna. Az említett mulasztásra az sem lehet magyarázat, hogy a gyámhatóság az azonos éjszakán előállított, mind a
12 kísérő nélküli kiskorú ügygondnokaként ugyanazt az ügyvédet rendelte ki.48
A rendőrség – a törvényben meghatározott kivétellel – idegenrendészeti kiutasítást
rendel el azzal a harmadik országbeli állampolgárral szemben, aki jogellenesen lépte
át Magyarország államhatárát, vagy azt megkísérelte; továbbá azzal szemben is, aki a
jogszerű tartózkodás feltételeit nem teljesíti.49 Az illegális határátlépést elkövető kísérő
nélküli kiskorú a jogszerű magyarországi tartózkodás feltételeinek nem tesz eleget, így
menedékjogi kérelem hiányában a rendőrség kiutasítja őt az országból.
A rendőrség az idegenrendészeti eljárásban előállított kísérő nélküli kiskorú személyes szabadságát előbb előállítás címén legfeljebb 12 óra időtartamban, 50 majd annak lejártát követően, ha az előállítás alatt tartózkodásának jogcímét vagy személyazonosságát nem sikerült megállapítani, visszatartás címén, további tizenkét órára
korlátozhatja. 51Az idegenrendészeti eljárás alatt álló kísérő nélküli kiskorút, legkésőbb
az elállítását követő 24 óra elteltével köteles elengedni.
Miután a kísérő nélküli kiskorúval szemben nem lehet kiutasítást előkészítő őrizetet
elrendelni, 52 a rendőrség a szülői felügyelet nélkül maradt kísérő nélküli kiskorút a legközelebbi, ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására is kijelölt gyermekotthonban helyezi el, és erről haladéktalanul értesíti a külföldi állampolgárságú gyermekek ügyeinek
intézésére kijelölt gyámhatóságot. 53 Ezt követően, a rendőrség a kísérő nélküli kiskorút
az elhelyezésére kijelölt gyermekotthonba szállítja. 54
Lásd a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 12/A. §-át.
Lásd az alapvető jogok biztosának AJB 2731/2012. számú jelentését.
49
Lásd a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 évi II.
törvény (a továbbiakban: Harmtv.) végrehajtásáról szóló, 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 146. § (2) a)
és b) pontját.
50
Lásd a Harmtv. 43. § (2) bekezdés
51
Lásd a Harmtv. 67. (5) bekezdését.
52
Lásd a Harmtv. 56. § (2) bekezdését.
53
A Magyarország területén tartózkodó nem magyar állampolgár kiskorúak védelmével összefüggő
gyámhatósági ügyekben 2004. január 1-��������������������������������������������������������������
jé������������������������������������������������������������
től, országos illetékességgel, Budapest Főváros V. Kerületének gyámhivatala jár el.
54
Lásd a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 72. § (1)
és (3) bekezdését.
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Az alapvető jogok biztosának vizsgálati tapasztalatai szerint egyes, ideiglenes elhelyezés biztosítására kijelölt gyermekotthonok a rendőrség által az ország elhagyására kötelezett kísérő nélküli kiskorúakat nem hajlandók befogadni. A gyermekotthoni munkatársak beszámolói szerint ellenállásuk legfőbb oka, hogy megfelelő eszközök hiányában,
gyakran még a náluk elhelyezett kísérő nélküli kiskorúak áldozattá válását sem képesek
megelőzni. Van olyan gyermekotthon, ahol a szintén ideiglenes elhelyezés alatt álló magyar állampolgár lakók a kísérő nélküli kiskorúak pénzét vagy más vagyontárgyát eltulajdonították. Előfordult, hogy személyfuvarozással foglalkozó vállalkozói kör települt
rá az intézményre, amelynek tagjai a kísérő nélküli kiskorúak külföldre szállítására specializálódtak. Néhány vállalkozó a továbbutazni szándékozó kísérő nélküli kiskorúak
felkutatásába a gyermekotthon magyar állampolgárságú lakóit is igyekezett bevonni,
akik a sikeres megrendelések közvetítése fejében díjazásban részesültek. Akadt olyan
gyermekotthon is, ahol egyes kísérő nélküli kiskorúakért olyan, magyarul nem beszélő,
külföldi állampolgárok jelentkeztek, akik az okmányokkal nem rendelkező gyermekkel
fennálló rokoni kapcsolatukat nem tudták igazolni. Amikor az intézmény munkatársai
a gyermek kiadását megtagadták, az állítólagos hozzátartozók kiabálni kezdtek, és bántalmazással fenyegették őket. Miután a többi, magyarországi gyermekotthonhoz hasonlóan, biztonsági őröket ez az intézmény sem alkalmazott, a vita a kísérő nélküli kiskorú,
illetve az állítólagos hozzátartozók távozásával végződött. Pénzügyi források hiányában
a gyermekotthonoknak arra sincs lehetőségük, hogy akár a kísérő nélküli kiskorúakkal,
akár az értük jelentkező állítólagos hozzátartozóikkal történő kommunikáció céljából
tolmácsot vegyenek igénybe. Nehézséget jelent, hogy a rendőrség által ideiglenesen elhelyezett kísérő nélküli kiskorúak közel négyötöde a gyermekotthonba érkezését követő
1-2 napon belül bejelentés nélkül, ismeretlen helyre távozik. Amennyiben az ismeretlen
helyre távozó gyermek 24 órán belül nem kerül elő, távozását a gyermekotthon munkatársai jelzik a rendőrségnek, amely elrendeli a kőrözését. Az alapvető jogok biztosának
vizsgálata során sem a meghallgatott rendőrök, sem a gyermekotthoni munkatársak között nem volt senki, aki egyetlen olyan esetre emlékezett volna, amikor az ismeretlen
helyre távozás miatt körözés alatt álló kísérő nélküli kiskorú előkerült volna. Nem meglepő, hogy a kísérő nélküli kiskorúak elhelyezése, ellátása, tartózkodása vagy távozása
kapcsán negatív tapasztalatokat szerezett intézmények a későbbiekben az ilyen gyermekek befogadásától elzárkóztak. 55
Azokat, az idegenrendészeti kiutasítás alatt álló kísérő nélküli kiskorúakat, akiknek
nem sikerül ismeretlen helyre távozniuk, a rendőrség kitoloncolja az országból. A gyermeknek a szomszédos ország hatóságának történő átadásáig van lehetősége arra, hogy
menedékjogi kérelmet terjesszen elő. A rendőrség menedékkérő kísérő nélküli kiskorút
Fótra, a Károlyi István Gyermekközpont keretében működő, Kísérő Nélküli Kiskorúak
Otthonába szállítja.
Az Alaptörvény 14. cikk (2) bekezdése értelmében, senki nem utasítható ki olyan
államba, vagy nem adható ki olyan államnak, ahol az a veszély fenyegeti, hogy halálra ítélik, kínozzák vagy más embertelen bánásmódnak, büntetésnek vetik alá (nonrefoulement).
A rendőrség a non-refoulement fennállását a „kiutasítás elrendelésével és végrehajtásával

55

Lásd az alapvető jogok biztosának AJB 2731/2012. számú jelentését.
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kapcsolatos eljárásában köteles vizsgálni”, 56 amelynek során beszerzi a menekültügyi hatóság véleményét. 57
A non-refoulement szabályán túlmenően, kifejezetten a kísérő nélküli kiskorúak esetében alkalmazandó előírás, hogy őket csak akkor lehet Magyarországról kiutasítani,
ha a származási államukban vagy más befogadó államban a család egyesítése, illetve az
állami vagy egyéb intézményi gondoskodás megfelelően biztosított. 58
A visszatérési irányelv szerint a kísérő nélküli kiskorúak „kitoloncolása előtt, a tagállam
hatóságainak meg kell győződniük arról, hogy a kiskorú egy családtagjához, kinevezett gondviselőhöz vagy a fogadó állam megfelelő befogadó létesítményéhez kerül”. 59
Ezzel szemben, a hatályos magyar jogszabályok egyrészt semmiféle előírást sem tartalmaztak arra vonatkozóan, hogy a kísérő nélküli kiskorú kiutasítását, illetve kitoloncolását elrendelő hatóság milyen módon köteles meggyőződni arról, hogy a gyermek a
fogadó államban valóban egy családtagjához, kinevezett gondviselőhöz vagy a fogadó
állam megfelelő befogadó létesítményéhez kerül. Másrészt arra vonatkozóan sincs jogszabályi előírás, hogy az idegenrendészeti hatóság a kísérő nélküli kiskorú kiutasításának elrendelését, illetve kitoloncolásának végrehajtását megelőzően a gyermek mindenek felett álló érdekét miként köteles azonosítani, illetve annak érvényesülését hogyan
köteles biztosítani.
Az idegenrendészeti hatóság befogadottként ismeri el azt a kísérő nélküli kiskorút, akit
az Alaptörvény non-refoulement szabályára tekintettel az országból nem szabad kiutasítani, vagy a kitoloncolását akár az említett okból, akár azért nem lehet végrehajtani,
mert az őt befogadó államban a családegyesítés, illetve az állami vagy egyéb intézményi
elhelyezése biztosítható. Az ilyen gyermek humanitárius tartózkodási engedélyt kap, és
az ő további elhelyezésükért és ellátásukért a hazai gyermekvédelmi rendszer a felelős.60
A Magyarországon született kísérő nélküli kiskorúak
Az alapvető jogok biztosa civil szervezetektől, a Magyar Helsinki Bizottságtól és az SOS
Gyermekfalu Magyarországi Alapítványától érkező beadványokból értesült azoknak az
ismeretlen apáktól származó, Magyarországon született kiskorúaknak a problémájáról,
akiket röviddel a szülést követően, ismeretlen helyre távozó, külföldi állampolgárságú anyák a kórházban hagynak. A vizsgálat tapasztalatai szerint az említett helyzetbe
jellemzően a román és az ukrán állampolgárságú, magyarul beszélő, magukat magyar
nemzetiségűnek valló anyák újszülött gyermekei kerülnek.
Az ENSZ gyermekjogi egyezményének 7. cikke alapján a „gyermeket a születésekor
anyakönyvezni kell, és ettől kezdve joga van ahhoz, hogy nevet kapjon, állampolgárságot szerezzen,
és lehetőség szerint ismerje szüleit, valamint ahhoz, hogy ezek neveljék”.61
Lásd a Harmtv. 52. § (1) bekezdését.
Lásd a Harmtv. végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (3) bekezdését.
58
Lásd a Harmtv. 45. § (5) bekezdését.
59
Lásd az Európai Unió területének elhagyására kötelezéssel összefüggő legfontosabb előírásokat
a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló 2008/115/EK tanácsi irányelv 10. cikkét.
60
Ennek részleteiről lásd az alapvető jogok biztosának AJB 733/2012. számú jelentését.
61
A születés anyakönyvezéséhez, a névviseléshez, valamint az állampolgárság megszerzéséhez
való jogot a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 24. cikkének 2. és 3. pontjai is
nevesítik.
56
57
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Valamennyi Magyarországon történt születést anyakönyvezés végett az illetékes
anyakönyvvezetőnél, legkésőbb a szülést követő első munkanapon be kell jelenteni.62
Az egészségügyi intézményben történt szülést az intézmény vezetője, az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon köteles jelenteni, amit a szülők személyazonosításra
szolgáló okmánya alapján kell kitölteni. A külföldi állampolgárságú szülő a személyazonosságát érvényes úti okmánnyal, vagy a magyar hatóság által kiállított érvényes
személyazonosító igazolvánnyal, esetleg a menekültügyi vagy az idegenrendészeti hatóság által kiállított okmánnyal igazolhatja.
Az anyakönyvvezető a gyermek anyjaként annak a nőnek az adatait regisztrálja, aki
őt a világra hozta. Ha az anyja semmiféle személyazonosításra alkalmas okmánnyal sem
rendelkezik, az anyakönyvezető mind a személyes adatait, mind az állampolgárságát az
anya nyilatkozata alapján regisztrálja. Amennyiben a szüléskor az anya nem él házasságban, és az apa személyét más módon sem lehet megállapítani, az anyakönyvnek az
apa adatait tartalmazó rovatai üresen maradnak. Ilyenkor a gyermeket az anya családi
nevéből, illetve az általa megjelölt utónévből álló születési névre anyakönyvezik.
Miután a magyar állampolgársági jog a leszármazás elvét követi, 63 az anyakönyvvezető a gyermek szüleinek állampolgárságát is köteles megvizsgálni. Amennyiben a
gyermeknek csak az anyja ismert, az anyakönyvvezető az ő állampolgárságát vizsgálja.
Az ismeretlen apától származó, külföldi állampolgár anyák Magyarországon született
gyermeke nem szerzi meg a magyar állampolgárságot, ezért az anyakönyvvezetők „ismeretlen állampolgár”-ként anyakönyvezik őket.64
Az anyakönyvvezető a külföldi állampolgár szülők anyakönyvi eseményéről, így
az ismeretlen állampolgárságú gyermek születéséről is köteles a központi anyakönyvi
szervet értesíteni. A központi anyakönyvi szerv – a menekültként elismert személyek
kivételével – az anyakönyvi kivonatot a külföldi állampolgársága szerinti idegen állam
illetékes magyarországi külképviseletének megküldi.65
A nem magyar állampolgár gyermek jogállásának rendezése, így különösen a személyazonosságának, valamint állampolgárságának igazolására szolgáló okmányok
beszerzése a szülők kötelessége. Amint a külföldi állampolgár Magyarországon született gyermeke állampolgárságát valamilyen okmánnyal igazolja, azt az anyakönyvvezető a születési anyakönyvbe haladéktalanul bejegyzi. Ezt követően, a magyar hatóságok által kiállított születési okiratban már a gyermeknek a szülők által igazolt
állampolgársága szerepel.
Az ismeretlen apától származó, Magyarországon született, de az anya által hátrahagyott külföldi gyermek gondozása, jogállásának rendezése, különösen a személyazonosságának és állampolgárságának tisztázása, továbbá az ezek igazolására szolgáló okmányok beszerzése a gyermekvédelmi szervek feladata. Az ilyen, szülői felügyelet alatt nem
álló, és más felnőtt kísérővel sem rendelkező gyermeket a gyámhatóság köteles ideiglenes

62
Lásd Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. törvényerejű
rendelet (a továbbiakban: At.) 9. §-át.
63
Lásd az Alaptörvény G) cikkének (1) bekezdését.
64
 ����������������������������������������������������������������������������������������
A hason���������������������������������������������������������������������������������
l��������������������������������������������������������������������������������
ó helyzetben lévő gyermekek kapcsán lásd LYNCH, Mauren and TEFF, Melanie: Childhood statelessness. Forced Migration Review, Issue 32, April 2009, 31�������������������������������
–������������������������������
33. Elérhető: http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR32/FMR32.pdf
65
Lásd az At. végrehajtásáról szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 102. § (1) és (2) bekezdéseit.
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hatállyal valamelyik gyermekintézményben elhelyezni,66 és a jogszerű magyarországi
tartózkodásához szükséges okmányok beszerzése céljából az illetékes idegenrendészeti
hatóságot értesíteni. A gyámhatóság a Magyarországon született, ismeretlen állampolgárságú, kísérő nélküli gyermek ügyében tett intézkedéséről – a gyermek állampolgársága
szerinti országba történő visszajuttatásának elősegítése céljából – az anya ismert vagy a
szülést követően tett nyilatkozatában megjelölt állam külképviseletét is tájékoztatja. 67
Az államok az állampolgárság megadásával, illetve valamely személy állampolgárként történő elismerésével kapcsolatos ügyekben nemzeti joguk szerint járnak el, így
a külföldről érkező megkeresésekre is az abban előírt módon reagálnak. A gyámhatóságtól érkező megkeresésekre a külképviseletek írásban válaszolnak. A válaszok megérkezéséig többnyire néhány hónapot, de – amint azt az AJB 2629/2010. számú ügy is
bizonyította – akár egy évnél hosszabb időt is várni kell.
A külképviseletektől érkező válasz kétféle lehet. Az egyik, amikor a megkeresett
állam az anyát, illetve annak ismeretlen állampolgárként anyakönyvezett gyermekét
állampolgáraként elismeri. A gyámhatóság az ilyen állampolgársági bizonyítványt a
születést regisztráló anyakönyvvezetőknek továbbítja, aki az anyakönyvben szereplő,
„ismeretlen állampolgár” bejegyzést, a külföldi okmány által igazolt állampolgárságra
javítja. A másik, amikor a külképviselet azt válaszolja, hogy a megkeresésben megjelölt,
ismeretlen apától származó, kísérő nélküli kiskorút nem tekinti az állampolgárának.68
Az ismeretlen apától származó, kísérő nélküli kiskorú állampolgárként való elismerése megtagadásának két fő oka van: a leggyakoribb, amikor az adott állam az anya
személyazonosságát vitatja. Ilyenkor a külképviselet jelzi, hogy a születési anyakönyvi
kivonatban anyaként szereplő személyt állampolgáraként nem tudja azonosítani. Miután a gyámhatóság nincs abban a helyzetben, hogy az ismeretlen helyen tartózkodó
anya személyi adatait helyesbítse, az említett válasz azt jelenti, hogy a gyermek ismeretlen szülőktől származik. Annak ellenére, hogy az ismeretlen szülőktől származó, Magyarországon talált gyermeket az ellenkező bizonyításáig magyar állampolgárnak kell
tekinteni, 69 a gyámhatóság az említett jogszabályi előírás alkalmazását arra hivatkozva
nem kezdeményezi, hogy a szülés helyéül szolgáló egészségügyi intézmény munkatársai találkoztak az anyával, azaz a gyermeket nem találták.
A másik ok, ha a megkeresett ország belső joga szerint állampolgára külföldön tartózkodó gyermekének állampolgárként történő elismerését a megkeresést küldő ország
nem, kizárólag a szülők valamelyike kezdeményezheti. Utóbbi esetben a külképviselet
a születési anyakönyvi kivonatban szereplő anyának sem a személyazonosságát, sem az
állampolgárságát nem vitatja, viszont jelzi, hogy a gyermek állampolgárságának rendezésére kizárólag ő lenne jogosult. Miután az ismeretlen helyre távozott anya a gyermeke
állampolgárként történő elismerését nem kezdeményezte, és az eljárást hivatalból nem
lehet lefolytatni, a kiskorú állampolgárként történő elismerése nem lehetséges.
Előfordul, hogy a gyámhatóság levelére a megkeresett állam külképviselete hosszabb
66
Lásd a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 72. § (1)
és (3) bekezdését.
67
Lásd a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.
10.) Korm. rendelet 167. § (1)-–(3) bekezdéseit.
68
Ilyen volt például Ukrajna Nyíregyházi Főkonzulátusának a Budapest Főváros V. Kerületének
Gyámhivatalában a VII/K-9887/8. számon iktatott válaszlevele.
69
Lásd a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 3. § (3) bekezdésének b) pontját.
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idő, akár évek elteltével, többszöri sürgetés ellenére sem reagál. Ebben az esetben a
gyámhivatal a kísérő nélküli kiskorú ideiglenes elhelyezéséről szóló döntését félévente
köteles felülvizsgálni.70 A hatályos jogszabályok nem rendelkeznek arról, hogy a gyámhatóság az állampolgárság elismerésével kapcsolatos válaszra mennyi ideig köteles várni, és arról sem, hogy a válasz ésszerű határidőn túli elmaradása esetén mit kell tennie.
Az anyakönyvvezetők, külföldi állampolgárságot igazoló okirat hiányában ezeket a
gyermekeket ismeretlen állampolgárként tartják nyilván.
Az Európai Unió többi tagállamához hasonlóan, a magyar jogban más szabályok vonatkoznak az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT), mint az úgynevezett
harmadik országok állampolgárainak beutazására és tartózkodására. A születési anyakönyvekben szereplő, ismeretlen állampolgár jogállást viszont sem az EGT, sem harmadik országok állampolgárainak beutazására és tartózkodására vonatkozó jogszabályok nem ismerik. Bár a Magyarországon született, ismeretlen állampolgárságú, kísérő
nélküli kiskorúak túlnyomó többsége román állampolgár anyától származik, az EGT
állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó jogszabályok a kísérő nélküli
kiskorú jogállást sem ismerik.71
Jogállás hiányában a szülést követő nyilatkozat szerint EGT állampolgársággal rendelkező anyától származó, a „felügyeletéért jogszabály vagy szokás alapján felelős felnőtt” hozzátartozóval nem rendelkező gyermek az EGT állampolgárok számára rendszeresített tartózkodási okmány, a „regisztrációs igazolás” birtokában tartózkodhat az
országban, ami nem változtat azon, hogy őt a tagállamok egyike sem tekinti az állampolgárának. Amennyiben az ilyen gyermek a 18. életévének betöltéséig nem szerez magyar állampolgárságot, nagykorúságának elérésekor kikerül a gyermekvédelem rendszeréből és a jogállását maga köteles rendezni.72
Az személy, akit a saját joga alapján egyetlen állam sem tekint az állampolgárának, hontalan.73 A hontalanság megállapítására irányuló eljárás a „Magyar Köztársaság területén
jogszerűen tartózkodó kérelmező által az idegenrendészeti hatóságnál benyújtott kérelemre indul, amelyet a hontalanként elismerését kérő szóban vagy írásban terjeszthet elő”.74
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a kísérő nélküli kiskorú törvényes képviselője által előterjesztett kérelem hiányában a hontalansági eljárást nem tudja lefolytatni.75 A hontalanság formális elismerésének hiányában, a kísérő nélküli kiskorú – a vonatkozó nemzetközi egyezmények alapján – az őt megillető védelemre sem jogosult.76
70
Lásd a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.
10.) Korm. rendelet 167. § (6) bekezdését.
71
Az említett hiányosság oka, hogy a 6. számú kommentártól eltérően mind a Befogadási Irányelvet,
mind az Európai Unió Tanácsának a 97/c 221/03 számú állásfoglalását kizárólag harmadik országok
állampolgárai esetében lehet alkalmazni.
72
Aranka Lőrincz: A de iure/de facto hontalanság problematikája. Acta humana: emberi jogi közlemények, 2007 No 4. 38–51.
73
Lásd az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban 1954. szeptember 28-án létrejött,
a hontalan személyek jogállásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2002. évi II. törvény 1. cikkének 1. pontját.
74
Molnár Tamás: A hontalan személyek jogállásáról szóló 1954. évi New York-i Egyezmény és a
magyar jog viszonya: illeszkedés vagy súrlódások? In K ajtár Gábor – K ardos, Gábor (szerk.): Nemzetközi Jog és Európai Jog: Új Metszéspontok: Ünnepi tanulmányok Valki László 70. születésnapjára. Budapest:
SAXUM, 2011. 151–176.
75
Lásd a Harmtv. 76. § (1) bekezdését.
76
Tamás Molnár: Remembering the forgotten: Legal status of stateless persons under the interna-
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Ez különösen az ismeretlen állampolgárságú, de harmadik ország állampolgárát megillető tartózkodási okmánnyal rendelkező kísérő nélküli kiskorúra nézve hátrányos, hiszen ők a gyermekkoruk teljes ideje alatt, kizárólag ideiglenes hatályú elhelyezés alatt
állhatnak. Az ideiglenes hatályú elhelyezés alatt álló, kísérő nélküli kiskorú számára
nem lehet gyámot rendelni, továbbá – a fiatal felnőttet legfeljebb huszonnegyedik életévéig megillető – utógondozói ellátásra sem lesz jogosult.77A honosítási eljárás, a hontalanság elismerésére irányuló eljáráshoz hasonlóan, kérelemre indul.
Az alapvető jogok biztosának vizsgálati tapasztalatai szerint a Magyarországon tartózkodó, ismeretlen állampolgárságú, kísérő nélküli kiskorú nagykorúságának eléréséig minden, a családjából kiszakadt gyermeket megillető ellátást megkap.
Az ismeretlen állampolgárságú személy az állampolgársága rendezetlenségéből eredő problémákkal a felnőttkor elérésekor, a gyermekvédelmi rendszerből való kikerülésekor szembesül. Az ilyen fiatal felnőtt – ha kiskorúsága idején törvényes képviselője
sem a hontalanná nyilvánítását, sem a honosítását nem kezdeményezte – a gyermekvédelem rendszeréből kikerülve, a születési anyakönyvi kivonatán túl, semmiféle hivatalos okmánnyal nem rendelkezik. Az ilyen személy a jogszerű magyarországi tartózkodás feltételeinek sem tesz eleget, így a jogszabályi előírások megsértésével tartózkodik
az országban. Jelenleg nincs olyan jogszabály hatályban, ami az ismeretlen állampolgárságú kísérő nélküli kiskorú gyámját, a gyermek állampolgársága rendezése érdekében
szükséges kérelmek előterjesztésére kötelezné.
A Gyermekjogi Egyezmény 8. cikke alapján a szülői felügyelet nélkül maradó, ismeretlen állampolgárságú gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését követően a gyámhivatalnak az anya származási országának külképviseleténél a gyermek állampolgárként
történő elismerésén túl családi kapcsolatai felvételének, valamint a vérszerinti családjába történő visszajuttatásának lehetőségei felől is tájékozódnia kellene. Ezzel szemben,
a gyámhatóság, mindkét a panaszosok által megjelölt, az EGT állampolgárok számára
rendszeresített, regisztrációs igazolással rendelkező kiskorú esetében – az állampolgárként történő elismerésen túl – mindössze arról érdeklődött, hogy őket az anyák származási országa repatriálni kívánja, vagy a gyámság jogát az illetékes magyar hatóságnak átadja. Miután az említett állam mindkét kiskorút állampolgáraként elismerte, és
a repatriálás mellett döntött, a gyámhatóság – az állampolgárként elismerésről szóló
okiratnak az anyakönyvvezetőhöz történő továbbítását követően – megkezdte az átadás
előkészítését.78
A gyámhatóság a 6. számú kommentár azon útmutatását, mely szerint a gyermek
származási országba történő visszaküldését csak akkor lehet megszervezni, ha az
a kiskorú mindenek felett álló érdekét szolgálja, mindkét esetben figyelmen kívül
hagyta.79 A gyámhatóság a gyermekek átadását megelőzően sem a mindenek felett
tional law and EU law. In Cristina Gortázar – Maria-Carolina Parra – Barbara, Segaert – Christiane
Timmerman (ed.): European Migration and Asylum Policies: coherence or contradiction? An Interdisciplinary
Evaluation of the EU Programmes of Tampere (1999). The Hague 2004 – Stockholm 2009 – Bruxelles, Bruylant, 2012, 139–152.
77
Lásd a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 4. § (1)
bekezdésétnek a) pontját, valamint a 93. §-át.
78
Lásd az alapvető jogok biztosának az AJB 2629/2010., valamint az AJB 4196/2010. számú ügyekben
készült jelentését.
79
 ��������������������������������������������������������������������������������������������
Committee of the Rights of the Child: General Comment No. 6. (2005) on treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin, 84. pont.
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álló érdek meghatározására és szem előtt tartására, sem a törvényes képviselőjük
útján történő meghallgatásukra vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette, továbbá
az EGT állampolgárként megillető szabad mozgáshoz való jogukat sem vette figyelembe.
Az alapvető jogok biztosának vizsgálata szerint a gyámhatóság az EGT állampolgárok számára rendszeresített regisztrációs igazolással rendelkező, nevelőszülői családban élő, annak tagjaihoz kötődő, az állampolgárságuk szerinti állam hivatalos nyelvét
nem beszélő kísérő nélküli kiskorúak átadását kizárólag a külképviselet döntése alapján
rendelte el, illetve hajtotta végre.80
Az alapvető jogok biztosa helyszíni vizsgálatának befejezését követően hatályba lépett jogszabály-módosítás értelmében a gyámhatóságnak a Magyarországon született
kísérő nélküli kiskorúnak az őt állampolgáraként történő államnak történő átadását
megelőzően repatriálási tervet kell készítenie, amelynek során vizsgálnia kell, hogy a
gyermek milyen környezetbe, milyen körülmények közé kerül majd.81
A menedékjogot élvező kísérő nélküli kiskorúak
Az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény nevesíti mind a felnőtt kíséretében érkező, mind a
kísérő nélküli menedékkérő gyermekek jogai védelmének kötelezettségét: Eszerint az
államok intézkedéseket tesznek, hogy mind a menedékjogot kérelmező, mind a menekült gyermek védelmet és támogatást kapjon ahhoz, hogy az Egyezményben és más
emberi jogi vagy humanitárius jellegű nemzetközi okmányokban számára biztosított
jogokkal élhessen. Ehhez védelmet és támogatást biztosítanak a gyermekeknek, és erőfeszítéseket tesznek szüleik vagy más családtagjaik felkutatására a családegyesítéshez
szükséges adatok megszerzése céljából. Ha sem a szülőket, sem más családtagot nem
sikerül megtalálni, akkor a gyermeket ugyanabban a védelemben kell részesíteni, mint
bármely más, a családi környezetétől véglegesen vagy ideiglenesen megfosztott gyermeket.82
A kísérő nélküli kiskorú menedékkérők jogállása
A kísérő nélküli kiskorú menedékkérők jogállása jóval kedvezőbb menedékjogot nem
kérő társaikénál, tekintettel arra, hogy menedékjogi kérelmük benyújtásától – a területen maradást biztosító menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvényen (a továbbiakban:
Met.) kívül – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) tárgyi hatálya is teljes egészében kiterjed rájuk; míg a
menedékjogot nem kérő, irreguláris migráns, illetve jogellenesen az ország területén
tartózkodó társaik esetében kizárólag ideiglenes intézkedések megtételét teszi lehetővé
a Gyvt.
A menedékjogot kérő kísérő nélküli kiskorúak tehát legálisan, humanitárius tartózkodási engedéllyel tartózkodnak Magyarországon, a Gyvt. személyi hatálya alá tartoz80
Lásd az alapvető jogok biztosának az AJB 2629/2010. valamint az AJB 4196/2010. számú ügyekben
készült jelentését.
81
Lásd a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.
10.) Korm. rendeletnek a 237/2013. (IX. 13.) Korm. rendelettel megállapított 167/A. §-át.
82
ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 22. cikk.
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nak, 83 elhelyezésükre 2011 óta az Emberi Erőforrások Minisztériumának Károlyi István
Gyermekközpontjában kerül sor.
A Gyvt. a nemzetközi előírásokkal összhangban rendelkezik a gyermekek jogairól,
széles körű intézkedéseket tesz lehetővé a szülői felügyelet nélkül maradt gyermekek
helyettesítő gondoskodásának megszervezésére. Személyi hatályának nemzetközi védelemben részesítetteken túl menedékkérőkre történt kiterjesztésével84 illeszkedik
ahhoz a nemzetközi megközelítéshez, hogy legyen a gyermeknek bármilyen státusza,
állampolgársága, érkezzen bármilyen úton, a vele kapcsolatos intézkedések meghatározója gyermek volta kell hogy legyen, tehát a gyermekekre egyébként irányadó szabályokat és eljárási rezsimeket kell alkalmazni vele kapcsolatban. A gyermek migráns háttere,
illetve az állam migrációs kontroll iránti igénye nem előzheti meg a gyermekekkel kapcsolatban alkalmazandó szabályok és intézkedések elsőbbségét.
Így mind a menedékkérő, mind a nemzetközi védelemben részesített kísérő nélküli
gyermekek számára a magyar állampolgár gyermekekkel azonos szolgáltatások elérését biztosítja a Gyvt. az ENSZ Gyermekjogi Egyezményben foglalt megkülönböztetés
tilalmának megfelelően.
A kísérő nélküli kiskorú menedékkérők bemutatása
Az Európai Parlament és a Tanács migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló, 2007. július 11-én kelt 862/2007/EK rendelete értelmében a tagállamok kizárólag a nemzetközi védelemért folyamodó kísérő nélküli kiskorúak számadatait
kötelesek éves bontásban közölni, 85 mely adatok az EUROSTAT oldalán hozzáférhetők.86
2004-ben 59 fő kísérő nélküli kiskorú folyamodott a magyar hatságoknál nemzetközi
védelemért, 2005-ben 41 fő, 2006-ban 41, 2007-ben 46 fő. 87
Ezen adatok összevethetők a hazánkban nemzetközi védelemért folyamadott teljes
népesség létszámával; tekintettel azonban arra, hogy a Központi Statisztikai Hivatal
kizárólag a teljes menedékkérő populációról szolgáltat adatokat, 88 elkülönítetten a kísérő nélküli kiskorú menedékkérőkkel kapcsolatban nem, a táblázat utolsó sorában
szereplő információk az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság honlapján szereplő, 89 illetve
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által rendelkezésre bocsátott adatok.

Gyvt. 4. § (1) c) pont.
Beiktatta a 2010. évi CXXXV. törvény 126. § (1) bekezdés. Hatályos 2011. május 1-jétől, az azt
követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
85
A Parlament és a Tanács 862/2007/EK rendelete (2007. július 11.) migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra
vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
4. cikk (3) a) pont.
Elérhető: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0023:0029:HU:PDF
86
Elérhető: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyunaa&lang=en
87
A kísérő nélküli kiskorúak befogadása, hazatérése és integrációja érdekében tett intézkedésekre vonatkozó
szakpolitikák és e kiskorúak száma Magyarországon. Budapest: Európai Migrációs Hálózat, 2009. 16.
Elérhető:
http://emnhungary.hu/sites/default/files/03_a_kisero_nelkuli_kiskoruak_befogadasa_hazaterese_es_inte_0.pdf
88
Elérhető: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnvn003.html
89
Elérhető: http://www.unhcr-centraleurope.org/hu/informacioforrasok/statisztikak.html
83
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1. táblázat. A nemzetközi védelemért folyamodók, az abban részesítettek, valamint a kísérő
nélküli kiskorúak által előterjesztett menedékkérelmek számának alakulása
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Menedékkérőként
érkezett

1600

1609

2117

3419

3118

4672

2104

1693

2157

Elismert menekült

149

97

99

169

160

177

83

52

87

–

–

–

–

88

64

132

124

328

177

95

99

83

42

156

58

12

47

–

–

61

73

176

270

150

61

1833

Kiegészítő védelemben
részesített oltalmazott1
Befogadott státuszt
kapott
Kísérő nélküli kiskorúak által előterjesztett
menedékkérelmek
száma 2

Az oltalmazott státuszt a 2007-ben alkotott Met. vezette be. Hatályos: 2008. január 1-jétől.
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának adatai.
Elérhető: http://www.unhcr-centraleurope.org/hu/informacioforrasok/statisztikak.html
3
A 2012. évre vonatkozó adatot a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal bocsátotta rendelkezésre.
1
2

A nyugat-európai országok adataival összevetve, a hazánkban menedékjogért folyamodó kísérő nélküli kiskorúak száma alacsonynak mondható, azonban a közép-kelet-európai régióban nálunk az egyik legmagasabb. A fenti adatokat áttekintve látható, hogy
2004 és 2007 között 50–70 fő kísérő nélküli gyermek kérelmezett menedékjogot, 2008ban ez a szám ugrásszerűen megnövekedett, 2011-ben ismét csökkent, majd 2012-ben a
régióban a második legmagasabb számban kértek nálunk nemzetközi védelmet kísérő
nélküli kiskorúak.
Idén várhatóan az eddigieket messze meghaladó létszámú kísérő nélküli kiskorú menedékkérő érkezik, tekintettel általában a menedékkérők több mint egy évtizede nem
tapasztalt kiemelkedően magas létszámára.
A kísérő nélküli kiskorú menedékkérők harmada konfliktus-övezetből érkezett, és
vagy elvesztette családját, vagy éppen a családja küldte Európába.90
Az átlagéletkor 14 és 18 év közötti, messze többségben érkeznek fiúk, kb. 95%-ban. A
származási országok tekintetében igen összetett a kép, melyet a világ különböző válságövezeteiben zajló események erősen befolyásolnak. A vizsgált időszakban kimagasló a
Szomália és Afganisztán területéről érkezettek száma.91
A hozzánk érkező kísérő nélküli kiskorúak többsége muszlim vallású, jelentős részük
számára nagyon fontos a vallás gyakorlása, rendszeresen látogatják a fővárosi mecseteket. Így gyakorlatilag a vallásgyakorlás is hozzásegíti őket nemzeti közösségeikkel való
kapcsolatépítéshez.92
90
A kísérő nélküli kiskorúak befogadása, hazatérése és integrációja érdekében tett intézkedésekre vonatkozó
szakpolitikák és e kiskorúak száma Magyarországon. 10.
91
Gagyi Róbert (szerk.): Kísérő nélküli kiskorú menedékkérők Magyarországon. „Szakmaiság és kompetencia”.
– EMA/2010/2.5.4., Budapest: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, 2012. 7.
92
Gagyi i. m. 17.
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A kísérő nélküli kiskorú menedékkérők megjelenése a magyar menekültellátásban,
gyermekvédelmi rendszerbe való integrációjuk
Kísérő nélküli kiskorú menedékkérők, illetve nemzetközi védelemben részesített gyermekek elkülönített elhelyezésére és ellátására szolgáló intézmények 2003 óta működnek hazánkban. Az első ilyen otthon Békéscsabán jött létre az Oltalom Karitatív Egyesület működtetésében. 2005-ben a békéscsabai intézmény megszűnésével a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete az Európai Menekültügyi Alap finanszírozásában a
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szakmai irányításával Nagykanizsán alapított
otthont a kísérő nélküli kiskorúak számára.
2008. január 1-jén a nagykanizsai intézmény megszűnését követően a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Bicskei Befogadó
Állomása konzorciumi partnerségben új intézményt hozott létre szintén az Európai Menekültügyi Alap finanszírozásával. 2010-ben a Kísérő nélküli kiskorúak Otthona mellett
egy újabb intézményt is létrehozott ugyanezen partnerség: a Fiatal Menekültek Otthonát.
Az intézmények létrehozását az indokolta, hogy a Befogadási irányelv szerint a menedékjog iránti kérelmet benyújtó felügyelet nélküli kiskorúakat többek között sajátosan kiskorúak ellátására alkalmas befogadóállomásokon, vagy kiskorúaknak megfelelő
más szálláson kell elhelyezni.93 Így ezen intézmények működtetésével hazánk megfelelt
az irányelvben foglaltaknak, bár annak magyar jogrendszerbe történő átültetésére csupán a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvényben került sor. A 2011. évi módosítást megelőzően a Gyvt. személyi hatálya a menedékjogot kérelmező gyermekekre
nem terjedt ki, így esetükben a Gyvt. szerinti ideiglenes hatályú elhelyezésre vagy más
ideiglenes hatósági intézkedésre csak akkor kerülhetett sor, ha annak elmulasztása a
gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járt volna. 94
A Kísérő nélküli kiskorúak Otthonának létrehozásakor a gyermekvédelmi szakellátás gyermekotthoni ellátási formájának migráns hátterű, traumatizált gyermekekre
megfelelő módon adaptált intézmény létrehozása volt a cél. Így az elhelyezés, teljes ellátás és a szabadidő megszervezése mellett 24 órás felnőtt felügyeletet biztosított az intézmény, személyzete nyelvtudással rendelkező pedagógusokból, pszichológusokból és
szociális munkásokból állt.
A Fiatal Menekültek Otthonának 2010-ben történt létrehozását az indokolta, hogy
a nemzetközi védelemben részesített gyermekek és fiatalok már akkor is a Gyvt. személyi hatálya alá tartoztak ugyan, de a gyermekvédelmi intézményrendszer nem volt
felkészülve relatíve jelentős számú migráns hátterű fiatal fogadására. Így ők csak formálisan, papíron kerültek gyermekvédelmi szakellátásba, de gondozásuk-nevelésük a
Kísérő nélküli kiskorúak Otthonában folytatódott, ahol az egyébként megnövekedett
létszámú menedékkérő gyermek ellátása is zajlott. Az eltérő ellátási, gondozási-nevelési
igényekkel rendelkező célcsoportok intézményi szintű szétválasztására került sor az új
intézmény létrehozásával.
További problémát okozott, hogy a nagykorúvá vált, utógondozói ellátásra jogosult
fiatalokat szintén nem vagy ritkán tudta fogadni a gyermekvédelmi ellátórendszer – jellemzően egyébként Budapesten –; így egyéb megoldás hiányában a Fiatal Menekültek
Otthonában maradtak, ami újabb jogosultsági problémákat vetett fel. A Bevándorlási és
93
94

Befogadási irányelv 19. cikk (2) c) és d) pont.
A Gyvt. 4. § (3) bekezdés 2009. július 31-ig hatályos szövege.
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Állampolgársági Hivatal kezdeményezésére a Nemzeti Erőforrások Minisztériumával
megkezdett együttműködés eredményeként 2010-től a fóti Károlyi István Gyermekközpont fogadott utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt menekülteket és oltalmazottakat. Ekkortól jöttek létre az első migráns hátterű fiatal felnőttekből álló csoportok
a minisztériumi fenntartású intézményben.
A Met. és a Gyvt. 2011-ben történt módosítását 95 követően az elismert menekültek
és oltalmazottak mellett a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők gondozása-nevelése is
a gyermekvédelmi rendszerben zajlik, és 2011. szeptember 1-jétől ezt a feladatot a fóti
intézmény látja el.96 A jogszabály módosítása és az annak megfelelően kialakított hazai
gyakorlat eleget tesz az állampolgári jogok országgyűlési biztosa korábbi jelentéseiben
megfogalmazott azon javaslatnak, hogy az illetékes tárcák intézkedjenek a Gyvt. olyan
kiegészítése érdekében, amellyel a kísérő nélküli kiskorúak otthonát – mint speciális
nevelést nyújtó intézményt – a gyermekvédelem hazai intézményrendszerébe integrálja; mivel a speciális nevelési igényű kísérő nélküli kiskorúak elhelyezésére és ellátására
szakosodott gyermekvédelmi intézmény létesítésére és működtetésére vonatkozó jogszabályok hiánya súlyosan veszélyeztette az Alkotmány 67. § (1) bekezdésében biztosított gyermeki jogok érvényesülését.97
Életkor-megállapítás
Vannak olyan esetek, amikor a menedékkérő kiskorúnak vallja magát, azonban kétség
merül fel életkorával kapcsolatban, és ilyenkor a hatóság szükségesnek találja az életkor
megállapítását.
A hazánkban korábban követett gyakorlatot, mely szerint az életkor megállapítására szemrevételezés módszerével került sor, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa több jelentésében kifogásolta.98 Mivel sem a Met., sem annak végrehajtási
rendelete nem rendelkezett a szakvélemény kialakításának módjáról, a Bevándorlási
és Állampolgársági Hivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján „szakértelemmel rendelkező egyéb személyként”99 egy háziorvost és egy házi gyermekorvost rendelt ki. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának vizsgálata során megtekintett
szakvélemények szerint az érintett személyek életkorának meghatározása „általános
benyomás, a fogazat megtekintése, a másodlagos nemi jegyek fizikális vizsgálata (inspekció)” módszerével történt, és csak nagyon ritkán került sor a csukló ízületek röntgensugaras vizsgálatára.
A jelentések megállapították, hogy a kísérő nélküli kiskorúak pszichikai, etnikai és
kulturális adottságai vizsgálatának mellőzése veszélyezteti az Alkotmány 7. § (1) beA Gyvt. 4. § (1) c) pontját a 2010. évi CXXXV. törvény 126. § (1) bekezdés iktatta be:
4. § (1) c) A törvény hatálya kiterjed a menedékjogról szóló törvény szerint, arra a tizennyolcadik
életévét be nem töltött menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi gyermekre, aki jogszabály vagy szokás
alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy
a belépést követően maradt felügyelet nélkül, mindaddig, amíg ilyen személy felügyelete alá kerül –
feltéve, hogy az illető gyermek kiskorúságát a menekültügyi hatóság megállapította.
96
Gagyi i. m. 9–10.
97
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának AJB-7120/2009. és AJB-497/2010. jelentése.
98
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának AJB-7120/2009. jelentése és annak kiegészítő
jelentése, valamint az AJB-497/2010. jelentése és annak kiegészítő jelentése.
99
A Ket. 58. § (3) bekezdés 2009. szeptember 30-ig hatályos szövege.
95
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kezdésében foglalt, a nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangjához,
valamint az Alkotmány 67. § (1) bekezdésében biztosított, a gyermekek különleges védelemhez és gondoskodáshoz való jogának érvényesülését. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatójának a tárgyban megfogalmazott kezdeményezésén túl javasolta, hogy az igazságügyi és rendészeti
miniszter intézkedjen a Met. olyan tartalmú kiegészítése érdekében, amely biztosítja,
hogy a kísérő nélküli kiskorú életkorának meghatározása a fiziológiai jellemzőkön túl,
a gyermek pszichés érettségének, továbbá az őt érintő etnikai és kulturális tényezők
vizsgálatára is kiterjedjen.
2012-ben az alapvető jogok biztosa megállapította,100 hogy az életkor meghatározást egy igazságügyi orvosszakértő a Greulich–P yle-módszer alapulvételével végzi. A
módszer lényege, hogy a vizsgált személy bal csuklójáról készített röntgenfelvételt a
módszer kidolgozói által az 1950-es években ezer fő középosztálybeli fiú és lány csuklójáról készített röntgenfelvétel alapján készült referenciaatlasszal hasonlítja össze. Ennek kiegészítéseként egy fogászati panorámafelvétel és egy medencefelvétel is készül,
melyeket a szakértő szintén figyelembe vesz a kor meghatározásakor. Az orvosszakértő
meglátása szerint az általa megállapított kor, illetve a vizsgált egyén tényleges életkora
között maximum egy-két éves eltérés lehet. Az orvos kizárólag a rendelkezésére álló radiológiai felvételek alapján adott szakvéleményt, egyéb körülményekkel, így pl. a vizsgált személy etnikai, illetve kulturális hátterével kapcsolatos információk nem álltak
rendelkezésére.
Ugyanebben az évben egy másik jelentés101 megállapította, hogy szemben a nemzetközileg is irányadó szakmai állásponttal, pszichológus és szociális munkás által végzett
vizsgálatokra továbbra sem kerül sor az életkor megállapítása során; ami sérti a gyermek mindenek felett álló érdekének érvényesülését, illetve az Alaptörvény Q) cikk (3)
bekezdésének a nemzetközi jog általánosan elismert szabályainak elfogadásáról szóló rendelkezését; valamint a XVI. cikk (1) bekezdésében foglalt, a gyermek megfelelő
testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való
jogának érvényesülését. Ezért az alapvető jogok biztosa felkérte a belügyminisztert,
hogy fontolja meg a kísérő nélküli kiskorúak életkor-meghatározásával kapcsolatban a
nemzetközi előírásoknak és gyakorlatnak megfelelő – a gyermek pszichés érettségére,
valamint az etnikai és kulturális szempontokra is kiterjedő – életkor-meghatározás jogi
szabályozásának megteremtését mind a menekültügyi, mind az idegenrendészeti eljárások vonatkozásában; és az alkalmazás protokolljának létrehozása érdekében javasolta
egy szakértői munkacsoport összehívását. A javaslatot a belügyminiszter elfogadta, így
a jövőben várható egy, a jogszabály módosítását előkészítő munkacsoport összehívása,
mely módosítás révén megteremthető lesz a nemzetközi előírásoknak és gyakorlatnak
megfelelő hazai szabályozási környezet és gyakorlat, ami nagyobb összhangot teremt a
gyermek mindenek felett álló érdeke elsődlegességének elvével.
Törvényes képviselet
2010-ben az állampolgári jogok országgyűlési biztosa megállapította,102 hogy aggályos
volt az a korábban követett gyakorlat, mely szerint a menedékjogot kérelmező kísérő
Az alapvető jogok biztosának AJB-733/2012. jelentése.
Az alapvető jogok biztosának AJB-3070/2012. jelentése.
102
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának AJB-7120/2009. jelentése.
100
101
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nélküli kiskorú részére a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal mint eljáró hatóság
kezdeményezésére – a Ket. 40. § (5) bekezdése alapján – a gyámhivatal ügygondnokot
rendelt; ugyanis az ügygondnok nem a szülői felügyeletet hivatott pótolni, kizárólag a
kirendelés alapjául szolgáló közigazgatási hatósági eljárásban jogosult a jogi képviselet
ellátására. Ez a gyakorlat figyelmen kívül hagyta, hogy a felnőtt hozzátartozóitól elszakított kiskorú menedékjogi, illetve idegenrendészeti jogállása másodlagos, őt elsősorban gyermekként kell kezelni, és a menedékjogot kérelmező gyermek a menedékjogi,
illetve idegenrendészeti jogállással már rendelkező társaival azonos szintű védelemre
jogosult. Ezért javasolta az illetékes tárcáknak a Met. és a Gyvt. módosítását, mely biztosítja, hogy a gyámhivatal a menedékjogot még csak kérelmező kísérő nélküli kiskorút is
haladéktalanul gyámság alá helyezze, azonban a szakszerű jogi tanácsadás és képviselet ezt követően is, az eljárás jogerős befejezéséig megillesse.
Ezt orvosolva a jelenlegi gyakorlat szerint a menedékjogot kérelmező gyermekek számára a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal megkeresése alapján a külföldi gyermekek ügyeiben illetékességgel rendelkező Belváros-Lipótváros V. kerület Gyámhivatala a
gyermek ideiglenes elhelyezésével egyidejűleg eseti gondnokot rendel a gyermek számára a Polgári Törvénykönyvben és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.103 Az eseti gondnok a gyámhoz hasonlóan, teljes körűen ellátja a kísérő nélküli
kiskorú jogi képviseletét és intézi hivatalos ügyeit a menekültügyi eljárás lezárásáig.104
A nemzetközi védelemben részesített gyermekek számára átmeneti nevelésbe vételükkel egyidejűleg az V. kerületi Gyámhivatal gyámot rendel a családjogi törvény alapján.105
Egészségügyi ellátás
Menedékkérők egészségügyi ellátása során komoly problémát okoznak a nyelvi nehézségek
és a kulturális különbségek. Szakképzett tolmácsok igénybevételének lehetősége nélkül az
ellátás során nehéz a kommunikáció az egészségügyi dolgozók és az ellátott személy között.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
225. § (1) Ha a szülő, a gyám vagy a gondnok akár jogszabály vagy a gyámhatóság rendelkezése
folytán, akár érdekellentét vagy más tényleges akadály miatt nem járhat el, a gyámhatóság eseti
gondnokot rendel.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Kormányrendelet
132. § (1) e) A gyámhivatal annak a személynek, akinek az ügyében más eljáró szerv, személy megkeresi, a feltételek fennállása esetén, eseti gondnokot vagy ügygondnokot rendel.
132. § (3) a) A gyámhivatal az (1) bekezdés c) pontjában meghatározottakon túl eseti gondnokot rendel akkor is, ha korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy és törvényes képviselője
között érdekellentét áll fenn [Ptk. 225. § (1) bek.], vagy a törvényes képviselő más tényleges akadály
miatt nem járhat el, illetve a szülő nem láthatja el a gyermek törvényes képviseletét.
104
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
225. § (2) a) Eseti gondnokot kell rendelni akkor is, ha sürgősen kell intézkedni, és a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személynek nincs törvényes képviselője, vagy annak személye
nem állapítható meg.
225. § (3) Az eseti gondnok az ügyben olyan jogkörrel jár el, mint a gyám, illetőleg a gondnok.
105
A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény
98. § (1) Gyámság alá tartozik az a gyermek, akit átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá akit
ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban, illetve más bentlakásos intézményben
helyeztek el, és szülője ellen a szülői felügyelet megszüntetése iránt per van folyamatban [91. § (2) bek.].
103
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A tolmácsolással kapcsolatos problémákra az alapvető jogok biztosa is felhívta a figyelmet,106 amikor kifejtette, hogy mivel a Gyvt. tárgyi hatálya teljes egészében kiterjed
a törvény személyi hatálya alá tartozó nem magyar állampolgárságú gyermekekre, a
nyelvhasználathoz való jog, így az ingyenes tolmácsolás biztosítása nemcsak az azonnali intézkedést igénylő hatósági eljárásokban, hanem minden, a gyermeket érintő eljárás és intézkedés során indokolt. Ezen túlmenően a gyermekvédelmi eljárások során a
gyermek mindenek felett álló érdekének megfelelő döntések meghozatala a cél, amelynek elérése érdekében a Gyvt.-ben is megfogalmazottaknak megfelelően kulcsfontosságú a gyermek meghallgatása. Kiemelt jelentőségű a gyermek személyes meghallgatása,
ha eltérő kultúrájú, idegen ajkú, és gyermekvédelmi ellátásban korábban nem részesült, hiszen az ő érdekének legjobban megfelelő döntést csak a megismerése révén lehet
meghozni, amihez elengedhetetlen a személyes interakció. Ezért a jelentés kimondta:
az a jogalkalmazási gyakorlat, amely e személyi kör számára csak az azonnali intézkedést igénylő ügyekben teszi lehetővé a tolmácsolás költségének állam általi viselését,
visszásságot okoz a tisztességes eljáráshoz való joggal, a gyermek védelemhez és gondoskodáshoz fűződő jogával összefüggésben, és sértheti a gyermek meghallgatáshoz,
véleménynyilvánításhoz fűződő jogát is. Erre tekintettel felkérte az emberi erőforrások
miniszterét, hogy fontolja meg annak jogszabályban rögzítését, hogy a Gyvt. személyi
hatálya alá tartozó nem magyar állampolgárságú gyermeket érintő valamennyi eljárásban a szükséges fordítási és tolmácsolási költségeket az állam viselje. A miniszter
elfogadta a javaslatot, és a jogszabály módosítása folyamatban van.
További problémát jelent a poszttraumás stressz szindrómás (a továbbiakban: PTSD)
gyermekek pszichés megsegítése, mert bár a jogszabályban a lehetőség biztosított az ellátáshoz való hozzáférésre, a gyakorlatban az állami egészségügyi ellátás keretében nincs
ilyen hozzáférhető ellátás a vizsgált társadalmi csoport számára. Így jelenleg ezt a szolgáltatást a Cordélia Alapítvány nyújtja a PTSD-s kísérő nélküli gyermekek egy része számára az Európai Menekültügyi Alap finanszírozásában megvalósuló projekt keretében.
Így a jogszabályban foglalt állami kötelezettségvállalás a gyakorlatban nem valósul meg
ezen a téren.107 Erre a problémára a korábbiakban az alapvető jogok biztosa is felhívta a
figyelmet, amikor kimondta, hogy a pszichés támogatáshoz való hozzáférés hiánya az
Alaptörvény XX. cikk (1) bekezdésében biztosított testi és lelki egészséghez fűződő joggal
összefüggő visszásságot eredményez.108 Ezért felkérte a nemzeti erőforrások miniszterét,
hogy intézkedjen a Károlyi István Gyermekközpontban élő kísérő nélküli kiskorúak, illetve utógondozói ellátásban részesülő fiatalok pszichés, illetve a velük foglalkozó nevelők szupervíziós ellátásának megszervezéséről és rendszeressé tételéről.
Oktatás
A nemzetközi előírásokkal összhangban, mind a menedékjogot kérelmező, mind a nemzetközi védelemben részesített gyermekek közoktatáshoz való hozzáférése megvalósul
hazánkban az ENSZ Gyermekjogi Egyezményben foglalt megkülönböztetés tilalmának
és a gyermek fejlődéshez való jogának megfelelően.
A kísérő nélküli kiskorúak oktatáshoz való hozzáférésével kapcsolatban több gyakorlaAz alapvető jogok biztosának AJB-2614/2012. jelentése.
Laurent Delbos (koord.): A kísérő nélküli kiskorúak menedékhez való jogának érvényesülése az EU-ban. A
27 uniós tagállam helyzetét összehasonlító tanulmány. Paris: France terre d’asile, 2012. 27.
108
Az alapvető jogok biztosának AJB-733/2012. jelentése.
106
107
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ti probléma is felmerül. Kevés olyan oktatási intézmény és képzőhely van, ahol fogadják
ezeket a gyermekeket, és az igényeiknek, iskolázottságuknak, nyelvtudásuknak megfelelő felzárkóztató programban tudják őket részesíteni.109 Hátrányaik ledolgozásához, a
nyelv elsajátításához, és megfelelő iskolai teljesítmény nyújtásához a magyar állampolgárok számára elérhető szolgáltatásokon túl további segítségre van szükségük az iskolai
végzettség megszerzéséhez, ami a társadalmi integráció egyik eszköze és alapfeltétele is
Az embercsempészet áldozatai
A gyermekek az életkorukból eredő kiszolgáltatott helyzetükben, a több országon,
esetleg kontinensen átívelő utazásukat felnőttek közreműködése nélkül nem képesek
lebonyolítani. Az embercsempészek által továbbított kísérő nélküli kiskorúak számát
illetően megbízható adatok nincsenek. Egyes, mértékadó becslések szerint 2010-ben a
világ összes országát érintően körülbelül 800 000 embert csempésztek át a határokon,
akinek legalább a fele kiskorú volt.110
Az alapvető jogok biztosának vizsgálatai során mind a kísérő nélküli kiskorúak hatósági meghallgatásairól készült jegyzőkönyvek, mind az eljáró munkatársak által meghallgatott gyermekek állításai szerint valamennyien embercsempészek közreműködésével kerültek Magyarországra. Ezen nem változtat az sem, hogy az embercsempész
által megjelölt helyen, de felnőtt kísérő nélkül keltek át a zöldhatáron, így amikor a
határsértés felfedezését követően a határrendészek igazolták, majd előállították őket,
már kísérő nélküli kiskorúként tartózkodtak az országban.111
Az a tény, hogy a kísérő nélküli kiskorúak, főként a menedékjogi kérelmet elő nem
terjesztő gyermekek jelentős része az elhelyezésükre kijelölt gyermekotthonból néhány
nap elteltével, esetenként néhány órán belül eltűnik, arra utal, hogy az őket a magyar
államhatárig eljuttató embercsempész szervezetek a Magyarországról történő továbbutaztatásukról is gondoskodnak. Az említett állítást a gyermekotthonok azon dolgozóinak, illetve lakóinak beszámolói is megerősítik, akik a szemtanúi voltak annak, amikor
a kísérő nélküli kiskorúak röviddel az intézménybe érkezésüket követően, egy azonosítatlan járműbe beszállva, ismeretlen helyre távoztak.112
Az embercsempészek közreműködésével utazó kísérő nélküli kiskorúak több szempontból is hátrányos helyzetben vannak. Egyrészt a célországba történő utaztatásuk alatt
könnyű célpontot jelentenek az embercsempész szervezetek tagjai számára, hogy helyzetükkel visszaélve, kizsákmányoló módon bánjanak velük, ami erősen traumatizálja
őket. Másrészt, a nyugati típusú társadalmakba történő beilleszkedéshez szükséges
élettapasztalatok hiányában ezek a fiatalok azzal az utópisztikus elképzeléssel kelnek
útra, hogy az „ígéret földjén” minden lehetséges. A gyermekvédelmi intézményekben
élő, magukat felnőttnek tekintő kísérő nélküli kiskorúak gyakran csalódottan szembesülnek azzal, hogy miközben keresetükből az otthon maradó családtagjaikat kellene
támogatniuk, a nyugati szociális ellátórendszer kiszolgáltatott, védelemre szoruló gyerGagyi i. m. 17.
Unaccompanied Minors int he Migration Process, European Agency for the Management
of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union
(FRONTEX), Warsaw, December 2010. 25.. Elérhető: http://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/
Risk_Analysis/Unaccompanied_Minors_in_Migration_Process.pdf
111
Lásd az alapvető jogok biztosának AJB 2731/2012. számú jelentését.
112
Lásd az alapvető jogok biztosának AJB 2731/2012. számú jelentését.
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mekként bánik velük. Ez az ellentmondás áll annak a gyermekintézmények dolgozói
által gyakran tapasztalt jelenségnek a hátterében, hogy a kísérő nélküli kiskorúak az
őket megillető pénzügyi ellátások nagy részét nem a saját szükségleteikre fordítják, hanem hazaküldik a családjuknak. Nem ritka, hogy ezek a fiatalok a beilleszkedésükhöz
szükséges ellátást és oktatást biztosító intézményeket hátrahagyva, a gyorsan megszerezhető, magasabb jövedelem reményében, ismeretlen helyre távoznak. Végül, miután
nyelvtudás, illetve megfelelő iskolai végzettség, valamint a jogszerű tartózkodásukhoz
szükséges iratok hiányában, esélyük sincs arra, hogy legális jövedelemhez jussanak,
fokozott a veszélye annak, hogy a megélhetésükhöz, valamint a családjuk támogatásához szükséges pénzt a mások általi kizsákmányolásuk (pl. prostitúció, kényszermunka)
útján, esetleg bűncselekmények elkövetésével lesznek kénytelenek megszerezni.113
A 6. számú kommentár is hangsúlyozza, hogy a jogsértő módon utaztatott kísérő nélküli kiskorúak esetében számottevő az esélye annak, hogy szexuális kizsákmányolás
vagy más büntetendő célból csempésszék őket, ami a bántalmazásukon túl, súlyosabb
esetekben a halálukat eredményezheti.114 Nemcsak a cél-, hanem a tranzitországok hatóságainak is tekintetbe kell venniük azokat a veszélyeket, amelyeknek ezek a gyermekek utazásuk során ki vannak téve, így lehetőség szerint minden, a kísérő nélküli kiskorúak élete, illetve testi épségének megóvása érdekében szükséges intézkedést meg kell
tenniük. Ennek érdekében az ENSZ Gyermek Jogainak Bizottsága arra ösztönzi a tagállamokat, hogy olyan gyakorlati intézkedések, mint gyám haladéktalan kijelölése, az
áldozatok ügyeinek soron kívüli intézése, valamint az esetleges jövőbeni veszélyek tudatosításával próbálják a kísérő nélküli kiskorúakra leselkedő veszélyeket elkerülni.115
Az ENSZ Gyermek Jogainak Bizottságán túl, az Európai Bizottság is felhívta a tagállamok figyelmét arra, hogy a kísérő nélküli kiskorúak védelme érdekében gondoskodniuk kell arról, hogy „az emberkereskedőkkel és a csempészekkel többé ne kerülhessenek
kapcsolatba, továbbá, hogy megelőzzék az (ismételt) áldozattá válásukat”.116
Bár az alapvető jogok biztosa vizsgálatának adatai szerint az illegális határátlépést elkövető, kísérő nélküli kiskorúak az idegenrendészeti meghallgatásuk során kivétel nélkül azt állították, hogy embercsempészek közreműködésével érkeztek Magyarországra,
ezek kapcsán sem embercsempészet, sem emberkereskedelem, sem más bűncselekmény
miatt nem indult büntetőeljárás. A vizsgálat arról sem talált adatokat, hogy a kísérő
nélküli kiskorúakkal kapcsolatba kerülő hatóságok az áldozatsegítésért felelős hatóságot bármelyik ügyről értesítették volna. A jegyzőkönyvekben szereplő nyilatkozatok
alapján viszont nyilvánvaló, hogy a kísérő nélküli kiskorúak kiszolgáltatott helyzete,
illetve az abból eredő sérelmeik bűncselekménnyel összefüggésbe hozhatóak, vagyis
bűncselekmények áldozatai ők is. Büntetőeljárás hiányában, esetükben az áldozatseNick M ai: Young and Minor Migrant’s Errant Mobility and Involment in Sex Work within the
EU. ISET Working Paper 2 (English language version). London: London Metropolitan University. 4.
Elérhető: http://www.londonmet.ac.uk/library/k53123_3.pdf.
114
 ��������������������������������������������������������������������������������������������
Committee of the Rights of the Child: General Comment No. 6. (2005) on treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin, 23. pont.
115
 ��������������������������������������������������������������������������������������������
Committee of the Rights of the Child: General Comment No. 6. (2005) on treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin, 24. pont.
116
Lásd az Európai Bizottságnak a kísérő nélküli kiskorúakról szóló cselekvési tervének (20102014) SEC(2010)534, 4.1. pontját. Elérhető: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:52010DC0213:HU:NOT
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gítés szabályait117 azonban nem lehetett alkalmazni. Ezért, az alapvető jogok biztosa a
közigazgatási és igazságügyi miniszterhez (a továbbiakban: igazságügy miniszter) fordult, és kérte, kezdeményezze a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami
kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) módosítását, hogy
annak hatálya az embercsempészek közreműködésével, illegális határátlépést elkövető
kísérő nélküli kiskorúakra is kiterjedjen, esetleg a személyre szabott támogatásukról
más módon gondoskodjon. 118
Az igazságügyi miniszter a kezdeményezés kapcsán egyrészt azon az állásponton
volt, miután az embercsempészet119 azon bűncselekmények közé tartozik, amelynek
nincs elkövetési tárgya, eszerint „megkérdőjelezhető, hogy a tiltott határátlépést elkövető személy e bűncselekménnyel kapcsolatban áldozatként jelenik-e meg”. A miniszter a
„bűncselekmény áldozata” minőség hiányában, az Ást. hatályának a tiltott határátlépést
elkövető gyermekre történő kiterjesztését nem tartja indokoltnak. Másrészt hangsúlyozta, hogy az Ást. személyi hatálya tudatosan, azzal a jogalkotói szándékkal lett meghatározva, hogy az kizárólag az ország területén jogszerűen tartózkodó áldozatoknak kíván
segítséget nyújtani.
A fentieken túlmenően az igazságügy miniszter utalt arra is, hogy amennyiben az illegális határátlépést elkövető gyermek valószínűsíthetően emberkereskedelem áldozata, akkor a 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet120 alapján jogosult az állami védelemre.121
Az alapvető jogok biztosának a kísérő nélküli kiskorúakkal foglalkozó vizsgálatai
azonban azt bizonyítják, hogy – az ismeretlen apától származó, Magyarországon született azon gyermekek kivételével, akiket a külföldi állampolgárságú édesanyjuk röviddel
a szülést követően a kórházban hagyott – szinte kizárólag a harmadik országok állampolgárai azok, akik az utazásukhoz szükséges iratok hiányában, illegális úton lépnek az
Európai Unió, így Magyarország területére is.
Feltehetően elkerülte a miniszter figyelmét, hogy a kísérő nélküli kiskorú életkorából
adódó kiszolgáltatott helyzeténél fogva, sértetti minőség hiányában is az embercsempészet áldozata lehet, továbbá az emberkereskedelem áldozatainak azonosítását célzó
eljárást a „magyar állampolgárra, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személyre vonatkozóan” kell lefolytatni.122 Mivel az említett körbe tartozó
személyek különösebb nehézségek nélkül képesek az Európai Unió területére történő
beutazásukhoz és tartózkodásukhoz szükséges okmányokhoz hozzájutni, esetükben –
a harmadik országok állampolgáraihoz képest – számottevően kisebb annak az esélye,
hogy az embercsempész közreműködésével, illegális úton kénytelenek az államhatáron
átkelni.

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV.
törvény 1. § (1) bekezdését.
118
Lásd az az alapvető jogok biztosának az AJB 2731/2012. számú ügyben készült jelentését.
119
Lásd a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 218. §-át.
120
Lásd az emberkereskedelem áldozatainak azonosítási rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm.
rendelet 1. mellékletét.
121
A közigazgatási és igazságügyi miniszter XX-AJFO/452/3/2013. számú levele az Alapvető Jogok
Biztosának Hivatalában a 2731/2013. számú ügyiratban található.
122
Lásd az emberkereskedelem áldozatainak azonosítási rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdését.
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Összefoglalás
A családjából kiszakadt kiskorú, életkorától és az idegenjogi jogállásától függetlenül, a
szülei, illetve törvényes gondviselője védelmét és gondoskodását nélkülöző, azaz komoly társadalmi és pszichés hátrányt elszenvedő gyermek. Ezért, a kísérő nélküli kiskorúak alapvető jogai érvényesülésének vizsgálata az ombudsmani jogvédelem kiemelten
fontos területét képezi.
Az alapvető jogok biztosa által indított vizsgálatok tapasztalatai alapján, a Magyarországon tartózkodó, kísérő nélküli kiskorúak három fő csoportba sorolhatók: az idegenrendészeti jogállásban lévők, idetartoznak a hontalanok is; a menedékjogot élvezők,
valamint az embercsempészet áldozatai. Az ország területére a jogszabályi előírások
megsértésével belépő kísérő nélküli kiskorúakon túl, idetartoznak azok az ismeretlen
apától származó, Magyarországon született gyermekek is, akiket a külföldi állampolgárságú anyák röviddel a szülést követően a kórházban hagynak.
Az ENSZ gyermekjogi egyezménye 2. cikkének értelmében, a „részes államok tiszteletben tartják és biztosítják a joghatóságuk alá tartozó gyermekek számára az Egyezményben lefektetett jogokat minden megkülönböztetés, nevezetesen a gyermeknek vagy
szüleinek, vagy törvényes képviselőjének faja, színe, neme, nyelve, vallása, politikai vagy
más véleménye, nemzeti, nemzetiségi vagy társadalmi származása, vagyoni helyzete, cselekvőképtelensége, születési vagy egyéb helyzete szerinti különbségtétel nélkül.”
A Magyarországon tartózkodó kísérő nélküli kiskorúak alapvető jogai lényegében érvényesülnek. Ezzel együtt az Európai Unió dokumentumaival összhangban, a kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó hazai jogszabályok egy része a gyermek mindenek felett álló
érdeke helyett az illegális migráció megelőzésének, illetve kezelésének szempontjait helyezik előtérbe. Így például a gyermekvédelmi törvény,123az áldozatsegítésre,124 valamint
az emberkereskedelem áldozatainak azonosítására és védelmére125 szolgáló jogszabályok
a kísérő nélküli kiskorúakat idegenjogi jogállásuktól függően, elsősorban külföldiként, és
csak másodsorban a családjából kiszakadt, krízishelyzetben lévő gyermekként kezelik.
A gyermekvédelmi rendszerben dolgozók mindent megtesznek annak érdekében,
hogy az általuk gondozott kísérő nélküli kiskorúak számára a tőlük telhető legjobb bánásmódot biztosítsák. Ezzel szemben, a gyermekvédelem kereteit és működését meghatározó jogszabályokat, valamint magát az ellátórendszert is elsősorban a családjukból kiszakadt magyar állampolgárságú gyermekek szükségleteire modellezték, így az
a kísérő nélküli kiskorúak speciális szükségleteit nem veszi figyelembe. Így például
semmiféle előírás sincs arra vonatkozóan, hogy a magyarul nem tudó, eltérő kulturális
környezetben felnőtt, kísérő nélküli kiskorúakkal foglalkozó szakembereknek milyen
speciális ismeretekkel kell rendelkezniük, és arra sem, hogy egy ügygondnokot legfeljebb hány kísérő nélküli kiskorú törvényes képviselőjeként lehet kijelölni, továbbá a
magyarul nem beszélő gyermekek elhelyezését biztosító gyermekotthonok nem rendelkeznek pénzügyi fedezettel arra, hogy az tolmácsot alkalmazzanak stb.
Lásd a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 4. §-át,
Lásd a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi
CXXXV. törvény 1. § (1) bekezdését.
125
Lásd az emberkereskedelem áldozatainak azonosítási rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdését.
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A bírósági végrehajtás és a kilakoltatás
A téma megközelítési irányai
A joghoz jutás esélye (access to justice) – a jogszociológiai megközelítés
A joghoz jutás esélye (access to justice) a modern jogszociológiai vizsgálódások egyik középponti kérdésévé vált az elmúlt évtizedekben. Szorosan összefügg a kérdéssel a társadalmilag sérülékeny csoportba sorolható személyek joghoz jutásának lehetősége. Ebben a
tekintetben kiemelten fontos a különböző bírósági, hatósági eljárások költsége, az, hogy
a szegénység milyen módon és mértékben befolyásolja annak az esélyét, hogy a társadalom tagjai hozzáférjenek a különböző jogi eljárásokhoz, amelyek során jogaikat érvényesíteni tudják, nyújt-e ehhez valamilyen segítséget az állam (legal aid).
A jogban, a jogrendszerben lezajló „izoláció” és „elidegenedés” folyamatának ellensúlyozására már a 20. század végétől folyamatosan dolgoznak ki javaslatokat a világ
országaiban olyan eszközökre, eljárásokra és intézményi megoldásokra, amelyek a jogot
elérhetőbbé teszik, a jog segítségének igénybevételét könnyebbé teszik a társadalom minél nagyobb része számára. Az Egyesült Államokban az a megközelítés dominál, amely szerint
a jogi intézményeket közelebb kell vinni az emberekhez. Mindezek szerint olyan intézményeket, eljárásokat kell keresni, amelyek kevésbé formalizáltak, mint például a hagyományos
bírósági út, kevésbé költségesek és megszervezésük módja, helye szerint könnyebben elérhetők az
emberek, például egy helyi közösség tagjai számára. Ezek a folyamatok úgy is felfoghatók elvontabb szinten, mint reakció a jog egyre formalizáltabb és merevebb intézményeivel
szemben, s melyet az „informalizmus” címkével illethetünk. Úgy is megközelíthetők e
jelenségek, mint a meglévő hagyományos bírósági rendszerek kiegészítése az alternatív vitafeloldás informálisabb eszközeivel, a mediáció, a közvetítés különböző útjaival,
melyek a kompromisszumkeresésre építenek. Bár úgy tűnhet bizonyos nézőpontból,
hogy ez a jogi szabályozás további kiterjesztése, valójában ez a „delegalizáció” folyamata, bizonyos vitákat kivonnak a hagyományos formális jogi szabályozás és jogi eljárások
alól. Egyesek szerint ez a folyamat a jog társadalmi közösségektől való izolációjának
megtörésére irányul, módosítja a jogrendszer meglévő intézményeit annak érdekében,
hogy szélesebb körben elérhető vitamegoldó mechanizmusokat kínáljon a társadalmi
közösségek tagjai számára: valódi lehetőséget azoknak az embereknek, akik reálisan
nézve sohasem remélhetik, hogy a rendes bíróságok eljárásait igénybe vehetik, sem azt,
hogy veszteségeiket csökkentik, és rendezik azon kapcsolatukat, amely a kialakult vitát
generálta. Persze felmerülhet az is, hogy a formális jogi szabályok és eljárások nélküli
informális vitarendezés éppen a szélesebb körű állami beavatkozást teheti lehetővé, hiszen nincsenek garanciális szabályok sem, és ugyanezért a nagyobb hatalommal bíró
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vitázó fél is nagyobb eséllyel tudja saját érdekeit érvényesíteni egy formalizált jogi eljárás keretein kívül.1
A különböző alternatív vitarendezési módok ugyanakkor a modern formalizált bírósági rendszer függelékének is tűnhetnek, a formális jogrendszer intézményeinél és eljárásainál olcsóbban és egyszerűbben vehetők igénybe, így csökkentik a bíróságra kerülő
ügyek számát, a bírósági ügyterhet. Ezzel összefüggésben a jogrendszer technikai problémái kerülnek középpontba, olyanok, mint a jogi eljárások növekvő költségigénye, az adminisztratív
és jogi források elégtelensége a jogrendszerrel szemben jelentkező igények kiszolgálására.2 Mindez természetesen hatással van, illetve összefügg az adott jogrendszer legitimációjának
kérdésével is.
A joghoz, jogi eljárásokhoz való hozzáférés esélyének kérdése a nemzetközi összehasonlító jogi vizsgálatokban is megjelent. Nyilván hasznos adatokkal szolgál egy ilyen
összehasonlítás a világ országaiban működő jogrendszerekről. Egy sajátos kérdőíves
vizsgálat előzetes megfontolásait, valamint központi kérdéseit érdemes itt felidézni, különösen mivel az e kutatás által fontosnak tartott kérdések közül fogunk hangsúlyosan
foglalkozni néhánnyal mi is (a teljes összehasonlítás ismertetésére itt nincs lehetőség).
A nyugati jóléti államok válságával összefüggésben veszélybe kerülhet a joghoz, jogi eljárásokhoz, bíróságokhoz való hozzáférés egyenlő esélye ezekben az országokban is. Bizonyos
országokban előrehaladt az előzőekben ismertetettek szerint az alternatív vitamegoldó
mechanizmusok kidolgozása, amelyet egyesek az „igazságszolgáltatás privatizációjának” is tartanak. A perrobbanás, a bíróság elé kerülő jogviták számának nagy mértékű
növekedése és az erre a jelenségre adott válaszok elzárták a hagyományos bírósági rendszert
a társadalom egy része elől, különösen a gyengébb „piaci” szereplők elől, és hozzájárultak az előzőekben említettek szerint egy új „iparág”, az alternatív vitamegoldó mechanizmusok megjelenéséhez,
melyek a harmónia és a szociális béke ideológiájára épülnek. 3
Érdemes kiemelni azokat a kérdéseket, amelyeket ez a nemzetközi összehasonlító
kutatás a joghoz jutás esélye (access to justice) témájának tárgyalásához alapvetőnek tekintett, annál is inkább, mivel ugyanezen kérdéseket tartjuk mi is alapvetőnek, és ezek
közül fogunk néhánnyal mi is foglalkozni a bírósági végrehajtás rendszerét érintő magyar ombudsmani vizsgálatokból készült jelentések alapján. Ez az öt kérdés az, amely
alapvetően meghatározza a joghoz jutás esélyét egy-egy jogrendszer vonatkozásában:
1. szociológiai háttér (az alapvető társadalmi, politikai adatok, jellemzők, beleértve a jogászi szakmákra vonatkozó adatokat is), 2. a hozzáférés költségei, 3. az intézményi keretek, 4. az eljárások
struktúrája, 5. a jogi segítségnyújtó programok (Legal Aid Programs).4
Ezek közül a költségek témájával kiemelten foglalkozunk, mivel a magyar ombudsman vizsgálataiban is fontos szerepet kapott ez a kérdés, valamint érintjük az intézményi kereteket és a bírósági végrehajtási eljárás struktúráját is. A jogi segítségnyújtó
programok Magyarországon külön önálló tanulmányban lennének tárgyalhatók, így e
kérdéskörre legfeljebb csak érintőlegesen fogunk utalni.
Érdemes megemlíteni az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége összehasonlító elemzését is, amely az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést vizsgálta Európában. Ennek
Roger Cotterrell: The Sociology of Law. An Introduction. London: Butterworths, 1984. 309.
Cotterrell i. m. 310.
3
Ugo M attei: Acces to Justice. A Renewed Global Issue? Electronic Journal of Comparative Law, vol. 11.3
(December 2007) 3. http://www.ejcl.org/113/article113-14.pdf
4
Mattei i. m. 4.
1
2
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keretében érintette a bírósági végrehajtási eljárás kérdéseit is (az ítéletek végrehajtása
alcím alatt igen röviden). Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége szerint az ítéletek érvényesítésének vagy végrehajtásának elmaradása ugyancsak akadályozza az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, és egy jogerős ítélet végrehajtásának elmulasztása már önmagában is a hatékony jogorvoslathoz való jog megsértésének minősül. 5
A jog funkciója, a bírósági végrehajtási eljárás célja és jellege
Michel Foucault tézise szerint a hatalom legnagyobb jelentőségű teremtménye a modern ember. Kialakul ugyanis a hatalomnak egy jellegében fegyelmező formája. Az új
hatalmi forma modernsége a testhez való viszonyában mutatkozik meg leginkább, a hatalom – bár a fizikai jellegű eszközökről sem mondott le, lásd drillek, gyakorlatok – igyekezett elkerülni az erőszakosságot, és sokszor a testre „kerülő úton”, a lelken keresztül
próbált hatni. A normaállítás szintén a modern hatalom fegyelmező eszközei közé sorolható. Normák nagy számban jönnek létre, hiszen azok fegyelmezni általában csak
akkor tudnak, ha lehetőség szerint mindent szabályoznak. A norma esetében annak
dokumentációs funkciójáról sem szabad megfeledkezni. A normák kialakítása ugyanis
olyan, hogy lehetővé teszi az egyes emberek meghatározását a normákhoz mért helyzetünk alapján. Azáltal, hogy meghatározhatók a normákat megszegők, a normák mintegy önnevelésre, önfegyelmezésre késztetik a társadalmat. A modern ember tehát abban
az értelemben a hatalom teremtményének tekinthető, hogy cselekedetei, sőt gondolatai a modern
hatalmi formák által meghatározottak.6
Kérdés, hogy mi történik normasértés (nevezetesen esetünkben a jogi norma megsértése esetén), milyen módon realizálódik a jogi normák mögött rejtőző kényszer, az
állam hatalma arra nézve, hogy amennyiben az „önfegyelmezés” (a jogi norma által
előírt kötelezettség önkéntes teljesítése) elmarad, akkor az állam kényszerítő hatalma,
akár az állam által közvetlenül alkalmazott erőszak útján, működésbe lépjen.
A klasszikus jogszociológiai doktrínák szerint a jog működésének fő funkciója a társadalmi integráció fenntartása, erősítése, illetve a társadalom irányítása.7 Utalhatunk azonban
Niklas Luhmann ellenérveire, aki nem értett egyet ezekkel a megállapításokkal, és úgy
vélte, hogy tévútra vezetnek, hiszen megnehezítik a jog különös jegyeinek felismerését, valamint túlságosan leegyszerűsítik funkcióinak leírását, továbbá kétségesnek találta a jog integratív funkciójának jelentőségét is, amire szerinte a CLS (Critical Legal
Studies) irányzat és más szempontból a M arx által inspirált kritika is rámutatott már.8
Ezek helyett funkcionalista rendszerelméletében az időtényező figyelembevételét ajánlotta, valamint úgy vélekedett, hogy a jog funkcionális differenciálódási folyamatának
eredményeit csak a szervezetek és a professziók (foglalkozási „osztályok”) szintjén lehet
Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés Európában: a kihívások és lehetőségek áttekintése. Bécs: Európai
Unió Alapjogi Ügynöksége, 2010. 111–114. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_2010_01940000_
hu.pdf
6
Zétényi András: Michel Foucault állambölcselete. Jogelméleti Szemle, 2005/4. http://jesz.ajk.elte.hu/
zetenyi24.html és Michel Foucault: Felügyelet és büntetés. A börtön története. Budapest: Gondolat Kiadó,
1990.
7
Harry C. Bredemeier: Law as an integrativ mechanism. In Vilhelm Aubert (szerk.): Sociology of Law.
England: Penguin Books, 1977. 52–67., Cotterrell i. m. 73–103.; Roscoe Pound: Social Control through
Law. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, 1997.
8
Niklas Luhmann: Law as a Social System. Oxford: Oxford University Press, 2004. 143.
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értelmezni.9 Mégis, ha jogtörténeti és antropológiai megközelítést alkalmazunk, kétségtelennek látszik, hogy az egyéni igényérvényesítés, az önhatalom, a magánbosszú, a magánharc útján érvényesített erőszak és kényszer korlátozásával képes biztosítani egy társadalom
az integráció minimális szintjét, és ehhez a jog társadalmi jelensége biztosít egy megfelelő
eszközt.10 Minél összetettebb és bonyolultabb egy társadalom szerkezete, annál magasabb szintű integrációra van szüksége.
A jognak ez a funkciója társadalmi „működése” során több aspektusból is megjelenik. Igen tisztán érvényesül azonban akkor, amikor valóban közvetlenül kell erőszakot
alkalmazni, olyan cselekményekre kell rábírni embereket – végső soron a társadalmi
integráció érdekében –, amelyeket önként, kényszer nélkül nem kívánnak végrehajtani,
nyilván azért, mert ezek saját (gyakran rövid távú) érdekeikkel ellentétben állnak. A jog
kényszerítő erejének egyik megnyilvánulása a bírósági végrehajtási eljárás, a bíróság jogerős ítéleteinek (és más végrehajtható határozatoknak és okiratoknak) a végrehajtása. Ez egyúttal az állam erőszak-monopóliumának közvetlen megnyilvánulása is, ezzel együtt a jog
garanciális, hatalom-korlátozó szerepe is láthatóvá válik, mivel formalizált jogi eljárás
keretében (jogszabályi rendelkezések által meghatározott rendben) kerül sor a kényszer
alkalmazására.
A magyar Alkotmánybíróság egyik rendszerváltást követő korai határozatában11 kifejtette, hogy a bírósági határozatok tiszteletben tartása, a jogerős bírósági döntések teljesítése –
akár jogszerű kényszerítés árán is – a jogállamisággal kapcsolatos alkotmányos értékekhez tartozik.
E határozat szerint a végrehajtási eljárásban már nem a mindenkit megillető alkotmányos személyi jogokat kell elvont módon védeni, hanem az „ártatlanságában” a megelőző eljárás során megcáfolt jogsértővel szemben kell konkrét törvényes kényszerítő eszközöket alkalmazni. Ha ugyanis a végrehajtási rendszer gyenge és könnyen kijátszható,
ez óhatatlanul a bírósági határozatok lebecsüléséhez, jogbizonytalansághoz, a jogtudat
romlásához, a jogállamiság sérelméhez vezet. Az ilyen veszély leküzdése nyilvánvalóan mind állampolgári, mind társadalmi, mind pedig állami szempontból alkotmányos
érdek. A testület szerint a bírósági ítéletek és más bírósági határozatok végrehajtásakor
nem lehet feltételezni, hogy az adós először akkor szerezne tudomást a követelésről,
amikor a végrehajtó a lakásán megjelenik. A tipikus esetben az adós már a keresetlevél
(fizetési meghagyás) kézbesítése során értesül a vele szemben fennálló követelésről. A
bírósági eljárásban részt vehet, védekezhet, bizonyítási indítványt terjeszthet elő stb. Az
adósnak módjában áll az önkéntes teljesítés is. Ha mégsem teljesít, kiszolgáltatottnak,
ártatlannak, emberi méltóságában sértett személynek semmiképpen nem lehet őt tekinteni. Sőt, kifejezetten hitelezővédelmi és általános jogállamisági érdeket szolgál az a
rendelkezés, hogy a végrehajtó újabb, az önkéntes teljesítésre felhívó felesleges felszólítást már nem küld az adósnak, hanem megjelenik a lakásán és a követelés fejében lefoglalja ingóságait. Az alkotmányos rend védelme a végrehajtási eljárás e fázisában éppen a
jogszerű kényszerintézkedések hatékony alkalmazásával érvényesül – fogalmazta meg
a magyar Alkotmánybíróság.
Tehát az önkéntes jogkövetés hiányában kényszerítő jellegű eljárásra van szükség a
bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatainak érvényre juttatásához. E célt
Uo.
E. Adamson Hoebel: The Law of Primitive Man. A study in comparative legal dynamics. Cambridge,
Massachusetts: Harvard University Press, 1967. 275–281.
11
46/1991. (IX. 10.) AB határozat, ABH 1991, 211, 212-213
9
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szolgálja a bírósági végrehajtás is: a törvényi rendelkezés szerint a bíróságok és a jogvitát
eldöntő más szervek határozatait, továbbá egyes okiratokon alapuló követeléseket bírósági végrehajtás útján, a Vht.12 szerint kell végrehajtani.13 Emellett szerepe van a közigazgatási végrehajtásnak és a közvetlen végrehajtásnak is. A magyar jogban a vagyoni végrehajtásnak ez a három útja ismeretes. A bírósági végrehajtás egyedi vagyoni végrehajtás,
szemben a felszámolási eljárással, ami totális végrehajtás, tehát az adós teljes vagyonát
fordítja a hitelezők követelésének kielégítésére. Jelenleg annak azonban nincs semmilyen
jogi akadálya, hogy bírósági végrehajtási eljárás során az adós teljes vagyonát végrehajtás
alá vonják a követelés kielégítése érdekében. A személyi végrehajtás a büntetés-végrehajtás keretében történik. A végrehajtás a pénzfizetésre, illetőleg az egyéb magatartásra
kötelezett, azaz a törvényi definíció szerinti adós,14 személyiségi jogait csak kivételesen
érintheti.15 Ebben a sajátos eljárásban tehát elsősorban az adós vagyoni jogait korlátozzák,
majd az adós vagyoni joga a kötelezettségének erejéig megszűnik, egyúttal e vagyont az
adós kötelezettségének teljesítésére fordítják.16
A bírósági végrehajtási eljárásban a legfontosabb érdekviszony, amelyre tekintettel
kell lenni a jogi szabályozás és a jogalkalmazás során, a végrehajtást kérő és az adós
között áll fenn. A végrehajtást kérő az a személy, akit a végrehajtási jog megillet, tehát a
végrehajtási eljárás kezdeményezésére jogosult (a végrehajtást kérő pontos definícióját
jogszabály nem adja meg). A bírósági végrehajtás során ugyanakkor más személyek is
érintettek lehetnek, mint például a zálogjogosult, az árverési vevő, az adós pénzét kezelő pénzügyi intézmény vagy olyan személy, akinek az adós tulajdonában álló ingatlanra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joga van. A jogi szabályzás
és a jogalkalmazás során ezeknek a személyeknek az érdekeire is tekintettel kell lenni.
Természetesen kiemelkedő szerepet játszik az eljárás lefolytatásában a bíróság, az önálló
bírósági végrehajtó és a törvényszéki végrehajtó (a továbbiakban: végrehajtó).17 A végrehajtó
foganatosítja ténylegesen a végrehajtási cselekményeket, így az ilyen pozíció betöltéséhez megkövetelt, a vele szemben támasztott törvényi, jogszabályi követelmények szintén garanciális jelentőségűek.18
Az adós érdekeinek gondos figyelembevételét indokolja mindenképpen az a tény,
hogy a végrehajtási eljárás nem kontradiktórius eljárás, és nem jellemzik olyan garanciális jellegű intézmények, formák, mint a pert.19 A bírósági végrehajtási eljárás
ugyanis polgári nemperes eljárás, 20 a nemperes eljárások egyik sajátossága pedig az
például, hogy a bíróság előtt a felek meghallgatására, illetve a bizonyításra szűkebb
körben kerül sor, mint a polgári perben. Mindez, különösen a bírósági végrehajtási
eljárás célja és jellege, nagy nyomatékkal támasztja alá azt, hogy a jogi szabályozásnak
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.).
Vht. 1. §.
14
Vht. 5. § (1) bek.
15
Vht. 5. § (2) bek.
16
K apa Mátyás: Hitelezővédelem a bírósági végrehajtásban. Budapest: Dialóg–Campus, 2006. 27.
17
A törvényszéki végrehajtók az ún. igazságügyi követeléseket hajtják végre, míg az összes többi
esetben az önálló bírósági végrehajtók járnak el.
18
K apa i. m. 37–39.
19
K apa Mátyás: A hitelezők érdekeit védő új intézmények a bírósági végrehajtásban. In Jakab András
(szerk.): Jogérvényesítés – Jogalkalmazás. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2002. 69.
20
Vht. 9. §
12
13
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meg kell felelnie alapvető alkotmányos követelményeknek, mindenekelőtt a jogbiztonság elvének, a tisztességes eljáráshoz való jog követelményének (beleértve a jogorvoslathoz való jogot).
Ahogy ez fentebb már említésre került, a bírósági végrehajtási eljárás során végső
soron az adós vagyonának tárgyain fennálló tulajdonjogának teljes elvonása történik
meg, így indokolt, hogy ez megfelelően kidolgozott, pontos és alkotmányosan kielégítő garanciális szabályok keretei között történjen, akkor is, ha az adós elleni végrehajtás alapja éppen az, hogy jogsértő módon nem teljesítette valamely kötelezettségét
(nem teljesített önként). Az alkotmányos követelményeket kielégítő jogi szabályozás és
az ennek megfelelő jogalkalmazás nemcsak az adós, de a végrehajtást kérő érdekeit is
szolgálja, mivel csak az ilyen szabályozás biztosíthatja a végrehajtást kérő érdekeinek a
védelmét is. Az alkotmányos követelmények közé tartozik az eredményesség elve is, amely
az Alkotmánybíróság idézett határozata szerint a jogállamisággal kapcsolatos alkotmányos értékekhez tartozik, és végső soron a jogbiztonság és az alkotmányos rend érvényesülésének egyik garanciája.
A bírósági végrehajtási eljárás során figyelemmel kell lenni az arányosság és a fokozatosság követelményére. Ez a végrehajtást kérő és az adós közötti érdekviszony szabályozása:
a végrehajtást kérő rendelkezési elvének érvényesülését, valamint az adós védelmét megfelelő arányú szabályokkal kell biztosítani. Így – a nagyobb sérelem okozásának tilalma
alapján – korlátozandó a végrehajtást kérőnek biztosított rendelkezési jog is, mely szerint a Vht. keretei között a végrehajtást kérő rendelkezésétől függ, hogy az adós milyen
jellegű vagyontárgyából kívánja követelésének végrehajtását.21 Ezt a rendelkezési jogot
maga a Vht. korlátozza az arányosság és fokozatosság elvének deklarálásával, másrészt
a bíróság is eltérhet a végrehajtást kérő rendelkezésétől az adós érdekében a végrehajtási kényszer arányos, illetőleg fokozatos alkalmazása céljából.22
Az arányosság és a fokozatosság elve szerint a bírósági végrehajtás során a pénzkövetelést elsősorban a pénzforgalmi szolgáltatónál (banknál) kezelt, az adós rendelkezése alatt álló összegből, illetőleg az adós munkabéréből, illetményéből, munkadíjából, a
munkaviszonyon, közfoglalkoztatási jogviszonyon, munkaviszony jellegű szövetkezeti
jogviszonyon, közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonyon, szolgálati viszonyon, társadalombiztosítási jogviszonyon alapuló járandóságából, valamint a munkából eredő
egyéb rendszeres, időszakonként visszatérően kapott díjazásából, juttatásából, követeléséből (a továbbiakban együtt: munkabéréből) kell behajtani.23 Ha azonban előre
látható, hogy a követelést a munkabérre, illetőleg a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt
összegre vezetett végrehajtással nem lehet viszonylag rövidebb időn belül behajtani, az
adós bármilyen lefoglalható vagyontárgya végrehajtás alá vonható. A lefoglalt ingatlant
azonban csak akkor lehet értékesíteni, ha a követelés az adós egyéb vagyontárgyaiból nincs teljesen
fedezve, vagy csak aránytalanul hosszú idő múlva elégíthető ki.24
Ezek a szabályok olyan alapvető és rugalmasan kezelendő elvet fogalmaznak meg, amelyet
az eljáró önálló bírósági végrehajtónak és törvényszéki végrehajtónak a lehető legjobb
módon, az adott ügy sajátosságainak megfelelő önálló mérlegeléssel kell alkalmaznia a
gyakorlatban.
Vht. 8. § (1) bek.
Vht. 8. § (2) bek.
23
Vht. 7. § (1) bek.
24
Vht. 7. § (2) bek.
21

22
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A bírósági végrehajtási eljárás speciális a társadalom életében, mivel ennek a jogi eljárásnak a keretében realizálódik kézzelfoghatóan az állam monopóliuma a kényszer alkalmazására,
egyúttal a jog kényszerítő ereje is megmutatkozik (a polgári ügyekben hozott bírósági ítéletek és más végrehajtható okiratok, határozatok rendelkezéseinek kikényszerítése). Ez
közvetlen beavatkozás a társadalom életébe, az önként nem teljesítő személyt kényszer
alkalmazásával az állam szorítja valamilyen magatartásra (gyakran más magánszemély
vagy jogi személy felé fennálló kötelezettség teljesítésére), egyúttal a magántulajdon
korlátozása, majd elvonása is megtörténik. Ennek során a lakóingatlan tulajdonának elvesztése – újabb szociális, társadalmi feszültségeket szülve – a hajléktalan létbe sodorhat számos
személyt, miközben az európai jogrendszerek alapjaihoz tartozik az emberi méltósághoz való jog
védelme.
A bírósági végrehajtási rendszer magyarországi változásainak vázlata
A végrehajtási jog első átfogó szabályozására a kiegyezés után került sor Magyarországon. Miközben az új rendelkezések az eljárási szabályok terén jelentős előrelépést
hoztak, a korábbi végrehajtói szervezet érintetlenül maradt, és a végrehajtást az ún.
bírói kiküldöttek látták el. Az önálló bírósági végrehajtói szervezet csak 1871-ben jött
létre. A végrehajtási jog kodifikációjának újabb lépése az 1881. évi LX. törvénycikk
volt a végrehajtási eljárásról. Az új törvény a végrehajtási eljárás egyszerűsítésére,
gyorsítására, valamint a jogorvoslati lehetőségek biztosítására törekedett. Egyúttal
mellőzte a személyre irányuló végrehajtást. Az új szabályozás több mint hatvan éven
keresztül megfelelt a jogbiztonság követelményeinek, és jól szolgálta a magyar hitelés piacgazdaság érdekeit. E törvény „utóéletét” sajátos kettősség jellemezte. Jóllehet
a törvény formálisan 1955-ig hatályban maradt, az érvényességét azonban már a háború befejezése után elveszítette. 1945 és 1950 között mintegy ötven olyan jogszabály született, amely a végrehajtási eljárást felfüggesztette, korlátozta vagy kizárta. A
szocialista társadalmi-gazdasági rendszerre való áttérés eredményeképpen a bírósági
végrehajtás egyre ritkábbá vált. Végül mégis bebizonyosodott, hogy az államigazgatási végrehajtás nem pótolhatja a bírósági végrehajtást. Az 1955. évi törvény szocialista
alapokra helyezte a bírósági végrehajtást. Ezt elsősorban azzal érte el, hogy átvette a
szovjet végrehajtási jog elemeit, beleértve azokat is, amelyek teljesen idegenek voltak
a magyar jogi hagyományoktól. Létrehozták az új szocialista végrehajtói szervezetet is. A
megyei bíróságok és a járásbíróságok mellé kinevezett végrehajtók állami alkalmazottak lettek. A hetvenes évek első felére azonban elodázhatatlanná vált a végrehajtási
eljárás korszerűsítése. A szocialista végrehajtási jog elsősorban a meggyőzés eszközével
próbálta meg rávenni az adósokat kötelezettségük teljesítésére. A túlzott adósvédelem
az eljárások elhúzódásához vezetett, ami – a korabeli szóhasználattal élve – „lazította az
állampolgári fegyelmet”. Ennek ellenére az 1979. évi törvény nem szakított gyökeresen
a korábbi jogszabállyal, sőt annak a szerkezetét is átvette. A tartalmi újítások (például
a munkabérre vezetett végrehajtás egyszerűsítése vagy bizonyos értékhatár felett az
önkéntes teljesítésre való felhívás mellőzése) nem változtatták meg a szocialista végrehajtási jog alapvetően adóspárti jellegét. Ennek következtében az a nyolcvanas évek
második felétől kezdve egyre kevésbé felelt meg az átalakuló gazdaság követelményeinek. A magyar Alkotmánybíróság a kilencvenes évek elején több olyan határozatot
hozott, amellyel megsemmisítette a végrehajtási eljárásnak az Alkotmányba ütköző
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rendelkezéseit. Bebizonyosodott az, hogy az elavult szabályozáson módosításokkal
már nem lehet segíteni, hanem új kódexre van szükség. Több évig tartó kodifikációs
munka eredményeként született meg a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.). A mai napig számos módosítást megélt jogszabály a teljesség igényével
szabályozza a bírósági végrehajtási eljárás lényeges kérdéseit. Kivételt csupán a végrehajtási perekre vonatkozó rendelkezések képeznek, amelyeket a jogalkotó a kodifikáció
során kiemelt belőle és külön jogszabályban (a Polgári Perrendtartásban), a különleges
eljárások között helyezett el. A Vht. számos kérdésben, így különösen a bírósági végrehajtás hatékonyságát illetően, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ezért a kilencvenes évek végén megkezdődött mind a végrehajtási eljárás, mind pedig a végrehajtói
intézményrendszer átfogó felülvizsgálata, és ennek eredményeképpen a törvény közel kétszáz rendelkezését módosította a jogalkotó, az új szabályozás – néhány kivételtől eltekintve – 2001. szeptember 1. napján lépett hatályba. 25 Ezt azonban további
módosítások követték (átfogó, nagy terjedelmű volt a 2008. évi és a 2011. évi módosítás),
a 2008-as gazdasági válság és az ún. devizahitelezéssel összefüggő társadalmi problémák miatt
még jobban kiéleződtek azok az ellentétes érdekek, amelyeket figyelembe kell venni a jogalkotás
folyamán, ez pedig jelentős kihívás elé állítja a jogalkotót.
Érdemes néhány alapadatot bemutatni a bírósági végrehajtási rendszer működésével összefüggésben. Az önálló bírósági végrehajtókhoz érkezett ügyek száma 2001-ben 161 627,
2002-ben 164 544, 2003-ban 170 873, míg a befejezett ügyek száma 2001-ben 178 563,
2002-ben 166 079, 2003-ban 181 070 volt. 26 A legújabb adatokat a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara tette közzé (nem mellesleg azért, mert ezeket az adatokat ez a szervezet
vezeti). Ezek szerint az érkezett ügyek száma 2011-ben 434 037, míg 2012-ben 478 000
volt, sajnos a befejezésekről erre a két évre nézve nem publikáltak adatokat.27 Jól látható
a végrehajtási ügyek számának nagy mértékű emelkedése, amely nagy valószínűséggel
összefüggésbe hozható a 2008-as gazdasági válság következményeivel is. Fel kell hívni
a figyelmet arra, hogy a befejezett ügyek között vannak olyanok is, amelyekben nem
vagy csak részben volt sikeres a végrehajtási eljárás, és jogszabály alapján egyéb okból
tekinthető befejezettnek az ügy.
A bírósági végrehajtási rendszer intézményi alapját a bírósági végrehajtási eljárásban az
egyes cselekményeket foganatosító önálló bírósági végrehajtók és törvényszéki végrehajtók
(együtt: végrehajtók) (lásd jelen tanulmány 1.2. része), valamint az önálló bírósági végrehajtókat kötelező tagság alapján összefogó köztestület, az egyszerre felügyeletet és
érdekvédelmet gyakorló Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara képezi. Az eljárásban további
hatóságok és természetesen a bíróság is szerepet játszik (leglényegesebb bírósági funkciók a végrehajtás elrendelése és a jogorvoslatok elbírálása). Jelenleg az önálló bírósági
végrehajtói álláshelyek száma 219.28 Erre a létszámra jut az előzőekben említett ügymennyiség. Könnyen kiszámítható így az önálló bírósági végrehajtók ügyterhe, valamint az ebből fakadó és ésszerűen várható eljárási gyorsasság.
K engyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. Budapest: Osiris, 2004. 297–298. vö. Kormos Erzsébet:
A bírósági végrehajtás rövid története 1945-től napjainkig a bírósági végrehajtók szemszögéből.
Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica, 2001/19. 171–188.
26
K apa i. m. 34–35.
27
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara adatai: http://www.mbvk.hu/main/index.php
28
A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet 1. § (1) bek.
25

410

Dezső Adrienn – Juhász Zoltán

A magyar ombudsmani gyakorlat
Az ombudsmani gyakorlat bemutatása a két szempont – a joghoz jutás esélye és a lakóingatlan elvesztése a bírósági végrehajtási eljárásban – köré szerveződik, ezt egészíti ki a gyermekek
bírósági végrehajtási eljárásban való kiszolgáltatottságának kérdése. A lakóingatlan elvesztését
megkönnyítheti a különösen érzékeny csoporthoz való tartozás, amely csökkenti a joghoz jutás esélyét, míg, ha valaki ily módon hajléktalanná válik, akkor egy különösen
érzékeny csoporthoz fog tartozni, és ez a továbbiakban alapvetően fogja befolyásolni
életét, valamint ahhoz fűződő esélyét, hogy jogait és érdekeit jogi eljárásokban érvényesítse. Az egyes projekteredmények és az egyes jelentések is ezek szerint csoportosítva és
ezek szerint elemezve kerülnek feldolgozásra minden alpontban. A devizahitelezéssel,
a gazdasági válság hatásaival, továbbá a gyermekek jogainak érvényesülésével az igazságszolgáltatásban külön alapjogi projektekben foglalkozott a magyar ombudsman,
ezek megállapításai külön kiadványokban elérhetőek az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának honlapján (www.ajbh.hu).
A magyar Alkotmánybíróság a bírói függetlenség elvét mereven értelmezve amellett
foglalt állást, hogy a bíróságok semmiképpen nem tartozhatnak az ombudsmanok vizsgálati hatáskörébe. Hivatkozott a testület arra is, hogy az ombudsmanok és a bíróságok
kapcsolatának magyar szabályozásakor a törvényhozó a nemzetközi jogéletben uralkodónak mondható szabályozási mintát követte, amely szerint csak Svédországban, valamint a svéd mintát követő kisszámú államban terjed ki a parlamenti biztosok hatásköre
bizonyos körben a bíróságokra is, a többségi megoldás a magyarhoz hasonlatos.29
A magyar ombudsman hatásköréről szóló rendelkezések szerint egyébként eredetileg
az ombudsman hatásköre kiterjedt az igazságügyi szervekre, kivéve a bíróságokat. 30
Azonban a magyar Alkotmánybíróság megsemmisítette ezt a rendelkezést, mivel úgy
vélte, hogy az „igazságügyi” szerv fogalma tisztázatlan: gyakorta előfordul, hogy azt
az igazságszolgáltatási szervek szinonimájaként értelmezik. Összességében pedig úgy
találta a testület, hogy ezt a fogalmat sem egyértelműen használják a jogszabályok és
indokolásaik, ezért bizonytalan, hogy milyen szervek körét fogja át. A szóhasználatból fakadó bizonytalanság sérti az alkotmányos szervek működésének kiszámíthatóságához, a feladat- és hatásköri összeütközések kiküszöböléséhez fűződő alkotmányos
érdeket. 31 A 2001. december 20-án hatályba lépett törvénymódosítást követően végül
Magyarországon az általános hatáskörű ombudsman vizsgálati hatáskörébe utalták a
bírósági végrehajtókat. 32 Tehát rendelkezik jogi felhatalmazottsággal a tágabb értelemben vett bírósági rendszer egy szeletének kontrolljára. 33
Magyarországon a 2011-ben elfogadott új törvény egy új struktúrát alakított ki, és
megváltoztatta az ombudsman elnevezését is: az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról alapvető jogok biztosára. A bíróságok vonatkozásában azonban a hatáskör nem válto17/1994. (III. 29.) AB határozat, ABH 1994, 84, 87.
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIII. törvény (Obtv.) 29. § (1) bekezdésének f) pontjának 2001. december 15-ig hatályos szövege alapján.
31
7/2001. (III. 14.) AB határozat, ABH 114, 117–119.
32
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIII. törvény (Obtv.) 29. § (1) bekezdésének j) pontja alapján.
33
A Vht. 225. § (2) bekezdése szerint a végrehajtó eljárása – mint polgári nemperes eljárás – a bíróság
eljárásával azonos.
29

30
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zott, csak az önálló bírósági végrehajtókra és a törvényszéki végrehajtókra terjed ki a kontroll, azaz
a bírósági végrehajtás működésére. 34 Ez nem lényegtelen hatáskör, mivel a bírósági ítéletek
végrehajtása Magyarországon is nagy nehézségekbe ütközik, a bírósági végrehajtási
eljárások jelentős időt vesznek igénybe, a magyar ombudsmani intézmény pedig már
számottevő gyakorlatot alakított ki a bírósági végrehajtókat érintő panaszok vizsgálata
terén, és számos esetben sikerült alapvető jogokkal összefüggő visszásságokat orvosolnia a bírósági végrehajtás területén.
Kezdetben éppen az okozott alapvető jogokkal összefüggő visszásságot, hogy a végrehajtók nem fogadták el a magyar ombudsman hatáskörének rájuk való kiterjesztését,
és nem adtak választ az ombudsman megkereséseire, akadályozták eljárását. 35 Ezekkel az ügyekkel kapcsolatosan a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarának 36 és az igazságügyért felelős miniszternek kellett fellépnie. A későbbiekben ez a probléma többékevésbé megoldódott, mivel a megkeresett végrehajtók nagyobb része már eleget tett
válaszadási kötelezettségének. Mindennek ellenére később is előfordult, hogy végrehajtók, sőt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarának sem követte ezt a jogszerű gyakorlatot, ilyenkor végső soron a miniszter segítségére volt szükség.37
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara erős érdekvédő szerepet lát el az önálló bírósági végrehajtók tekintetében, így a panaszokat kivizsgáló feladata ellentétbe kerül
érdekvédő szerepével. Erős ellenállása az ombudsman hatáskörének végrehajtókra való kiterjesztése ellen egyértelműen ennek az érdekvédő funkciónak az erősségét mutatja, amelyet csak az
ombudsmani gyakorlat kibontakozása, valamint miniszteri közreműködés tud egyfajta konszolidáltabb együttműködésre változtatni. Ezt tükrözi az a frissebb ügy, amelyben a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara nem teljesítette törvényi kötelezettségét, és egyszerűen nem
válaszolt az ombudsman megkeresésére, ezért az alapvető jogok biztosának a közigazgatási és igazságügyi miniszterhez kellett fordulnia. 38
A bírósági végrehajtási eljárás költsége és ennek hatása
A magyar ombudsman a lakosság jelentős részét érintő végrehajtási eljárások valamen�nyi költségéről szeretett volna teljes képet kapni, ezért hivatalból számos vizsgálatot
indított az önálló bírósági végrehajtók díjazására, illetve az eljárásban részt vevő egyéb
személyek, így például a közjegyzők, ügyvédek munkadíjára vonatkozóan.
A bírósági végrehajtási eljárásban főszabály, hogy a végrehajtás során felmerülő költséget a végrehajtást kérő előlegezi, és az adós viseli.39 Az ombudsmani jelentések készítésekor hatályos Díjrendelet40 szerint az önálló bírósági végrehajtót a hatáskörébe tartozó végrehajtás foganatosításáért munkadíj és költségtérítés, az adós teljesítése esetén
34
A 2012. január 1-jén hatályba lépett alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 18. § (1)
bekezdés j) és k) pontjai alapján.
35
Lásd például: OBH 6641/2001., OBH 3274/2003., OBH 4063/2003. (Az egyes jelentések elérhetők
a www.ajbh.hu oldalon.)
36
Az önálló bírósági végrehajtókat tömörítő, kötelező tagság alapján működő köztestület.
37
OBH 3484/2005.
38
AJB-4127/2012.
39
Vht. 34. § (1) bek.
40
A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet),
módosította az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2013 (V. 30.)
KIM rendelet.
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ezenfelül behajtási jutalék illeti meg. A munkadíjat és a költségtérítést a végrehajtást
kérő, a hitelező előlegezi, ezeket az összegeket és a behajtási jutalékot az adós viseli. A
munkadíjat, a költségtérítést és a behajtási jutalékot a rendeletben foglalt bírósági végrehajtói díjszabás alapján kell megállapítani, és várható összegéről a végrehajtást kérőt
és az adóst tájékoztatni kell. Ezt a munkadíjat minden végrehajtási ügyben külön kellett
megállapítani, ez irányadó akkor is, ha több adós van, és mindegyiktől követelhető az
egész tartozás (egyetemlegesen felelnek). Ha az ügyviteli szabályok szerint több végrehajtási ügyet egyesítettek, ezek az egyesítés után a díjszabás alkalmazása szempontjából
egy ügynek tekintendők. A végrehajtót a munkadíj a díjrendelet szerint illeti meg. Ha
a végrehajtás pénzfizetésre irányul, a munkadíj a végrehajtható okiratban feltüntetett
főkövetelést, járulékot és költséget magában foglaló együttes összeghez (végrehajtási
ügyértékhez) igazodik.41
A végrehajtó a végrehajtás foganatosításával kapcsolatban készkiadásként számíthat
fel minden olyan költséget, amelyet a foganatosítás során az ügyhöz egyértelműen köthetően harmadik személy részére kifizet. A végrehajtót ezen kívül a munkadíj 50%-a
illeti meg költségátalányként. Ha a végrehajtási eljárás szünetelését követően az eljárást
folytatni kell, a végrehajtót költségátalány ismételten megilleti.
A korábbi szabályozás szerint a végrehajtót eljárása kezdetén minden ügyben megillette a munkadíj és a költségátalány részeként pénzkövetelés behajtása esetén a munkadíj összege és a költségátalány 50%-ának megfelelő összeg, de legalább 4 ezer forint,
legfeljebb 75 ezer forint, tartásdíj, munkabér és kártérítési összeg behajtására irányuló
eljárásban a pénzfizetésre irányuló végrehajtási eljárásban felszámítható munkadíj ös�szege és a költségátalány 50%-ának megfelelő összeg, de legalább 4 ezer forint, legfeljebb 60 ezer forint. Ezen felül a végrehajtó az eljárása kezdetén költség megfizetésére
tarthatott igényt a várhatóan felmerülő készkiadás összegének erejéig is. A Díjrendelet
módosítása folytán az eljárás kezdetén megfizetendő költség összege összesen legfeljebb 75 ezer, illetve 60 ezer forint lehet.
Ha a végrehajtási eljárás teljesen vagy részben eredményes, a végrehajtót behajtási jutalék illeti meg. Pénzkövetelés esetén a behajtási jutalék összege a végrehajtható
okiratban feltüntetett teljes összegből behajtott összeg alapulvételével 5 millió forintot
meg nem haladó összeg esetén 10%, 5 millió forint felett, de 10 millió forintot meg nem
haladó összeg után 500 ezer forint és az 5 millió forint feletti rész 8%-a. 10 millió forint
feletti összeg esetén 900 ezer forint és a 10 millió forint feletti rész 5%-a.
A végrehajtó a végrehajtási ügy érdemi vagy ügyviteli befejezésekor, meghatározott
cselekmény végrehajtása esetén a cselekmény elvégzését vagy elvégeztetését követően
az általa felszámított munkadíjról, költségtérítésről, behajtási jutalékról és az őt esetleg
megillető egyéb összegről díjjegyzéket állít ki, amelyet a feleknek, végrehajtási kére41
Főszabály szerint a végrehajtási ügyértékhez igazodó munkadíj összege a következőképpen
alakul:

100 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén

4000 Ft

100 000 Ft feletti, de 1 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 4000 Ft és a 100 000 Ft feletti rész

3%-a

1 000 000 Ft feletti, de 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 31 000 Ft és az 1 000 000 Ft feletti
rész

2%-a

5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 111 000 Ft és az 5 000 000 Ft
feletti rész
10 000 000 Ft feletti ügyérték esetén 161 000 Ft és a 10 000 000 Ft feletti rész

1%-a
0,5%-a.

A bírósági végrehajtás és a k ilakoltatás

413

lem elkészítése esetén a kérelmezőnek kézbesít. Ha a díjfelszámítás helyességét az adós
vagy a végrehajtást kérő, illetőleg a végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő
vagy más érdekelt vitatja, végrehajtási kifogást terjeszthet elő a végrehajtó székhelye
szerint illetékes helyi bírósághoz.
Ezen kívül Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát a jogszabály alapján általános költségátalány illeti meg. Az általános költségátalányt az adós viseli, a végrehajtó azt tőle az
egyéb végrehajtási költségekkel együtt hajtja be, majd fizeti meg a kamarának Az általános költségátalány mértéke 500 ezer forint alatti végrehajtási ügyérték esetén ügyenként 1000 forint, 500 ezer forint feletti végrehajtási ügyérték esetén az ügyérték 1%-a.
Az ombudsman az első, ezzel foglalkozó jelentésében42 számos gyakorlati problémával foglalkozott, melyet a megkeresett szervek jeleztek, illetve a hozzá érkező panaszok alapján a hivatal munkatársai is tapasztaltak. Például a Bankszövetség szerint
problémát jelent, hogyan alakul a díjfizetés, ha a végrehajtó tényleges közreműködése
nélkül kerül sor részleges, illetve teljes teljesítésre. A jogszabályi rendelkezések szerint a
végrehajtó ebben az esetben is jogosult a végrehajtási költségek között a teljes behajtási
jutalékot felszámítani, úgy, mintha aktív közreműködése eredményezte volna a megtérülést. A fizetési halasztás és a részletekben történő teljesítés engedélyezése esetén szünetel a végrehajtási eljárás, mely következtében a végrehajtók kiállítják a díjjegyzéket.
Ha részletekben történik a teljesítés, és a részleteket az adós a végrehajtónak fizeti, úgy
a díjjegyzék kiállítása elmaradhat, mert így először a végrehajtó költségei térülnek meg.
Halasztás és részletfizetés esetén ugyanúgy alakul a díj, mint ezek nélkül, azzal, hogy a
behajtási jutalék a befizetett részletek után jár, így az adott részlet egy része a végrehajtó behajtási jutalékára fordítódik. Szintén probléma, hogy ugyanazon adóssal szemben
és egyidejűleg folytatott végrehajtási eljárás esetén csak rendkívül ritkán egyesítik a
folyamatban lévő ügyeket. Általános tapasztalat, hogy eljáró végrehajtók külön-külön
kiszabják ugyanazt a költségelőleget.
A biztos jelezte azt, hogy nincs egységes joggyakorlat a végrehajtási eljárás kezdetén
megfizetendő díjelőleggel kapcsolatosan sem. A jelentés rögzíti, hogy a hatályos rendelet díjrendszere nagyon összetett. A végrehajtót megillető díj számos tételből állhat, ami
mind a végrehajtást kérő mind az adós számára nehezen vagy egyáltalán nem követhető, és a követelés összegétől függően jelentős összegű is lehet. Egy 10 millió forint ös�szegű tartozás esetén, ahol kettő adós van, a sikeres végrehajtáskor biztosan felmerülő
díjtételek a következők:
• adósonként 161 ezer forint munkadíj összesen 322 ezer forint
• a munkadíj 50%-ának megfelelő költségátalány, vagyis további 80,5 ezer forint
adósonként, összesen 161 ezer forint
behajtási
jutalék címén 900 ezer forint
•
a
Magyar
Bírósági Végrehajtói Kamarát megillető költségátalány adósonként 100
•
ezer forint, összesen 200 ezer forint.43
Ez összesen 1 millió 583 ezer forint, és ez az összeg nem tartalmazza a készkiadások
összegét, amelyre szintén jogosult a végrehajtó. Fontos megjegyezni, hogy ez az összeg
több is lehet, eredménytelen végrehajtás esetén pedig értelemszerűen csökken a behajtási jutalék összegével. Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ez csak egy
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példaszámítás, így minden egyedi ügyben eltérően alakul a végrehajtót megillető díj mértéke, de
annak mértéke – különös tekintettel a behajtási jutalékra és a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát megillető költségátalányra – bizonyos esetekben aránytalan, és ezért már önmagában az eljárás
sikeres befejezését befolyásolhatja. Az ombudsman felkérte a közigazgatási és igazságügyi
minisztert, hogy vizsgálja felül a teljes Díjrendeletet.
A biztos egy korábbi jelentésében44 utalt arra is, hogy a végrehajtási eljárás eredményessége esetén az adós köteles megfizetni a hitelező jogi képviselőjének, ügyvédjének
a munkadíját is. Ezen kívül végrehajtási költségként jelentkezik a végrehajtási záradék
kiállításáért a közjegyzőt megillető munkadíj, amellyel kapcsolatosan az alapvető jogok
biztosa szintén vizsgálatot folytatott, hiszen ezzel kapcsolatosan is több panasz érkezett
hivatalához.45 A beadványozók sérelmezték a 2010. július 1. napjától végrehajtási záradék kibocsátására hatáskörrel rendelkező közjegyzők által kialakított jogalkalmazási
gyakorlatot. Sérelmezték, hogy a végrehajtási záradék kibocsátása iránti eljárási díjat
adósonként, illetve kezesenként külön kell megfizetni a végrehajtást kérőnek, függetlenül attól, hogy egyetemlegesen felelnek-e (például készfizető kezes) vagy sem. Kifogásoltak továbbá olyan technikai problémákat is, hogy a kérelemhez 5 hiteles közjegyzői
okiratot kell csatolni, ezeknek a díjaknak a költségét a hitelező előlegezi, de azt végső
soron az adósnak kell megfizetnie eredményes végrehajtás esetén, amelyek szintén a
végrehajtási eljárás költségeit növelik.
A vizsgálat feltárta, hogy 2011. január 7-ig nem rendezte jogszabály a végrehajtási
záradék kibocsátása iránti kérelemhez csatolandó hiteles kiadmányok (másolat) számát,
így az eljáró közjegyzők eltérő gyakorlatot alakítottak ki, általában öt vagy három hiteles másolat csatolását kérték, de volt olyan közjegyző is, aki egy eredeti közjegyzői
okirat alapján kibocsátotta a záradékot. Ennek azért van jelentősége, mert ezeknek a hiteles kiadmányoknak a díját külön-külön meg kellett fizetni, még abban az esetben is, ha az eredeti
okiratot ugyanaz a közjegyző készítette, és azt tulajdonképpen csak újra kellett nyomtatni a számítógépről.
A korábbi szabályozás nem tartalmazott rendelkezést arra vonatkozóan sem, hogy
ha a végrehajtást kérő egyszerre több egyetemleges adóstárs, kezes ellen kéri a végrehajtási eljárás megindítását, akkor az eljárási díj mértéke hogyan alakul. A közjegyzők
által jogszabályi felhatalmazás hiányában kialakított gyakorlat szerint minden egyes
adós után meg kell fizetni a minimum 5 ezer forint, maximum 150 ezer forint eljárási díjat. Az így kialakított gyakorlat szintén a végrehajtási eljárás költségeinek indokolatlan
növelését jelenti, melyet végső soron szintén az adósnak kell megfizetni. Ilyen esetben
több végrehajtási záradék kerül ugyan kiállításra, de egy követelést kíván érvényesíti a
hitelező. Tekintettel arra, hogy ugyanarról a követelésről van szó, az eljáró közjegyző
a záradékolás során jelentős többletmunka nélkül állítja ki a végrehajtási záradékokat,
ezért aránytalan költségnövekedést eredményez a közjegyzők által kialakított gyakorlat. Az ombudsman jelentésében megjegyezte, hogy a Magyar Országos Közjegyzői
Kamara több végrehajtást kérőt tájékoztatott, hogy mint díjbevételekből gazdálkodó
hatóság nem kap költségvetési forrást, működésüket teljes egészében a díjbevételek
fedezik, ellenben például a bíróságokkal, amelyek közvetlen költségvetési támogatásban részesülnek. Ugyanakkor a biztos hangsúlyozta, hogy a közjegyzők a jogszabály
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szerint jogszolgáltató hatósági tevékenységet végeznek, vagyis közfeladatot látnak el.
Hangsúlyozta továbbá, hogy a közjegyzői tevékenység túlnyomórészt közfeladat. Az
adott közfeladat ellátásának módjában, költségében viszont nem alakulhat ki a jelen
ügyben tapasztalt mértékű különbség pusztán amiatt, hogy azt bíróság vagy más szerv
látja el. Az ombudsmani vizsgálat kereteit meghaladta annak elemzése, hogy a közjegyzői díjbevételek és a közfeladat ellátásának tényleges költségei miként viszonyulnak
egymáshoz, miként az is, hogy a közjegyzői díjbevételre milyen hatást gyakorol a közjegyzők meglehetősen korlátozott piaca. A fentiekre tekintettel a biztos a visszásságok
orvoslására felkérte a közigazgatási és az igazságügyi minisztert és a Magyar Országos
Közjegyzői Kamara elnökét.
Az ombudsman álláspontja szerint ezen díjak összességükben olyan jelentős költséget jelentek,
melyek a végrehajtási eljárások sikerét önmagukban befolyásolhatják. Az adós a költségek mértékére tekintettel inkább érdekelt lesz a vagyontárgyak elvonásában, mint az eredeti
követelésének végrehajtási költségekkel jelentősen megnövelt megfizetésében. A végrehajtást kérő pedig nem lesz érdekelt az adós (rész)teljesítésében, hiszen a végrehajtási
költségek a kielégítés sorrendjében megelőzik a hiteltartozást. Az ombudsman megítélése szerint a végrehajtási eljárás során jelentkező és felszámítandó költségek, azok számítása rendjének általános felülvizsgálata mindenképpen indokolt.
A biztos 2012-ben a végrehajtási eljárás során felmerülő költségekkel kapcsolatos utóvizsgálatot folytatott, melyben arra kereste a választ, hogy a korábbi, fent említett jelentések kiadása után történt-e érdemi változás a jogszabályokban, illetve a kialakult gyakorlatban. Az utóvizsgálat eredményes folytatása érdekében tájékoztatást kért többek
között a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól, a Magyar Országos Közjegyzői
Kamarától, a Magyar Bírósági Végrehajtó Kamarától és a Magyar Bankszövetségtől.
A vizsgálat eredményeit összegző jelentés46 feltárta, hogy a korábbi biztosi ajánlást
elfogadva módosult 2012. január 1. napjától a törvény. Az új rendelkezés szerint, ha a
végrehajtást kérő ugyanazon közjegyzői okirat alapján, ugyanannak a követelésnek a
végrehajtását több, egyetemlegesen kötelezett adóssal szemben egyidejűleg kéri, csak
az egyik adóssal szemben előterjesztett végrehajtási kérelemre kell megfizetni a díjat, a
további adóssal szemben előterjesztett végrehajtható okirat kiállítási kérelemre 5000 Ft
díjat kell adósonként megfizetni. A megfizetett összes díjat az adósokon egyenlő arányban kell behajtani. Szintén új rendelkezés, hogy ha a végrehajtást kérő a végrehajtási kérelmét a végrehajtás elrendelése tárgyában hozott határozat meghozatala előtt visszavonja, a díj mértéke a törvényben meghatározott összeg 10%-a, de legalább 5000 Ft vagy
50%-a, de legalább 5000 Ft, ha a kérelem visszavonására a hiánypótlás vagy a jogutódlás
tárgyában hozott határozat után kerül sor. Ezzel a rendelkezéssel a közjegyzők munkadíja jelentősen csökkent, akkor, ha több adós tartozik ugyanazt a követelést megfizetni.
2012. július 7. napjától további új jogszabályi rendelkezés, hogy a hitelezőt képviselő
ügyvédet vagy jogi képviselőt megillető díj mértéke is csökkentett összegű, ha ugyanazon határozat vagy okirat alapján, ugyanannak a követelésnek a végrehajtását több,
egyetemlegesen kötelezett adóssal szemben egyidejűleg kérték. Az ügyvédi munkadíj
az adósok számától függetlenül egyszer számítható fel, és az egyik adóson felüli többi
adósonként további 4000 Ft. Az így megállapított összes ügyvédi munkadíj az adósokat
egyenlő arányban terheli. Ennek azért van kiemelkedő jelentősége, mert a hitelszerző46
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dések döntő többségében rendszerint több adós van, a gazdasági válság hatására pedig
egyre növekedett a nem vagy rosszul fizető adósok száma, ugyanakkor a korábbi jogszabályi rendelkezések nem foglalkoztak az ilyen jellegű végrehajtási eljárásokkal (több
adós, ugyanaz a hitelszerződés, egy végrehajtó, egy hitelező). Erre tekintettel a módosítás méltányosan rendezte a korábbi ombudsmani jelentésekben felvetett problémák
egy részét. Ugyanakkor az alapvető jogok biztosa jelentésében megállapította, hogy a
korábbi vizsgálat óta nem módosult a végrehajtói díjszabás, így továbbra is problémát
jelent a behajtási jutalék magas mértéke, az, hogy a végrehajtó nem érdekelt a hatékony
és gyors végrehajtásban, mert ettől függetlenül hozzájut a díjához a behajtási jutalék
kivételével. Továbbra is számos jogalkalmazási probléma merül fel, például a díjelőleg
kérdése, behajthatatlan követelés esetén az eljárás költségeinek viselése, a Magyar Bírósági Végrehajtó Kamarát megillető költségátalány mértéke témáival összefüggésben.
A jelentés utal számos jogértelmezési problémára is, melyet a megkeresett szervek vetettek fel. Ilyen például a Magyar Bankszövetség, az MKB Bank és az OTP Bank által
jelzett probléma, amely a végrehajtási eljárásokban aktív pénzügyi szolgáltatók és a
közjegyzői kar egy része között alakult ki. A devizában nyilvántartott kölcsönszerződésből eredő követelések érvényesítése érdekében előterjesztett végrehajtási záradékok,
melyeken a követeléseket devizában tüntetik fel, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra
kerültek, arra való hivatkozással, hogy a kölcsönszerződés alapján az adós forint ellenérték megfizetésére köteles, a deviza összeg csupán nyilvántartási célokat szolgál, a
hitelező deviza összeget nem követelhet. A hitelintézetek álláspontja szerint a közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződések nem tartalmaznak olyan rendelkezést, illetve
felhatalmazást, amely a követelések deviza összegről forint összegre történő átváltását
lehetővé tennék. A tartozások forintra történő átváltáshoz esetlegesen alkalmazandó
(felmondáskori) árfolyamok ráadásul a legtöbb esetben adóst hátrányosabb helyzetbe
hozhatják, és nincs pontos meghatározás arra nézve sem, hogy milyen árfolyam (lenne)
alkalmazható a felmondáskor történő forintosításhoz. Továbbá, a devizás szerződések
felmondással forintra történő átváltása felveti az alkalmazandó kamatmértékek kérdését is, mivel a hitelezési gyakorlat alapján a deviza alapú hitelek esetében eltérő – jellemzően – kedvezőbb mértékű kamatlábak kerülnek meghatározásra, mint a forint alapú
hitelek esetében. Így az ombudsman ismételten felkérte a közigazgatási és igazságügyi
minisztert, hogy módosítsa az érintett jogszabályokat, segítse elő azt, hogy mind az
adós, mint a hitelező jogait megfelelően képviselje a törvény.
Az alapvető jogok biztosa 2013-ban is foglalkozott a végrehajtási eljárás költségeivel,
igaz már egy másik vetületben.47 Arra kérdésre kereste a választ, hogy melyek azok a
tényezők, amelyek befolyásolják, akadályozzák a hatékony végrehajtást. A 2013 tavaszán indított vizsgálat során számos szervet keresett meg az ombudsman, így többek
között: Kúriát, Magyar Ügyvédi Kamarát, Magyar Bankszövetséget, TIGÁZ Zrt.-t, Budapesti Elektromos Művek Nyrt.-t, Magyar Biztosítók Szövetségét, a Magyar Bírósági
Végrehajtó Kamarát. Egy részletes, átfogó, a végrehajtási eljárásban részt vevők széles
körű tapasztalataira alapozó jelentést kívánt készíteni. A beérkező válaszok – a Magyar
Bírósági Végrehajtó Kamarán kívül – mindegyike jelezte, hogy az egyik legnagyobb
probléma a díjrendszer.
A Kúria elnökének tájékoztatása szerint is a hatékony bírósági végrehajtás akadályai kö47
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zött kiemelt szerepe van a végrehajtási eljárás magas költségeinek.48 Az elnök az ombudsmani
megkeresésre adott válaszában kifejtette, hogy a végrehajtási eljárás várható költségei
közül nem a végrehajtás illetéke gátolja a végrehajtás kezdeményezését, mert az illeték
a lehető legalacsonyabb mértékű, illetve összegű. A végrehajtási költség döntő részét a bírósági végrehajtók költsége teszi ki, amelynek összege és előlegezése viszont aránytalan terhet ró a
végrehajtást kérőkre, és végső soron az adósokra. Véleménye szerint is a végrehajtók költségének terén a Díjrendelet alapvető változtatására lenne szükség. Az ombudsman jelentése
tartalmazza a Kúria azon javaslatát is, hogy hogyan lehetne a hatályos szabályozást
ésszerűsíteni, illetve hatékonyabbá tenni. Az első és a második világháború közötti időszakban a bírósági végrehajtó eljárási díjra, illetve napidíjra, továbbá kézbesítési díjra,
fuvardíjra, az irodai munkálatokért járó díjra tarhatott igényt, amelyeknek előlegezése
eljárási cselekményenként történt meg. A korábbi szabályozás évszázados tapasztalat
eredménye, amelyet a Kúria álláspontja szerint kár lenne figyelmen kívül hagyni. A
mai életviszonyok között is alkalmazható lenne az a megoldás, amely szerint a végrehajtást kérő az
egyes eljárási eseményeket megelőzően, illetve a végrehajtási eljárás egyes összefüggő cselekményeinek (p1. az adott időpontra kitűzött ingatlanárverés körébe tartozó cselekményeknek) az elvégzése
előtt – tehát ütemezetten – előlegezné a végrehajtó költségét, az előlegezett költség nagysága pedig
az adott cselekményhez igazodó mértékű, tételesen meghatározott lenne. Eszerint a végrehajtó rendeletben meghatározott összegű munkadíj és a várható készkiadás előlegezésére
tarthatna igényt az adós vagyonának felderítéséért. Az adós vagyontárgyaitól és a végrehajtást kérő foglalásra vonatkozó kérelmétől függően a végrehajtó újabb munkadíj (és
készkiadás) előlegezését kérhetné a végrehajtást kérőtől a vagyontárgyak lefoglalásáért, a későbbiekben pedig az árverés lebonyolításáért, sikertelen árverés esetén az újabb
árverésért, stb. Az eljárás előrehaladásának függvényében, szakaszonként előlegezett
munkadíjon és készkiadásokon túl végül a végrehajtó igényt tarthatna a végrehajtás
eredményességének arányában, ekkor már a behajtott összeg százalékában meghatározott összegű jutalékra. A felvázolt megoldás előnye, hogy az eljárás kezdetén nem ró
aránytalanul magas, ugyanakkor bizonytalan megtérülésű költségterhet a végrehajtást
kérőre. Emellett mindvégig a végrehajtást kérő kezében marad a végrehajtási eljárás irányításának lehetősége: a rendelkezésére álló adatok alapján fel tudja mérni a kilátásait,
a végrehajtás várható eredményességét, és ezek ismeretében rajta áll annak eldöntése,
hogy kívánja-e az eljárás továbbfolytatását, megéri-e számára a soron következő eljárási
cselekmény költségének finanszírozása. Ez a megoldás amiatt is kedvező a végrehajtást kérő
számára, mert mindvégig fenntartja a végrehajtó érdekeltségét a végrehajtás sikerességében, és mivel cselekményenként vagy fázisonként hozzájut az aktuális költségéhez, teljesül az a követelmény
is, hogy a végrehajtó munkadíja az elvégzett munkával arányos legyen, amely ugyanakkor azt is
jelenti, hogy a végrehajtó is hozzájut az elvégzett munka díjához. Az egyes munkadíjak összegének helyes meghatározása esetén (amelyet az igazságügyért felelős miniszter rendelete tartalmazna) az eljárás során felszámítható összes munkadíj nem lenne több, mint a jelenlegi
összes munkadíj, így az említett megoldás az adósra sem róna indokolatlan terhet. A jelentés tartalmazza a Kúria elnökének azon javaslatát is – melyet korábbi ombudsmani jelentések
is felvetettek –, hogy átgondolást igényel, ha a teljesítés valóban nincs összefüggésben a
végrehajtási eljárással és ez bizonyítható (pl. elkerülték egymást az egyes események és
cselekmények), ilyen esetben felmerülhetne annak lehetősége, hogy a végrehajtó csök48
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kentett összegű költségtérítésre tarthasson igényt. A rendelkezés kapcsán ugyanis az a
gyakorlat alakult ki, hogy ha a végrehajtási eljárás már megindult, a végrehajtó abban
az esetben is igényt tarthat a Díjrendelet alapján a részére járó költség teljes összegére,
ha az adós részéről a teljesítés bizonyítottan nem a végrehajtási eljárás eredményeként,
hanem „azon kívül” történt.
A többször említett Díjrendelet régóta várt módosítására 2013. június 29-i hatállyal
került sor.49 A főbb módosítások a következőkben foglalhatók össze. A végrehajtási
ügyérték – vagyis ami az alapját képezi a végrehajtó díjának – az új rendelkezés következtében nem változik a végrehajtási eljárás során, akkor sem, ha időközben nőnek a
járulékos költségek. Ennek azért van gyakorlati jelentősége, mert a korábbi szabályozás
értelmében minél tovább tartott az eljárás, annál több kamat gyűlt a tartozásra, és ennek
alapján egyre több volt a végrehajtó munkadíja is. Mindenképp pozitív változásként értékelhető, hogy a jogszabályban rögzített munkadíj 50%-a illeti meg a végrehajtót a kizárólag zálogjog érvényesítésére irányuló végrehajtási ügyben, illetve az egyetemlegesen kötelezett adósok ellen egyidejűleg kért, ugyanazon végrehajtó által foganatosított
végrehajtási ügyekben. Mint ahogyan erre korábban utaltunk, ennek a rendelkezésnek
a hiteladósok esetén van kiemelt jelentősége. Nem kell behajtási jutalékot fizetni, ha
a Nemzeti Eszközkezelő (a devizában eladósodottak ingatlanait felvásároló szervezet,
amelyet az állam hozott létre az adósmentő csomag részeként) vásárolja meg az ingatlant, és csökkentett mértékű a végrehajtói jutalék összege, ha a hiteladósnak árverezik
el az ingatlanát. Kevesebb jutalék lehetősége csak akkor áll fenn, ha a budapesti vagy
megyei jogú városban az ingatlan kikiáltási ára a 20 millió forintot, egyéb településen a
15 millió forintot nem haladta meg.
Mindenképpen pozitív előrelépésnek tekinthető a Díjrendelet módosítása. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy nem egy átfogó felülvizsgálat történt, hanem további részletszabályokat határozott meg a jogalkotó, amelyek a hiteladósok esetén csökkentik az
eljárás terheit. A módosított díjrendelet továbbra sem ösztönzi a végrehajtókat az eljárás
eredményes és gyors befejezésére. Nem módosult a végrehajtót megillető behajtási jutalék mértéke, így a kisösszegű követelések esetén továbbra is 10%, pedig a követelések
döntő többsége kisösszegű közműtartozás, továbbá változatlan maradt a készkiadások
rendszere is.
Látható, hogy a joghoz jutás esélyét a költségtényező jelentősen befolyásolja a bírósági végrehajtási eljárásban is. A végrehajtást kérőnek jelentős összeget kell költségelőlegként megfizetnie, amit sikeres behajtás esetén visel az adós, így a végrehajtást kérő kockázata marad
az, hogy megtérül-e az általa megelelőlegezett költség, vagy ez még megnöveli veszteségeit,
hozzá adva az eredetileg érvényesíteni kívánt követeléshez. A költségek előlegezése olyan
személynél, aki annak előlegezésére társadalmi helyzeténél, szegénységénél fogva nem képes, azzal
az eredménnyel járhat, hogy jogait nem tudja érvényesíteni formalizált állami eljárás keretében.
Ezt a jogi segítségnyújtás, a különböző mentességi szabályok ellensúlyozhatják, amen�nyiben a határok, melyek szerint ezek a lehetőségek biztosítottak, megfelelően vannak
meghúzva. Itt a jogi segítségnyújtással, illetve a mentességi szabályokkal nem tudunk
részletesebben foglalkozni, de az előzőekben írtak is jelzik a költségprobléma súlyát.
Az adósok esetében a költségek nagysága azért fontos, mert ez megnöveli a tartozásukat. Ha az
49
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eljárási költség mértéke túl magas, abban is érdekelt lehet az adós, hogy még részletfizetést se vállaljon, illetve akkor se teljesítsen, ha a tőke és a kamat megfizetésére képes lenne, hiszen a költségek
behajtására tovább folyna ellene az eljárás. A vonatkozó szabályozás áttekinthetetlensége, a
költségszámítás bonyolult volta szintén megnehezítik a jogérvényesítést a bírósági végrehajtási eljárásban.
A jogérvényesítés nehézségei a bírósági végrehajtási eljárásban, különös tekintettel
a sérülékeny társadalmi csoportokra
Ombudsmani jelentés foglalkozott a bírósági végrehajtási eljárás során a kapcsolattartás, kommunikáció, tájékoztatás kérdéseivel, a végrehajtói intézmény elérhetőségével,
mint a joghoz jutás esélyét alapvetően befolyásoló tényezőkkel. 50 Ennek főbb megállapításait az alábbiakban foglaljuk össze.
A bírósági végrehajtási eljárás folyamán a végrehajtó és az eljárásban részt vevő személyek közötti kapcsolattartás történhet az eljárás során keletkezett okiratok postai,
meghatározott esetekben elektronikus, illetőleg helyszíni eljárás alkalmával személyes
kézbesítésével. Ezekre vonatkozóan a törvény részletes szabályozást állapít meg, bizonyos esetekben az adott okirat tartalmának részletes meghatározásával. Megjegyzendő,
hogy nem tartalmaz viszont előírást arra, hogy a rendelkezésre álló általános jogorvoslati eszközről, a végrehajtási kifogásról szóló figyelmeztetést minden esetben tartalmaznia kellene a végrehajtási cselekményről kiállított okiratnak. A bírósági végrehajtási eljárás ismertetett céljából és jellegéből fakadóan azonban mellőzhetetlen a végrehajtó és
az eljárásban részt vevő személyek (különösen a végrehajtást kérő és az adós) közötti
személyes és telefonos kapcsolattartás.
A jelentés szerint a bírósági végrehajtási eljárásra vonatkozóan a jogszabályok számos
esetben írnak elő együttműködési kötelezettséget a végrehajtóval mind a végrehajtást
kérő, mind az adós tekintetében. Így például a végrehajtást kérő köteles a végrehajtandó követelés megszűnését és csökkenését haladéktalanul bejelenteni a végrehajtónak, a
végrehajtást kérő felelős a bejelentés elmulasztásából eredő költségért és kárért. Az adós
jogállásánál fogva számos esetben köteles együttműködésre a bírósági végrehajtási eljárásban, így például a végrehajtás során a végrehajtó megtekintheti és átvizsgálhatja
az adós lakását és egyéb helyiségét, bármely vagyontárgyát, gazdasági tevékenységével
kapcsolatos iratait. Ezt az adós tűrni köteles, ellenkező esetben szankciókra számíthat.
A végrehajtó a természetes személy adós kérelmére – az adótartozás és az adók módjára behajtandó köztartozás kivételével – megállapíthatja a pénztartozás részletekben
történő teljesítésének feltételeit, ha az adós vagyontárgyainak felkutatása és lefoglalása
iránt intézkedett, és az adós a végrehajtandó követelés egy részét már megfizette. A
végrehajtó a végrehajtás alá vonható vagyontárggyal nem rendelkező adóst is tájékoztatja a részletfizetés lehetőségéről és feltételeiről. Mindezekben az esetekben szükséges és
kívánatos lehet a telefonon, telefaxon és/vagy személyesen történő kapcsolatfelvétel és egyeztetés
a végrehajtást kérő, az adós és a végrehajtó között. E példákon kívül is megilleti a tájékoztatáshoz és az iratok megismeréséhez való jog a bírósági végrehajtási eljárásban részt
vevő személyeket a törvényes érdekeiket érintő körben. E jogosultság nélkül például
a végrehajtást kérő nehezen tudna élni rendelkezési jogával, az adós pedig nem lenne
50
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tisztában fennálló tartozásának összegével, és nem ismerhetné meg az egyes végrehajtási cselekményekkel összefüggő kötelezettségeit. Ugyancsak megilleti e jogosultság
az egyéb érintett személyeket, mint például a zálogjogosultat, a végrehajtást szenvedő
adósát, a nem adós tulajdonostársakat, harmadik személyt, akinek az adós tartozása
fejében lefoglalják a tulajdonát stb. A bírósági végrehajtási eljárás céljánál és jellegénél fogva
megköveteli, hogy az eljárással érintett személyek gyorsan kapcsolatot létesíthessenek a végrehajtóval (annak apparátusával).
Az alapvető jogok biztosának jelentése szerint hasonlóan a közhatalom alapján eljáró
közigazgatás működéséhez, a bírósági végrehajtási eljárás során a végrehajtó is közhatalmat gyakorol. Így mindazok a követelmények, amelyek a közigazgatás működésével összefüggésben, a közigazgatási hatósági eljárás során a hatóság ügyfélkapcsolati
kötelezettségére igazak, alappal elvárhatók a végrehajtói működés során is. Az eljárás
sikeréhez is hozzájárulhat, ha az eljárásban részt vevő személyek fel tudják venni rövid
úton a kapcsolatot a végrehajtóval, személyesen tudnak tájékoztatást kapni jogaikról és
kötelességeikről, különös tekintettel arra, ha jogi képviselő nélkül eljáró személyekről
van szó. Például a személyes egyeztetés a részletfizetés feltételeiről, a személyes befizetés lehetősége, a személyes tájékozódás az értékesített ingatlanból történő kiköltözés
feltételeiről, mind a végrehajtást kérő, mind az adós, mind az eljárással érintett egyéb
személyek érdekeivel összhangban áll és megfelel a tisztességes eljáráshoz való alkotmányos alapjog támasztotta összetett követelményrendszernek.
A jogi szabályozás részletesen szól a végrehajtás intézményi kereteiről. Ezek alapján a
végrehajtó köteles szolgálatba lépését megelőzően a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnökének, illetve az általa kijelölt személynek bemutatni bélyegzője lenyomatát,
letéti és elszámolási számlájának nyitásáról szóló fizetésiszámla-szerződést, a felelősségbiztosítási szerződést vagy a biztosíték összegének befizetéséről szóló igazolást és
bejelenteni hivatali helyiségének címét.
Az ombudsmani jelentés idézi a jogszabályi rendelkezéseket, melyek szerint a végrehajtói iroda az önálló bírósági végrehajtói tevékenység végzésének elősegítésére
határozatlan időre alapított, jogi személyiséggel rendelkező szervezet. A végrehajtói
iroda alapítására, nyilvántartására, működésére, ellenőrzésére, megszűnésére és tagjainak felelősségére e törvényben foglalt eltérésekkel a korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Végrehajtói iroda az egyszemélyes korlátolt
felelősségű társaságra vonatkozó szabályok szerint nem működhet. Külön szabályok
vannak meghatározva a végrehajtói iroda vonatkozásában. Ezek szerint a végrehajtói
iroda alapításához a kamara engedélye szükséges (alapítási engedély), az engedélyezés
iránti kérelmet az alapító okirat elfogadásától számított 8 napon belül kell a kamaránál előterjeszteni, így kell eljárni az irodai tagság létesítése esetén is. Végrehajtói irodát
természetes személyek vagy gazdasági társaságok alapíthatnak olyan módon, hogy az
irodában a szavazati jog több mint 50%-át önálló bírósági végrehajtó tag (végrehajtó tag)
gyakorolja, és vezető tisztségviselője csak végrehajtó tag lehet. Az összeférhetetlenségi
és alkalmazási feltételeken, valamint az alkalmazandó korlátolt felelősségű társaságra
vonatkozó általános szabályokon túl e rendelkezések azonban nem tartalmaznak részletes szabályokat arra nézve, hogy milyen minimális tárgyi és személyi feltételekkel alapítható
végrehajtói iroda. Nem tartalmaznak e szabályok arra nézve sem rendelkezéseket, hogy
milyennek kell lennie az ügyfélfogadásra kialakított helyiségnek, milyen telefonos és
személyes ügyfélszolgálatot kell működtetnie az irodának, egyáltalán mekkora az a sze-
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mélyi apparátus, tárgyi felszereltség, amellyel feltételezhetően biztosítható az eljárások ésszerű időn
belüli lebonyolítása. Mivel nem egyszerűen gazdasági vállalkozási tevékenységről van
szó, amely nyereség szerzésére törekszik, hanem közhatalom gyakorlására adott állami felhatalmazás birtokában végzett tevékenységről, részletesebb garanciális előírások
szükségesek. Különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy például pénzügyi intézmények
működésére részletes állami szabályok vonatkoznak, melyek speciális kötelezettségeket
írnak elő. Természetesen, ahol ez szükséges, az informatikai alkalmazások előírásával
összhangban a jogi szabályozás meghatározta az ehhez szükséges informatikai követelményeket is, ez azonban pusztán a technikai követelményekre van közvetlen hatással.
A jelentés szerint vannak egyes, a végrehajtó eljárására nézve ügyviteli, ügykezelési,
ügyfélkapcsolati és ügyfélfogadási szabályok. Ezek szerint a végrehajtási ügyről a feleknek, képviselőiknek és annak lehet felvilágosítást adni, aki a jogi érdekét az ügyben
igazolta. Ha jogszabály a végrehajtási ügy irataiban szereplő adatok megismerhetőségét
korlátozza, ezekről csak a jogszabályban meghatározott személy vagy szervezet részére
adható felvilágosítás. A felvilágosítást kérő személy köteles igazolni személyazonosságát és képviseleti jogosultságát. A felvilágosításra jogosult személy – a költségek megtérítése fejében és az átvétel igazolása mellett – az iratokból másolatot kérhet. A végrehajtó
hivatalos tevékenységét – a helyszíni eljárási cselekmények kivételével – az irodájában
végzi, a végrehajtási ügyek iratait és e rendeletben szabályozott nyilvántartásokat a titoktartási kötelezettség megtartásával az irodájában köteles tartani. A titoktartási kötelezettség alóli felmentést a felügyelő szerv adja meg. A törvényszéki végrehajtó által
intézett végrehajtási ügyek iratait a törvényszék elnöke által kijelölt kezelőiroda kezeli.
A végrehajtói irodát úgy kell kialakítani, hogy a felek fogadására is alkalmas legyen. Az önálló bírósági végrehajtó a székhelyén külön irodát tarthat fenn a végrehajtói kézbesítési
ügyek intézésére (a továbbiakban: kézbesítési iroda). A kézbesítési irodára az irodára
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni; a kézbesítési iroda – függetlenül az iroda fenntartásának módjától – másik önálló bírósági végrehajtóval közösen is működtethető.
Az önálló bírósági végrehajtó hetente legalább egy munkanapon köteles ügyfélfogadást tartani oly
módon, hogy az legalább hat óra időtartamú legyen. A végrehajtó az ügyfélfogadás idején személyesen – vagy felvilágosítás adására jogosult alkalmazottja útján – köteles irodájában a felek és más
érdekeltek rendelkezésére állni. Az önálló bírósági végrehajtó félfogadásának rendjét és idejét a felügyelő szerv egyetértésével maga állapítja meg. A végrehajtói kézbesítésre szánt
iratok címzettek által történő átvételének céljából hetente legalább két munkanapon kell
ügyfélfogadást tartani oly módon, hogy az egy munkanapon legalább tíz óra időtartamú legyen és négy óra időtartamban 16 óra utáni időszakra essen (meghosszabbított
ügyfélfogadás). A meghosszabbított ügyfélfogadás napját a kamara meghatározhatja. A
törvényszéki végrehajtó félfogadására megfelelően alkalmazni kell a bírósági félfogadásra vonatkozó rendelkezéseket is. A félfogadásról szóló tájékoztatást a járásbíróságon,
törvényszéken, közigazgatási és munkaügyi bíróságon ki kell függeszteni, önálló bírósági végrehajtó esetében kamarai honlapon közzé kell tenni. A végrehajtó köteles biztosítani az elektronikus árverési rendszer és az ügyelosztási program használatának technikai feltételeit: rendelkeznie kell az informatikai alkalmazás felhasználói használatához szükséges számítógéppel, internet-hozzáféréssel és elektronikus levelek fogadására
szolgáló elektronikus levélcímmel. Az elektronikus levélcímét a végrehajtó a hivatalba
lépését megelőzően bejelenti a kamarának. Ezek a szabályok is csak egy szeletét érintik
a végrehajtói iroda működésének. Ennél sokkal részletesebb és pontosabb előírásokra
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van szükség a közhatalmi jogkört gyakorló végrehajtó irodája működésének vonatkozásában (például: alkalmazottak minimális létszáma, a székhelyként szolgáló irodával
szembeni pontos követelmények, személyes ügyfélfogadásra szolgáló helyiség pontos
paramétereinek megadása stb.).
A jelentés szerint 2013. augusztus 1. napjától elektronikus közhiteles nyilvántartást
vezetését írja elő jogszabály az önálló bírósági végrehajtók által intézett bírósági és
közigazgatási végrehajtási ügyekről. Az erre szolgáló informatikai alkalmazás működtetését és a nyilvántartásból az adatszolgáltatást a törvény alapján a Magyar Bírósági
Végrehajtói Kamara végzi. A 2013. augusztus 1. napján hatállyal annak érdekében alkották újra a végrehajtási ügyekről vezetett nyilvántartással kapcsolatos rendelkezéseket, hogy abból több adat legyen megismerhető, valamint, hogy ne csak a gazdálkodó
szervezetekre vonatkozóan lehessen adatot kérni, hanem egyéb jogalanyok végrehajtási ügyeiről is. A nyilvántartás alapján kiállítható tanúsítvány alapvetően háromféle lehet. Az kérelemre igazolhatja – természetes személy esetében csak saját kérelmére, míg
gazdálkodó szervezetek esetében a cél és a jogi érdek megjelölése esetén más személy
kérelmére is kiadhatóan – a nyilvántartásban adósként nem szereplés tényét, valamint
azt is, hogy egy megjelölt időtartamban (pl. öt éven belül) nem tartalmaz a nyilvántartás a jogalanyra nézve végrehajtási eljárást vagy behajthatatlanság miatt szünetelő
végrehajtási eljárást, továbbá általában a nyilvántartásban szereplő egyes adatokat. A
végrehajtási ügynyilvántartás kialakításának és adatairól a tanúsítvány kiadásának az
az egyik célja, hogy a végrehajtási ügyeknek a forgalombiztonság és a teljesítőképesség
megítélése szempontjából releváns adatai könnyen és gyorsan, központilag elérhetőek legyenek. Az ügyfelek ezáltal valamennyi olyan élethelyzetben kérhetik a tanúsítvány kiállítását, amikor annak igazolása szükséges, hogy nem állnak végrehajtás alatt
vagy velük szemben nincs behajthatatlan tartozás. Másik oldalról a tanúsítvány adatait
megismerő személyek, hatóságok szervezetek stb. megalapozottabb döntést hozhatnak
arról, hogy kivel kívánnak szerződéses vagy egyéb jogviszonyba lépni. A tanúsítvány
beszerzését a jogszabályok nem teszik kötelezővé, a gyakorlati igényekhez igazodóan
kerülhet sor annak igénylésére (amennyiben tehát arra az érintett személynek szüksége
van). A tanúsítványkiadás intézménye ezáltal hozzájárul a forgalombiztonság erősödéséhez, a körbetartozások kialakulásának és a késedelmes fizetéseknek a megelőzéséhez.
A másik közpolitikai cél az volt a jelentés szerint, hogy a végrehajtási ügyeket átláthatóan, időszerűen intézhessék a pontos és egységes ügynyilvántartások segítségével,
a központi ügynyilvántartás pedig megfelelően segítse a végrehajtási ügyek nyomon
követését, a statisztikai adatok gyűjtését és a végrehajtói munka ellenőrzését, felügyeletét. Ez az átláthatóság egyrészt megvalósul a központi ügynyilvántartás adatbázisának felhasználásával, másrészt a végrehajtók egyedi ügynyilvántartásainak pontos
vezetésével, ügyviteli feladatellátásával. Annak érdekében, hogy biztosítható legyen
az, hogy a végrehajtói szervezet valamennyi tagja egységes módon tehessen eleget a
számítógépes ügyintézés jogszabályi követelményeinek, központilag rendszeresített,
térítésmentesen biztosított ügyviteli program alkalmazását írja elő a jogi szabályozás
az egyéb igazságügyi szerveknél alkalmazott megoldásokhoz hasonlóan. Kiegészülnek
a felvilágosításadás szabályait is: a végrehajtó a végrehajtást kérő részére – kérelmére –
írásbeli tájékoztatást adhat arról, hogy a végrehajtási ügyben milyen végrehajtói intézkedések történtek, mikor került rájuk sor, továbbá arról, hogy az intézkedés eredményre vezetett-e. A tájékoztatást az ügynyilvántartás adataiból automatizáltan lehet, illetve
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kell előállítani, ez lehetővé teszi, hogy a tájékoztatás megadására három munkanapon
belül sor kerülhessen.
A jelentés szerint az elektronikus közhiteles nyilvántartásra, tanúsítványok kiállítására vonatkozó szabályok elfogadása és a végrehajtást kérő tájékozódási lehetőségeinek bővítése mindenképpen pozitív jogalkotói lépés, de csak részmegoldást jelent, az
előzőekben ismertetett problémákra nem nyújt megoldást, a további hiányosságokat,
pontatlanságokat rendszerszinten nem orvosolja.
Mindent egybevetve, az ombudsmani jelentés szerint megállapítható, hogy a végrehajtói ügyfélfogadás, kapcsolattartás jogi szabályozása nem elégíti ki az alkotmányos követelményeket,
különös tekintettel arra, hogy a végrehajtói iroda felállításával szemben komoly infrastrukturális
(személyi és tárgyi) követelményeket – az informatikai követelményeket leszámítva – nem állapít
meg jogszabály. A félfogadásra előírt szabályok nem támasztanak komoly követelményeket a végrehajtókkal szemben, holott a végrehajtási ügyek nagy száma és az összességében jelentős ügyérték ezt mindenképpen indokolttá tenné. Figyelemmel arra is, hogy
gyakran jogban járatlan személyek vannak az adósi és a végrehajtást kérői pozícióban
is, mindenképpen szükséges lenne megfelelő infrastrukturális követelmények pontos
előírásával biztosítani a személyes kapcsolattartás lehetőségét is, és megfelelő körben a
telefonos kapcsolattartás lehetőségét is indokolt lenne előírni, hasonlóan a közigazgatási szervezetrendszerrel szemben támasztott követelményekhez. Ez az alkotmányos alapelvek és alkotmányos alapjogok érvényesüléséhez járulna hozzá, ahogy ahhoz is, hogy a jogi képviselettel nem rendelkező személyek és a valamilyen szempontból jogaik és érdekeik
érvényesítésében korlátozott, valamely rászoruló csoporthoz tartozó személyek jogaik
és érdekeik védelmében hatásosan fel tudjanak lépni, megismerhessék reálisan a végrehajtási eljárás menetét, az abban őket megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket.
Az ombudsmani jelentés szerint a bírósági végrehajtásra vonatkozó összetett és bonyolult szabályozás még a jogászi végzettséggel rendelkező személyek számára is nehezen áttekinthető, még inkább igaz ez az ilyen végzettséggel nem rendelkező, jogban járatlan személyekre nézve. Így a megfelelő tájékoztatás elengedhetetlen, amelyet
azonban – részben éppen a bonyolult szabályozás miatt – gyakran csak szóban lehet
megfelelő módon megadni. A végrehajtás célja és jellege ezt különösen indokolttá teszi.
Mindennek érdekében pontosabb és részletesebb jogi szabályozásra van szükség a
jelentés szerint. Például tisztázandó jogszabályi szinten, hogy mi értendő azon, hogy
„a végrehajtói irodát úgy kell kialakítani, hogy a felek fogadására is alkalmas legyen”. Valamint
szélesíteni kell a jogszabályban előírt személyes ügyfélfogadás lehetőségét (gyakoriságát, időtartamát). Mindez biztosíthatja azt, hogy az eljárásban részt vevő személyek,
különösen az adósok és a végrehajtást kérők valóban eséllyel rendelkezzenek jogaik
érvényesítésére a bírósági végrehajtási eljárásban is.
A hatékony kommunikáció kiemelt fontosságú, mely akár részletfizetési egyezség létrehozására is irányulhat. A megfelelő kommunikáció, tájékoztatás, információhoz jutás
a végrehajtást kérő érdeke is, hiszen így tudja megállapítani, hogy egyáltalán megéri-e
számára a bírósági végrehajtási eljárás folytatása, hiszen annak költségét sikertelen behajtás esetén ő viseli. Míg az adós tájékoztatása a bírósági végrehajtási eljárás lehetséges kimeneteleiről elősegítheti akár az önkéntes teljesítés megvalósulását is. Ebben a
vonatkozásban a bírósági végrehajtási eljárásra is igaz, ami a közigazgatási hatóságok
eljárására: ilyen értelemben „szolgáltatásról” van szó. Különösen igaz ez azért, mert tulajdonképpen magántevékenységről van szó közhatalom birtokában. Az önálló bírósági
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végrehajtók saját haszonra dolgoznak, de ehhez az állam közhatalmi jogkörét veszik
igénybe, az állami kényszert használják fel.
Nyilvánvaló, hogy a jogban járatlan személyek számára életbevágóan fontos, hogy a bírósági végrehajtási eljárás szabályairól, menetéről, a jogorvoslati lehetőségekről, a várható kimenetelekről tájékoztatást kapjanak. Ez egyébiránt nemcsak az adós, de a végrehajtást
kérő érdeke is, hiszen csak ezen információk birtokában van esélye arra, hogy követeléséhez hozzájusson, jogát érvényesítse. Ez sok esetben a végrehajtást kérő megélhetéséhez szükséges
összeget is jelenthet, ha például a munkáltató cég által ki nem fizetett jogszerűen járó
munkabérről van szó. 51 A bírósági végrehajtási eljárás jellegéből fakad, hogy a személyes ügyintézés nem kapcsolható ki, a jogi szabályozás számos esetben a végrehajtói irodában személyes ügyintézést ír elő vagy tesz lehetővé (például az elektronikus árverési rendszerbe
való regisztráció céljából, személyes befizetés miatt, az árverési jegyzőkönyv aláírása
végett vagy azért, hogy az eljárásban részt vevő, érdekelt valamely személy betekinthessen az adott ügy irataiba, arról másolatot kaphasson, stb.). Ez különösen fontos lehet
olyan társadalmi csoportok esetében, akik valamilyen fogyatékkal élnek, így az írásbeli
ügyintézés például nehézséget okoz számukra. Mindezért az ombudsmani jelentésben említett hiányosságok kiküszöbölésére van szükség, ennek céljából kérte a biztos a jogi szabályozás
módosítását, a hiányok pótlását a jogalkotótól.
Az intézményi működés kontrollját jelenítené meg a magyar jogrendszerben a Magyar Bírósági
Végrehajtói Kamara panaszügyeket kivizsgáló, fegyelmi eljárást kezdeményező hatásköre
(a fegyelmi eljárást külön speciális fegyelmi bíróságok előtt folytatják le, ez részletesen
van szabályozva). Erre azért van szükség, mert az önálló bírósági végrehajtók valóban
önálló vállalkozásként látják el feladatukat, így szükség van valamilyen közvetlen kontrollra, mert különben az állami kényszer közhatalom birtokában történő alkalmazása
ellenőrzés nélkül marad. Ez a szerv azonban egyszerre érdekvédő és felügyelő hatáskörrel bír, így eljárása e két funkció ellentéte által meghatározott. Az ebből fakadó problémákra világít rá egy másik ombudsmani jelentés.
Ebben a jelentésben 52 az ombudsman kitért ismételten a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara köztestületi jellegére, s megállapította, hogy a végrehajtói tevékenység különleges jelentőségét kell figyelembe venni, ahogy ennek fontosságát már egy korábbi
ombudsmani jelentés is rögzítette. 53 A hatályos jogi szabályozás szerint a köztestület
önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet, amelynek létrehozását törvény rendeli el. A köztestület a tagságához, illetőleg a tagsága által végzett
tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát el. A köztestület jogi személy. A törvény
meghatározhat olyan közfeladatot, amelyet a köztestület köteles ellátni. A köztestület a
közfeladat ellátásához szükséges – törvényben meghatározott – jogosítványokkal rendelkezik, és ezeket önigazgatása útján érvényesíti. Törvény előírhatja, hogy valamely
közfeladatot kizárólag köztestület láthat el, illetve, hogy meghatározott tevékenység
csak köztestület tagjaként folytatható.
A jelentés szerint az Alkotmánybíróság több határozatában foglalkozott a köztestületek, ezen belül a szakmai kamarák kérdésével is. Az Alkotmánybíróság határozatának
indokolásában a következőket fejtette ki. 54 Ezek szerint közfeladat általában olyan felLásd ehhez: AJB-2481/2010.
AJB-211/2013.
53
OBH-2985/2002.
54
39/1997. (VII. 1.) AB határozat, ABH 1997, 263, 267–270.
51
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adat, amelyet egyébként az államnak vagy a helyi önkormányzatnak kellene megvalósítania. Ebben a körben a közfeladat kétségkívül közigazgatási feladat, amelyhez a köztestületnek megfelelő hatáskörökkel is rendelkeznie kell; a köztestület a helyi önkormányzatok mellett az önkormányzás egy másik önálló válfaját, a testületi önkormányzatot
képviseli. Az Alkotmánybíróság szerint a határok az átruházott közigazgatási és egyéb
– például belső igazgatási – feladatok között nem élesek. A közfeladat fogalma tehát
szélesebb a hatósági jogkör gyakorlásánál, amely viszont esetenként, és a szükséghez
képest a közfeladat ellátásának egyik nélkülözhetetlen eszköze lehet. A közfeladatok
és járulékos más jogosítványok kifejezik azokat a sajátosságokat is, amelyek a szakmai
kamarákat megkülönböztetik más köztestületektől, beleértve a gazdasági kamarákat
is. A szakmai kamarák a hagyományos szabad foglalkozások önkormányzatai. Ezeket
a hivatásokat a magas szintű, speciális képesítés, a szolgáltatások személyes teljesítése
és az azokat igénybe vevő féllel szembeni bizalmi viszony, a részletesen kidolgozott és
a testületi önkormányzat által kikényszerített etikai szabályok jellemzik. Ennek felel
meg, hogy a szakmai kamaráknak csak természetes személyek lehetnek tagjai; hogy
az adott szakma pontosan körülhatárolt, igen részletesen szabályozott, s azt viszonylag
kevesen gyakorolják. Mindebből következően a szakmai kamaráknál az önkormányzati szabályozás messzebb mehet, mint más köztestületeknél: úgy is, hogy részletesebb, s
úgy is, hogy alapjogokat, különösen a foglalkozás megválasztásához és gyakorlásához
való jogot, érinthet.
A fentiekből is látszik az ombudsmani jelentés szerint, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara, mint a végrehajtók önkormányzati szerve nem mindenben felel meg az
Alkotmánybíróság által a szakmai kamarákról megfogalmazott általános jellemzőknek.
A végrehajtók nem tartoznak a hagyományos szabad foglalkozások körébe, inkább a
tevékenység speciális jellege lehet különös ismérv. A végrehajtó eljárása polgári nem
peres eljárás, feladata a bíróság jogerős határozatában – valamint más végrehajtható
okiratokban – foglaltak végrehajtása, kikényszerítése. Tekintettel arra, hogy a bírósági végrehajtási eljárás részben alapjogokat korlátozhat, részben a jogosnak ítélt követeléshez való hozzájutást biztosítja – s szorosan az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódik
mindennek során – szükséges a részletes etikai, panaszkezelési szabályok, illetve a fegyelmi eljárás szabályainak részletes kidolgozása is, s azok érvényesítése egy független
fórum által. Erre hivatkozik a Vht. indokolása is, amely szerint: „A Javaslat az önálló
bírósági végrehajtók fegyelmi ügyeinek elbírálása céljából olyan szervezetet hoz létre,
amely szem előtt tartja egyrészt a bírósági végrehajtók önálló jogállását, másrészt a tevékenységüknek a bíróságokhoz, tehát az igazságszolgáltatás szerveihez való kapcsolódását is.” E szervezet a fegyelmi bíróság, amely az önálló bírósági végrehajtók fegyelmi
ügyeit bírálja el. A Vht. részletesen meghatározza a fegyelmi vétségre és a fegyelmi
büntetésre, valamint a fegyelmi bíróság eljárására vonatkozó szabályokat. Ugyanakkor
a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara feladatává teszi a végrehajtókkal, végrehajtóhelyettesekkel és végrehajtójelöltekkel kapcsolatos panaszügyek intézését, a bíróság
hatáskörébe tartozó ügyek kivételével. A gyakorlatban a Magyar Bírósági Végrehajtói
Kamara Felügyeleti Tanácsa intézi ezeket a panaszügyeket. A Kamara szervezeti és működési szabályzata szerint a Felügyeleti Tanács hat állandó tagból áll, tagnak bármely
önálló bírósági végrehajtó jelölhető. A szabályzat rögzíti, hogy a tanács feladata a végrehajtók, végrehajtó-helyettesek és végrehajtójelöltek feletti szakmai felügyelet ellátása,
ennek keretében jogosult a végrehajtó működését, ügyvitelét és pénzkezelését ellen-
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őrizni, a végrehajtó iratait és nyilvántartásait megvizsgálni, magatartását ellenőrizni,
továbbá a végrehajtó által lefolytatott eljárási cselekményen részt venni, intézi a végrehajtókkal, végrehajtó-helyettesekkel és végrehajtójelöltekkel kapcsolatos panaszügyeket, a bíróság hatáskörébe tartozó ügyek kivételével. A feleket az üggyel kapcsolatos
állásfoglalásáról tájékoztatja, amennyiben az eset vizsgálata során fegyelmi vétséget
észlel, jelzi a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnökének. A szabályzat alapján a
konkrét végrehajtási cselekményekkel kapcsolatban tett panaszokat köteles az illetékes bíróság felé, mint végrehajtási kifogásokat továbbítani. Azzal a felkéréssel, hogy a
bíróság a kifogás elbírálásának eredményéről a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát
tájékoztassa. Mindezeken túl a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara nem rendelkezik
panaszkezelési szabályzattal, a szervezeti és működési szabályzat pedig nem tartalmaz
részletszabályokat, például nincs meghatározva, hogy mennyi az ügyintézési határidő a
beérkező panaszok megválaszolására, mit tesz annak feltárása érdekében, hogy érdemben kivizsgálja a panaszt, hogyan alakítja ki az álláspontját, mi a döntéshozatal módja
az adott ügyben eljáró tanács által.
Az ombudsmani jelentés szerint az egyedi ügyekből és a megkeresett szervek válaszaiból is kitűnik, hogy a Felügyeleti Tanács vizsgálata során nem születik megfelelően indokolt határozat, nincsen jogorvoslati fórum, a rövid néhány soros válaszlevelek nem nyújtanak megfelelő
információt a panasztevőnek, még abban az esetben sem, ha valóban jogszabályszerűen
járt el a végrehajtó. A bírósághoz benyújtható végrehajtási kifogás természetesen rendelkezésre áll a végrehajtási eljárásban érintett felek, érdekeltek számára, azonban ez csak a
jogszabálysértések orvoslására szolgál. A végrehajtó nem megfelelő magatartása, ügyviteli jellegű esetleges mulasztásai, illetve etikai jellegű vétségei ilyen módon nem vizsgálhatók.
A jelentés hangsúlyozza, hogy egy végrehajtóval szemben fegyelmi vétség alapos
gyanúja esetén csak a miniszter, a törvényszék elnöke vagy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnöke által tett feljelentés alapján indulhat meg egy fegyelmi eljárás.
Erre tekintettel kiemelt jelentősége kellene hogy legyen a végrehajtási eljárás résztvevői
által benyújtott panaszoknak, hiszen ezek egy későbbi fegyelmi eljárás alapjai lehetnek. Ugyanakkor a Kúria válaszlevele alapján látható, hogy elenyésző a végrehajtókkal
szemben a bíróság előtt megindított fegyelmi eljárások száma. Ami két dolgot jelenthet:
vagy valóban jelentéktelen fegyelmi vétséggel végzik a munkájukat a végrehajtók, vagy
a felügyeleti eljárás megindítására jogosultak nem szereznek tudomást végrehajtók
sérelmes eljárásáról, illetve nem tekintik azt olyan súlyúnak, hogy amiatt bírósághoz
forduljanak. Természetesen, ha nyilvánvalóan alaptalan a panasz, vagy csekély jelentőségű a mulasztás, lehetőség van a fegyelmi eljárás megindításának mellőzésére, a panasz elutasítására, de indoklással és hivatkozott jogszabályhelyekkel ellátott határozati
formában, amely ellen jogorvoslat vehető igénybe. Álláspontom szerint szükséges egy
megfelelően részletes panaszkezelési szabályzat, ugyancsak szükséges egy megfelelően
átgondolt és részletes etikai szabályzat megalkotása is, hiszen az elvárásokat megfogalmazó szabályzathoz képest lehetséges a végrehajtók tevékenységének e szempontból történő megítélése is. Megállapítható tehát, hogy ha a végrehajtási eljárás valamely
résztvevője kíván fegyelmi eljárást indítani a végrehajtóval szemben, azt csak a Magyar
Bírósági Végrehajtói Kamarán keresztül teheti meg. Az ombudsman jelentése megállapította, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtó Kamara panaszkezelési és etikai szabályzatának hiánya a
jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelményével és a tisztességes eljáráshoz való joggal
összefüggésben visszásságot okoz.
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A lakhatásból való kirekesztődés – egy társadalmilag sérülékeny csoport
kialakulásának egyik útja
A bírósági végrehajtási eljárás keretében – ahogy ez röviden kifejtettük „A jog funkciója…” című részben – az adós tulajdonának elvonása történik meg. Ez végső esetben
a lakóingatlan tulajdonának elvonását jelenti kényszerértékesítés útján, ami azt is jelenti, hogy időleges és szűk körű kivételektől eltekintve – az adósnak és az adós jogán
az ingatlanban lakó személyeknek el kell hagyniuk az ingatlant, és azt kiürítve át kell
adniuk. Ez, amennyiben az adós lakhatása más módon nem oldható meg (például rokonoknál vagy barátoknál szívességi lakáshasználat útján), a hajléktalan létbe sodródást
idézheti elő.
A magyar igazságügyért felelős minisztérium legutóbbi közleménye szerint, ami a
Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara adatain alapul, a végrehajtási ügyek döntő többsége kisösszegű közüzemi tartozás behajtását célozza, és egy kisebb része vonatkozik hiteltartozásra, de emellett az sem ritka eset, hogy egy eredetileg más tartozás behajtására
indult ügyben az adós ingatlanának elárverezése miatt bekapcsolódik az eljárásba az ingatlanon jelzálogjoggal rendelkező bank. A közlemény szerint az ügyek döntő többsége
megoldódik az adósok ingatlanának elárverezése nélkül, a 2012-ben befejezett végrehajtási
ügyekben végül összesen 2800 esetben árverezték el az adós ingatlanát. 55
A bírósági végrehajtás legitim célja nem vonható kétségbe, de a jogalkotónak mindenképpen törekednie kell arra, hogy megfelelő módon kialakított jogi szabályozást
hozzon létre. Nem kétséges ugyanakkor, hogy a lakóingatlan elvesztése, a hajléktalanná válás élő probléma, ez hozzájárul egy társadalmilag kiszolgáltatott csoport fennmaradásához. A jogalkotó feladata a megfelelő jogi szabályozás kialakítása, amely az
alkotmányosság követelményének is megfelel. A bírósági végrehajtással összefüggésben lefolytatott ombudsmani vizsgálatok több esetben kimutatták, hogy a hatályos jogi
szabályozás alapvető jogokkal összefüggő visszásságot, illetve annak veszélyét okozza.
Fontos, hogy ezek a szabályozási anomáliák közvetve vagy közvetlenül se könnyítsék
meg a hajléktalanná válást.
Az alapvető jogok biztosa külön jelentésben foglalkozott az ingatlanok végrehajtás
alá vonásával is. 56 A jelentés utal arra a szabályra, 57 mely szerint, ha a végrehajtható okirat tartalmazza az ingatlan adatait, a végrehajtó a végrehajtási költség megelőlegezését
– ideértve az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának a végrehajtónak történő megfizetését – követő 3 munkanapon belül lefoglalja az ingatlant. Ha a
végrehajtást kérő a végrehajtási kérelemben úgy rendelkezett, hogy az adós ingatlanát
is vonják végrehajtás alá, vagy az adós ingatlanának végrehajtás alá vonását nem zárta
ki, de a végrehajtási kérelemben az ingatlan adatait nem jelölte meg, a végrehajtó a végrehajtási költség előlegezését és az ingatlan adatainak beszerzését, valamint az ingatlannyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának a végrehajtónak történő megfizetését követő 3 munkanapon belül intézkedik az ingatlan lefoglalása iránt. A végrehajtó
az ingatlan lefoglalása végett megkeresi az ingatlanügyi hatóságot, hogy a végrehajtási
55
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jogot jegyezze be az ingatlan-nyilvántartásba, egyúttal felhívja az ingatlanügyi hatóságot, hogy a végrehajtási jog bejegyzésével kapcsolatos határozatának megküldésével együtt tájékoztassa a végrehajtót azoknak a nevéről és lakóhelyéről (székhelyéről),
akiknek az ingatlanra vonatkozólag az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joguk van,
valamint a lefoglalt ingatlant érintően a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználat jogcíméről és időtartamáról. A foglalás a végrehajtási jog bejegyzésével valósul meg. Az ingatlanügyi hatóság a végrehajtási jog bejegyzését – ideértve a megelőző
beadványokat is – soron kívül intézi el. Az ingatlanügyi hatóság a végrehajtási jog bejegyzéséről szóló határozatát a végrehajtónak, a feleknek és azoknak kézbesíti, akiknek
az ingatlanra vonatkozólag az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joguk van, egyúttal
megadja a végrehajtónak a fent említett tájékoztatást. Halasztó hatályú igényper indításának a végrehajtási jog bejegyzéséről szóló első fokú ingatlan-nyilvántartási határozat
alapján van helye. A lefoglalt ingatlanra vonatkozólag jogot csak azzal a feltétellel lehet
szerezni, hogy az a végrehajtást kérő végrehajtási jogát nem sérti, és a végrehajtás célját
nem hiúsítja meg. A végrehajtási eljárás során kezdeményezett azon ingatlan-nyilvántartási eljárásokat, amelyek valamely jog bejegyzésére vagy törlésére irányulnak, a végrehajtó akkor is kezdeményezi az ingatlanügyi hatóság előtt, ha a jogszerzésre jogosult
ezen eljárások költségét nem fizeti meg. E szabályok alapján tehát az adós tulajdonában
álló ingatlant – ha a végrehajtást kérő nem rendelkezik úgy kifejezetten, hogy az adós
ingatlanának végrehajtás alá vonását nem kéri – a végrehajtó mindig lefoglalja a végrehajtási jog bejegyeztetésével.
A végrehajtó a lefoglalt ingatlan értékesítése iránt a végrehajtást kérő kérelmére akkor intézkedhet, ha – a végrehajtási kényszer arányos és fokozatos alkalmazása alapelvének megfelelően – a követelés viszonylag rövidebb időn belüli behajtása másképpen
nem lehetséges, és a végrehajtási jog bejegyzéséről szóló határozatnak a végrehajtó részére történt kézbesítésétől számított 45 nap eltelt. Ha a végrehajtási jog bejegyzéséről
szóló határozatnak a végrehajtó részére történt kézbesítésétől számított 8 napon belül
igénypert indítottak, az igényelt ingatlan értékesítése iránt az igényper jogerős befejezése után lehet intézkedni. A végrehajtó az ingatlan árveréséről szóló hirdetményt a
becsérték megállapításától, végrehajtási kifogás előterjesztése esetén a becsérték tárgyában hozott jogerős bírósági határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles
közzétenni az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában. 58
A jelentés részletesen elemzi az ingatlan becsértékének (az az érték, melyre az eljárásban értékelték az ingatlant, és amelyről az árverési értékesítés indul, azaz a kikiáltási
ár) megállapítási folyamatát, ezek szerint a végrehajtó az ingatlan értékesítése előtt a 6
hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt is figyelembe véve vagy – bármelyik
fél erre irányuló kérelmére – igazságügyi szakértő szakvéleménye alapján megállapítja
az ingatlan becsértékét mind a beköltözhető, mind pedig a lakott állapotban történő
értékesítés esetére. Az adó- és értékbizonyítványnak, illetve az igazságügyi szakértő
szakvéleményének tartalmaznia kell azt, hogy az ingatlan lakóingatlannak minősül-e.
A végrehajtó az ingatlan becsértékét közli a felekkel és azokkal, akiknek az ingatlanra
vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joguk van. A végrehajtó a becsérték közlésével egyidejűleg tájékoztatja az adóst arról, hogy az értékesítést követően
fennálló kiköltözési kötelezettsége teljesítésének elhalasztása iránti kérelmét legkésőbb
58
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a közlés kézhezvételétől számított 15 napon belül terjesztheti elő a bíróságnál, valamint arról is, hogy egyidejűleg tájékoztatja a feleket a részletfizetés lehetőségéről és
feltételeiről. Ugyancsak a becsérték közlésével egyidejűleg tájékoztatja a végrehajtó a
zálogjogosultat arról, hogy a zálogjogból fakadó igényét – ha az alapügyben nem végrehajtást kérő – végrehajtási eljárás során érvényesítheti, és az erre vonatkozó kérelmét az
értesítés kézhezvételét követő 15 munkanapon belül kell bejelentenie a végrehajtónál. A
végrehajtó a kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb annak kézhezvételét követő munkanapon továbbítja a végrehajtást foganatosító bíróságnak. Ha a közléstől számított 15
napon belül végrehajtási kifogást terjesztettek elő, a becsértéket a bíróság – szükség
esetén szakértő közreműködésével – állapítja meg. A becsérték megállapításával szemben
előterjesztett, a becsérték bíróság általi megállapítására irányuló végrehajtási kifogás előterjesztésével együtt letétbe kell helyezni az igazságügyi szakértő díjának fedezésére szolgáló, az igazságügyért
felelős miniszter rendeletében meghatározott összeget. Ha a becsérték megállapítása (kifogás
esetén bíróság általi jogerős megállapítása) óta három év eltelt, és az ingatlant még nem
értékesítették, a végrehajtó – bármelyik fél kérelmére – ismételten megállapítja a becsértéket az árverés kitűzése előtt.
A jelentés szerint ez a becsérték-megállapítási eljárás nem feltétlenül alkalmas a reális forgalmi
érték megállapítására, hiszen a feladatot végző helyi önkormányzat adócsoportja nem rendelkezik
kellő szakértelemmel az egyes ingatlanok tényleges forgalmi és piaci értékének megállapítására.
Ez ingatlanügyi szakértői kompetenciába tartozik. A szakértő kötelező igénybevétele
ugyanakkor az eljárások lényeges drágulását vonná maga után a végrehajtási költség
növelése miatt. Jelenleg – az ismertetettek szerint – bármelyik fél kérelmére igazságügyi szakértő kerül kijelölésre. Ennek külön költsége van azonban, amely tovább növeli az
eljárás költségét. A jelenlegi szabályozásban a vagyontárgyak (ingó és ingatlan) értékének megállapítása alapesetben külön formalizált eljárás nélkül történik meg, ugyanakkor a végrehajtó által megállapított becsérték elleni kifogás intézménye garancia lehet
arra, hogy a vagyontárgy értéke ne lehessen túl alacsony vagy eltúlzottan magas. Ez
azonban lassítja a végrehajtási eljárást és növeli annak költségét. A legújabb jogi szabályozás
igyekszik az alaptalan eljárásoknak gátat vetni azzal, hogy a kifogással egyidejűleg a
szakértői díjat is előlegeznie kell a kifogásoló félnek. Mindez azonban az eljárás költségével
összefüggő, „A lakhatásból való kirekesztődés…” című részben bemutatott kérdéseket veti fel. A
megállapított becsértéknek az idő múlására történő felülvizsgálati szabályozása szerint
erre 3 év múltán van jelenleg lehetőség. Ezen időtávon belül is lényegesen változhat a
vagyontárgy értéke, így indokolt lehet akár az évente történő felülvizsgálat is. Valóban
előfordulhat a jelentés szerint, hogy rövidebb időtartamon belül is megváltoznak a piaci
viszonyok és ezzel a forgalmi érték. Felmerül a jelentésben egyéb adatok figyelembevételének lehetősége is az ingatlan-becsérték megállapítása során, így például az adóhatóság illetékkiszabási adatbázisa adatainak alkalmazása. Ingatlanügyi szakértő bevonása
mindenképpen költségnövelő tényező, ami azonban az ingatlan becsértékének reális
megállapításához járulhat hozzá.
Az alapvető jogok biztosa szerint az elektronikus árverés bevezetése előrelépés garanciális szempontból az ingatlanok esetében is, ez biztosíthatja az átláthatóbb árverési
értékesítést a bírósági végrehajtási eljárásban. A jelentés megállapítja ugyanakkor, hogy
problémát jelent a következő: megalapozottan csak az tud részt venni (licitálni) ingatlan
elektronikus árverési értékesítésében, aki tisztában van az adott ingatlan jellemzőivel,
ezért – egy bennfentes kör kialakulását megelőzendő – szükséges, hogy ténylegesen is
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megtekinthetők legyenek az elektronikus árverési rendszerben szereplő végrehajtás alá
vont ingatlanok. Ez jelenleg nem feltétlenül van így. Az ingatlanárverési értékesítéséről
szóló hirdetménynek tartalmaznia kell az ingatlan megtekintésének időpontját. A gyakorlatban – ahogy ez az elektronikus árverési rendszerben közzétett hirdetményekből
kiderül – ez azt jelenti, hogy a hirdetmény a megtekintés időpontját úgy határozza meg,
hogy „akármikor”, „bármikor”. Figyelemmel arra, hogy az adós adott esetben benne
lakik a tulajdonát képező ingatlanban, illetve az adós képes biztosítani a megtekintést a
gyakorlatban, kérdéses, hogy egy ilyen meghatározás lehetővé teszi-e az ingatlan megtekintését, és ez alapján a megalapozott döntést az árverési liciten való részvételről. Egy
ilyen meghatározás a megtekintés időpontjáról mind az adóst, mind a licitálni kívánó
árverezőt szükségtelenül terheli meg – állapítja meg a jelentés.
Nem mellékes megjegyezni, hogy a végrehajtást kérő nincs feltétlenül abban a helyzetben, hogy
megalapozottan rendelkezzen arról, hogy elsősorban miből kéri a követelése behajtását, mivel nem
biztos, hogy rendelkezik megfelelő információkkal az adós vagyontárgyairól. Ezért indokolt lenne
lehetővé tenni egyfajta előzetes adatgyűjtést és tájékoztatást a végrehajtó részéről. Korábban létezett az előzetes eljárás intézménye, amely a jogosult előzetes tájékoztatását szolgálta az
adós fellelhető vagyonáról (ha a jogosult követelése jogerős vagy előzetesen végrehajtható bírósági vagy közjegyzői határozaton, illetőleg a bíróság által jóváhagyott vagy
a közjegyző által jóváhagyott – a bírósági egyezséggel azonos hatályú – egyezségen,
továbbá közjegyzői okiraton alapult, az önálló bírósági végrehajtó a jogosult kérelmére
tájékoztatást adott az adós vagyoni adatairól, a végrehajtással kapcsolatos jogszabályi
rendelkezésekről, és az eljárás lefolytatásának módjáról). Egy ilyen eljárás bevezetése
lehetővé tenné az ombudsmani jelentés szerint, hogy a jogosult eldönthesse, megéri-e
végrehajtási eljárást indítania, amennyiben igen, akkor végrehajtást kérőként milyen
módon éljen rendelkezési jogával. Nem feltétlenül éri meg kisebb összegű tartozás miatt
végrehajtási jogot jegyeztetni be az adós minden ingatlanára, illetve minden esetben
ingó- és/vagy ingatlanárverést folytatni. Ezt kívánná az adós lehető kímélete is. Amen�nyiben ugyanis kisebb összegű tartozás miatt sor kerül az adós tulajdonában álló ingatlan árverési
értékesítésére, az ezzel összefüggő becsérték közlésére, a zálogjogosult értesítése és bekapcsolódása is
megtörténhet, ami a tartozás összegét megnöveli, és rövid úton az ingatlan elvesztéséhez vezethet.
Mivel a végrehajtási jog bejegyzése szolgáltatásidíj-köteles az ingatlanügyi hatóság
előtt, ezt a végrehajtást kérő előlegezi, így számára sem mindegy, hogy az adós milyen
ingatlanjára vagy ingatlanaira történik meg a bejegyzés (közös tulajdonban álló ingatlanon fennálló tulajdoni hányad értékesítése általában nagyobb nehézségekbe ütközik),
illetve, hogy szükséges lenne-e egyébként ez, ha például munkabérből is behajtható
lenne a viszonylag kisebb összegű tartozás.
A jelentés szerint érdemes lenne átgondolni, hogy ingatlan lefoglalásának/árverési értékesítésének jogi lehetőségét értékhatárhoz kösse a jogalkotó. Sok felesleges
zálogjogosulti bekapcsolódási eljárást meg lehetne előzni, illetőleg az adós és a jelzálogfedezetes hitelezők közötti fizetési megállapodás sikerét biztosítani abban az esetben,
ha kisösszegű (pl. 20–30 ezer Ft-os) követelés miatt nem kellene bírósági végrehajtási
eljárásba bekapcsolódni a zálogjogosulti kielégítési elsőbbség biztosításának megóvása
érdekében a bankoknak. Ez az otthonvédelmi törekvésekkel is összhangban lenne.
Sikeres árverési értékesítés után, ha az árverési vevő a teljes vételárat kifizette, és az
árveréstől számított 30 nap eltelt, a végrehajtó az árverésen megvett ingatlant átadja az
árverési vevőnek. Az ingatlan után az adó és más köztartozás az árverési vevőt az ár-
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verés napjától terheli. Az ingatlan után járó bérösszeg (haszonbér) az árverési vevőt az
árverés utáni legközelebbi esedékességi időponttól illeti meg, feltéve, hogy az árverési
vevő az árverésről a bérlőt (haszonbérlőt) ezelőtt az időpont előtt értesítette. Az értesítés
elmulasztásából vagy a késedelmes értesítésből eredő kár az árverési vevőt terheli. 59
Az adós és az adós jogán az ingatlanban lakó személyek – két kivétellel (lásd alább)
– az árveréstől számított 30. napig, ha a végrehajtó ennél hosszabb határidőt adott a vételár megfizetésére, eddig az időpontig, jogorvoslat előterjesztése esetén pedig az erről
szóló határozat rendelkezése szerint a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15.
napig kötelesek az ingatlant ingóságaiktól kiürítve elhagyni, és biztosítani, hogy a végrehajtó átadja azt az árverési vevőnek. A végrehajtást foganatosító bíróság a jogorvoslat
benyújtásáról, a jogorvoslatot elbíráló bíróság pedig a jogorvoslatot elbíráló határozat
jogerőre emelkedéséről tájékoztatja a végrehajtót, és részére a határozatot megküldi. Az
adós és a vele lakó személyek ideiglenesen mentesülnek a kiköltözési kötelezettség alól,
ha a vételár kifizetése határidőben nem történt meg; ebben az esetben a teljes vételár
kifizetésétől számított 30 napon belül kell kiköltözni az ingatlanból.60
A végrehajtást foganatosító bíróság az adósnak a – becsérték közlésének kézhezvételétől számított 15 napon belül előterjesztett – kérelmére az ingatlan elhagyására egyszeri halasztást adhat, ha az ingatlan lakóingatlan, és az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban
is ebben volt, továbbá az adós az elhelyezését ideiglenesen sem tudja biztosítani. Nincs
helye halasztásnak, ha az adóst az eljárás során korábban rendbírsággal sújtották, vagy
kérelmére a bíróság legalább 6 hónapra a halasztásra is okot adó körülmény miatt a
végrehajtást felfüggesztette. A halasztás időtartama legfeljebb az árverés időpontjától
számított 6 hónapig terjedhet. A halasztás iránti kérelemben meg kell jelölni a halasztás
indokát és a kérelem alaposságát valószínűsítő körülményeket, azt, hogy a kérelmező
mely címről, illetve rövid úton milyen módon idézhető a meghallgatáson való megjelenésre, a kérelmet alátámasztó iratokat pedig csatolni kell. Ha a kérelem elbírálásához
a kérelmező meghallgatása szükséges, a bíróság a meghallgatásra a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belüli határnapot tűz ki, és erre a kérelmezőt azzal idézi, hogy
távolmaradása (képviselőjének távolmaradása) a kérelem elintézésének nem akadálya.
A kérelemről a beérkezését követő 8 napon belül, meghallgatás tartása esetén a meghallgatáson kell dönteni. A halasztás tárgyában hozott döntést haladéktalanul kézbesíteni kell a kérelmezőnek. A halasztást elrendelő végzést, illetve az elutasító végzés
elleni fellebbezésről szóló értesítést a végrehajtó részére is meg kell küldeni. A kérelmet
elutasító végzés ellen a kérelmező fellebbezhet. A fellebbezést a végzés kézbesítésétől
számított 15 napon belül, meghallgatás esetén a végzés kihirdetésekor lehet bejelenteni. Fellebbezés esetén az árverés megtartható, de az árverési vevőt tájékoztatni kell
a halasztás tárgyában folyamatban levő eljárásról. Ha a kiköltözésre az előzőek szerint
meghatározott időpontig nem került sor, a végrehajtó az árverési vevőnek a kiköltözési
határidő lejártát követő 15. napig előterjesztett kérelmére – szükség esetén rendőrség
közreműködésével – haladéktalanul intézkedik az ingatlan kiürítése iránt. Az ingatlan
kiürítése során a végrehajtást kérő jogai és kötelezettségei az árverési vevőt illetik meg,
illetve terhelik.
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Sajátos ösztönző szabályozás épült be a bírósági végrehajtási eljárásba, amely szerint,
ha az adós a kiköltözési kötelezettségének határidőben eleget tett, és az ingatlant kiürített állapotban, az árverési hirdetményben feltüntetett tartozékokkal együtt átadja
az árverési vevőnek, az ingatlan kiürítését, de legkésőbb a kiköltözési határidő lejártát
követő 8 napon belül előterjesztett kérelmére megilleti
a) az 5 millió forint alatti árverési vételár esetén annak 1%-ának,
b) 5 millió forint és azt meghaladó összegű árverési vételár esetén 50 000 forint és az 5
millió forint feletti rész 0,5%-ának,
c) 10 millió Ft és azt meghaladó összegű árverési vételár esetén 75 000 forint és az a
10 millió forint feletti rész 0,25%-ának megfelelő összeg. A végrehajtó a kifizetés
feltételeinek fennállását jegyzőkönyvben rögzíti, melyet a feleknek kézbesít; az ös�szeg kifizetése iránt a jegyzőkönyv kézbesítését követő 15. nap elteltével, kifogás
esetén a jogerős elbírálásáról szóló végzés alapján, annak kézhezvételét követő 15
napon belül intézkedik. A kifizetés után fennmaradó összeg minősül végrehajtás
során befolyt összegnek, ez használható fel a végrehajtási költségek és a követelés
kielégítésére.61
Az adós nemteljesítése elkerülhetetlenné teheti a lakóingatlan árverési értékesítését. Bár a bírósági
végrehajtásra vonatkozó szabályok közé sok olyan épült be, amely igyekszik a sajátos eljárás keretein belül a lakóingatlan elvesztését megakadályozni, vagy legalább időlegesen,
átmenetileg a lakhatáshoz segítséget nyújtani, az így lakóingatlan nélkül maradó családok
megsegítése végső soron társadalompolitikai és szociálpolitikai döntések alapján meghozandó intézkedésekkel történhet. Különösen az ún. devizahitelezés gazdasági válsággal összefonódó
következményeinek kezelése tekintetében hangsúlyos ez a feladat, amelyet a kormány
eddigi döntéseivel is ellátott. A kvótarendszer és a nemzeti eszközkezelő működésével
összefüggésben nem gyűlt össze olyan mennyiségű gyakorlati tapasztalat, mely érdemi
megállapítások megtételét lehetővé tenné jelenleg, bár nyilván a végrehajtást kérő oldaláról tekintve ezek az intézkedések nehezítik az eredményes végrehajtás lefolytatását.
Az ombudsmani jelentés alapján megállapítható, hogy létező probléma az, amikor
viszonylag alacsony összegben fennálló tartozás (pl. közüzemi tartozás) miatt indul bírósági végrehajtási eljárás az adós ellen (ezen eljárások számát becsüli az igazságügyért
felelős miniszter a legtöbbre, ahogy erről „A bírósági végrehajtási rendszer magyarországi változásainak vázlata” című részben ismertetett adatok tanúskodnak), amibe a
hatályos jogszabályok alapján – például egy lakáshitel-szerződés alapján fennálló zálogjog miatt – a zálogjogosulti kielégítési elsőbbsége biztosításának megóvása érdekében bekapcsolódik a hitelező bank. Ezzel a tartozás összege óriásira nőhet, mivel a bank
a zálogjoggal biztosított követelésének teljes összege tekintetében a végrehajtást kérő
státuszába kerül, így a végrehajtási kényszer arányos és fokozatos alkalmazásának elvét
betartva is viszonylag rövidebb idő alatt a lakóingatlan elvesztéséhez vezethet az eljárás.
Természetesen, ha a végrehajtást kérő oldaláról nézzük a kérdést, akkor kisebb összegű
tartozás behajtása is lényeges (ilyen lehet a közös költség is egy társasház esetében), de
amennyiben más módon is behajtható a kisebb összegű tartozás (például ingóvégrehajtás útján vagy éppen munkabérből), akkor erre kell irányulnia a végrehajtásnak és nem
a lakóingatlanra. Az arányosság elve ezt követelné a gyakorlatban is.
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Ezen a módon a hajléktalan létbe kerülő személyek száma nőhet, a hajlék nélkül élők
rászoruló társadalmi csoportja maradhat fenn. Az ő életmentő és segítő ellátásuk is állami
feladat, így előfordulhat, hogy egy végső soron állami feladatot ellátó intézménynek, a bírósági
végrehajtás rendszerének részleges diszfunkciója (de tulajdonképpen megfelelő funkcionálása is)
más állami intézmények számára teremt feladatot, például a szociális intézményeknek jelent
új kihívásokat.
Gyermekek a bírósági végrehajtási eljárásban
A gyermekek különösen érzékeny, kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportnak tekinthetők, mint ez
a bevezető tanulmányból is kiderült, így külön érdemes a bírósági végrehajtási eljárásban elfoglalt
helyzetükkel foglalkozni.
„A lakhatásból való kirekesztés…” című részben ismertetett ombudsmani jelentés62
röviden kitért egy civil szervezet által felvetett javaslatra, amely a helyi önkormányzat hatásköreinek bővítésével szélesítené azokat a lehetőségeket, amelyeket a helyi önkormányzat segítségként nyújthat a lakóingatlan elvesztése miatt súlyos élethelyzetbe
kerülő családok, gyermekek számára. Ehhez a teljes gyermekvédelmi rendszer átalakítását, továbbfejlesztését javasolta a civil szervezet. Mindezzel egyetértett az alapvető
jogok biztosa, ahogy azzal is, hogy a helyi önkormányzat előtti adósságrendezési eljárás
megerősítése is szükséges lenne, ahogy a magáncsőd intézményének bevezetése is némi
segítséget jelenthetne, mely utóbbi előkészítés alatt áll.
Az alapvető jogok biztosa a gyermekek jogainak érvényesülését is vizsgálta az igazságszolgáltatásban, ennek során készült egyik jelentése63 megállapította, hogy a bírósági végrehajtás hatályos szabályozása külön szabályok megállapításával kíséreli meg
a gyermektartásdíj privilegizált jellegének gyakorlati érvényesítését – ami az alkotmányossági követelmények közé tartozik. Számos rendelkezés irányul arra, hogy a gyermekeknek járó tartásdíj-követelés végrehajtása a lehető legrövidebb időn belül megtörténjen. A jelentés összegzi ezeket a különleges szabályokat, így a tágabb értelemben vett
tartásdíj behajtása végett lehetővé teszik például ezek a szabályok a végrehajtás elrendelését a jövőben lejáró tartásdíjrészletekre vonatkozólag. Ebben az esetben a végrehajtási
eljárás befejezéséig lejárt tartásdíjrészleteknek megfelelő összeget lehet behajtani. Ha az
adós a folyamatban levő végrehajtási eljárás befejezése után sem fizet, újabb végrehajtási lap kiállítása nélkül folytatható ellene a végrehajtás a tartásdíj hátralékos részleteinek,
valamint a tovább folytatott végrehajtási eljárás befejezéséig felmerülő részleteinek a
behajtása céljából. Bizonyos esetekben a tartásdíj behajtása közvetlen bírósági felhívással is történhet. Ez azt jelenti, hogy a bíróság magában a jogvitát eldöntő vagy a tartásdíj fizetésére ideiglenes intézkedéssel kötelező határozatában a végrehajtást azonnal
elrendeli, és részben foganatosítja is. A bíróság a tartásdíj fizetésére kötelező határozat
rendelkező részét a határozat meghozatalától számított 3 napon belül megküldi a munkáltatónak. A határozat teljes – az indokolást is magában foglaló – szövegének írásba
foglalása tehát nem gátolhatja a felhívás sürgős elküldését. A végrehajtás elrendelése
általában az elsőfokú bíróság feladata. A tartásdíjnak a munkabérből való gyors behajtásához fűződő érdek azonban kivétel megállapítását tette szükségessé e főszabály alól.
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Ezért a közvetlen felhívást a másodfokú bíróság bocsátja ki akkor, ha az elsőfokú bíróság elutasító határozatával ellentétben tartásdíjat állapított meg, illetőleg ha az elsőfokú
bíróság által megállapított tartásdíj összegét vagy a teljesítésre vonatkozó rendelkezést
módosította. A végrehajtó a gyermektartásdíj végrehajtására irányuló ügyekben az előleg bevárása nélkül köteles eljárni. Ez az előírás biztosítja, hogy a végrehajtó az iratok
megérkezését követően azonnal megkezdje a végrehajtás foganatosítását. A munkavállalói munkabérből fő szabály szerint legfeljebb 33%-ot lehet levonni, a tartásdíj viszont
az 50% erejéig levonható ún. privilegizált követelésfajták közé tartozik. Ha a végrehajtás során befolyt összeg nem fedezi a végrehajtás során behajtani kívánt valamennyi
követelést, a kielégítési sorrendben – a követelések jogcímét alapul véve – első helyen
a gyermektartásdíj szerepel. A végrehajtó soron kívül jár el akkor, ha tartásdíjat vagy
munkabért kell behajtani, ez valamennyi végrehajtási cselekményre vonatkozik. A bírósági határozatok késedelem nélküli végrehajtását szolgálja az a rendelkezés is, amely
alapján a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül költségfeljegyzési
jog (tárgyi költségfeljegyzési jog) illeti meg – egyebek mellett – a gyermek elhelyezésével és átadásával, valamint a kapcsolattartással összefüggő perekben, a törvényen alapuló tartással kapcsolatos perekben, ideértve a tartásdíjnak a kötelezett járandóságait
folyósító szervtől vagy más személytől való behajtása, a tartásdíj megszüntetése vagy
összegének megváltoztatása, a tartásdíjra irányuló végrehajtás megszüntetése vagy
korlátozása iránti pert, továbbá a határon átnyúló tartási ügyben a tartásra kötelezett
adatainak beszerzése iránti eljárást is.
A tartásdíj behajtásával és a behajtott összeg kifizetésével összefüggésben azonban
ez a jelentés visszautal két korábbi ügyben készült egyesített jelentésben64 tett megállapításokra. A jelentés szerint a gyermektartásdíj behajtására irányuló eljárások megindításának előzménye minden esetben az önkéntes teljesítés elmaradása, vagyis több
hónapra esedékes tartásdíj meg nem fizetése. Amennyiben a behajtás csak részben sikeres, abban az esetben is elsőbbséget élvez a végrehajtási költségek megfizetése. Bár a
költségeket végső soron a kötelezettnek, adósnak kell viselnie, azt voltaképpen mégis a
végrehajtást kérőnek kell megelőlegeznie, méghozzá a tartásdíj összegének rovására. A
végrehajtás költségeit természetesen meg kell fizetni, azonban annak áthárítása – akár
ideiglenesen is – a jogosultra, jelentős érdeksérelemmel jár. Az érdeksérelem ráadásul
közvetetten a tartásra jogosult gyermeknél jelentkezik, hiszen a megítélt tartásdíj az ő
létfenntartását szolgálja. A végrehajtási költségek jogosult általi előlegezésének gyakorlata tehát ellentétben áll a tartásdíj jogintézményének céljával az ombudsmani jelentés szerint. Főszabályként a végrehajtás során felmerült költségeket a végrehajtást kérő
előlegezi és az adós viseli. A jelentés megállapította, hogy a jelenlegi szabályozás, mely szerint
a végrehajtási költségek arányosítás nélkül kerülnek elsődlegesen behajtásra, visszásságot okoz a
gyermeket megillető gondoskodás és védelem jogával összefüggésben. A gyermektartásdíj olyan
speciális kötelezettség, melynek nemteljesítése esetén a tartásra szoruló közvetlenül és
azonnal hátrányt szenved, az utólagos teljesítés csak kevéssé kárpótolja az esetlegesen
elszenvedett nélkülözést. Mindezek alapján a nehéz helyzetben lévő, a tartásra kötelezett szülő mulasztása folytán tartásban csak részben részesülő gyermek legfőbb érdekét
juttatná érvényre egy olyan szabályozás, mely a 4/2009/EK tanácsi rendelet szabályaihoz
hasonlóan a költségek kielégítésére 1%-os határt építene be. Ezért azt javasolta a biztos,
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hogy a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK tanácsi rendelet 43. cikkében foglalt szabály mintájára illesszenek
be egy garanciális szabályt a jogi szabályozásba, mely azt célozza, hogy a tartásdíj végrehajtási
eljárásokban a végrehajtási költségek kielégítése ne előzhesse meg a tartásdíj-követelés kielégítését.
Ugyancsak a gyermektartásdíj behajtásával kapcsolatosan jelzett problémát az előzőekben már említett jelentés, 65 ugyanis amennyiben a kötelezett a gyermektartásdíjat
nem fizeti meg, a gyermektartásdíjra jogosult gyermek szülője vagy törvényes képviselője az államtól kérheti a gyermektartásdíj megelőlegezését, amely eljárásra a gyámhivatalnak van hatásköre. Ennek akkor van helye, ha a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította vagy van olyan külföldi bíróság, vagy más hatóság által
hozott jogerős határozat, amelyet a Magyarországon élő gyermek javára nemzetközi
szerződés vagy viszonosság alapján kell végrehajtani, és a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes
képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a
gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. A gyámhivatal a gyermektartásdíj behajthatatlanságát a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett személy rendszeres jövedelmére,
illetve egyéb vagyonára vezetett eredménytelen végrehajtást követően állapítja meg. Az
eredménytelen végrehajtást, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó foglalási jegyzőkönyv hat hónapnál régebbi nem lehet. Gyermektartásdíj megelőlegezése tehát akkor
lehetséges, ha a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen. Egy jogszabályhely azonban ezt az „átmeneti” időszakot úgy szabályozza a jelentés szerint, hogy a
gyámhivatalnak meg kell győződnie a gyermektartásdíj átmeneti – a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző legalább 6 havi – behajthatatlanságáról. Ez a szabályozás a
gyakorlatban azt jelentheti, hogy ez alatt a 6 hónap alatt a gyermektartásdíjra jogosult a kiskorú
tartására semmilyen összeget nem kap, mert ha a feltételek fenn állnak, az állam által megelőlegezett gyermektartásdíj is csak a kérelem benyújtásának időpontjától jár. Ez a 6 hónapos időtartam,
figyelemmel arra, hogy a gondozó szülő éppen azért kéri a gyermektartásdíj megelőlegezését, mert
nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, és gyermeket gondozó családban az egy
főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj kétszeresét, esetenként sértheti a gyermeknek a megfelelő testi fejlődéshez szükséges gondoskodáshoz való jogát.
Megjegyzendő, hogy a jogi szabályozás védi is a tartásra szorultat akkor, amikor a
tartásra kapott összegeket csak korlátozottan engedi végrehajtani.66 Ingófoglalás esetén foglalás alól mentes vagyontárgynak minősülnek a gyermek létfenntartásához kapcsolódó szükségleti tárgyak.67
Az idézett jelentés megállapítja, hogy módosításra kerültek a gyermek átadására vonatkozó egyes rendelkezések. A módosítás hozzájárulhat az ilyen végrehajtási eljárások
gyorsításához azzal, hogy a végrehajtási eljárás során alkalmazható egyéb intézkedéseket ezekben az ügyekben mellőzte, és az önkéntes teljesítés elmaradása esetén azonnal
a rendőrségi közreműködést írja elő. Így várhatóan ezen ügyek végrehajtási eljárásának
lerövidülése következhet be, ez pedig valóban a gyermek érdekét szolgálhatja. Ebben a
AJB-2324/2012.
Vht. 68–69. § és 72. §.
67
Vht. 90. § (1) bekezdés b) g), valamint j) és k) pont.
65

66
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vonatkozásban tehát a módosított szabályozás elérheti a célját. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy a hatályos, módosított szabályozás szerint a személykörözés
végrehajtó általi elrendelését követően a tényleges végrehajtás a rendőrség feladatává
válik. A gyermek tartózkodási helyéről elvitele, gyermekotthonban történő ideiglenes
elhelyezése a gyermek „előállítása” útján történik meg. A rendőri intézkedés a gyermekre irányul
annak ellenére, hogy a végrehajtási eljárásban a kötelezett nem a gyermek, a rendőri intézkedést
mégis a gyermekkel szemben kell foganatosítani. Az előállítás rendőri intézkedés alkalmazására
adott törvényi felhatalmazás egy tekintet alá veszi a felügyelet alól önmagát kivonó gyermeket a
gyermekelhelyezési perekben hozott ítélet végrehajtásával érintett gyermekkel. A jelentés szerint
ilyen ügyekben a mediáció intézményét gyakrabban és eredményesebben kellene alkalmazni. Egyébként ennek az eljárásnak az elnevezése – „gyermek átadására irányuló eljárás” – már önmagában jelzi ellentmondásosságát, valamint nemkívánatos asszociációt
kelt az ingó dolog kiadására irányuló eljárással összefüggésben.
A gyermek a bírósági végrehajtási eljárásban különösen kiszolgáltatott helyzetben van, általában nem ő az adós, mégis érintheti őt az eljárás. A legsúlyosabb a lakóingatlan elvesztése, mely a családból való kiemeléséhez vezethet. De egy házasság felbontása során a
gyermek elhelyezésének kényszer útján való „rendezése” szintén súlyos traumát okozhat, melyet talán egy mediációs eljárás segítségével lehetne csak elkerülni. A gyermeknek járó tartásdíj pedig közvetlenül érinti a gyermek megélhetését, különösen fontos
ez, ha tekintetbe vesszük a gyermekszegénység jelenségét, amellyel szintén foglalkozik
jelen kötet.

Tanulságok
A joghoz jutás esélye értékelhető a szituatív kiszolgáltatottság és rászorultság nézőpontjából. Aki egy jogi eljárás résztvevője lesz, különösen jogi irányú szakvégzettség nélkül, de
néha még azzal együtt is, kiszolgáltatottja lesz az adott jogi eljárás struktúrájának és intézményrendszerének. Nem feltétlenül fér hozzá az összes releváns információhoz, nem feltétlenül rendelkezik olyan anyagi lehetőségekkel, amelyek az adott eljárás költségeit fedezik. Mindez jól érzékelhető a bírósági végrehajtási eljárás vonatkozásában is, ahogy ez az eddig
leírtakból kiderül. A költségtényező alapvetően befolyásolhatja azt, hogy a jogosult jogait képes-e
a bírósági végrehajtási eljárás igénybevételével reálisan érvényesíteni, vagy a költségek előlegezése, az eljárás bizonytalan végkimenetelének kockázata miatt nem vállalva, hogy az
előlegezett költség viselése is őt terheli, ha az adóson nem sikerül behajtani, eláll jogai
érvényesítésétől, esetleg jogellenes úton kíséreli meg jogait érvényesíteni, ami egyben a
jogbiztonság sérelmét és a jogállam erózióját okozza. Magas eljárási költség természetesen
nagy mértékben megterheli az adóst is, a becsérték megállapításának adós általi vitatását megnehezíti, ha például az ingatlanforgalmi igazságügyi szakértő díja nagyon magas, ami tovább növeli
a végrehajtási eljárás költségét. A bemutatott ombudsmani megállapítások utalnak a létező
magyarországi problémákra, és – megfelelően kiegyensúlyozott reagálás esetén – segítséget jelenthetnek a jogalkotó számára ahhoz, hogy megtalálják az egyensúlyt a jogosult (végrehajtást kérő) és az adós (kötelezett) érdekei között, továbbá, hogy a joghoz
való jutás esélyét kiegyensúlyozottan biztosítsák a felek számára (intézményi, eljárási
szerkezet és költségek meghatározása) a jogi szabályozás kialakítása során.
A társadalmilag különösen érzékeny, rászoruló csoportok (strukturális rászorultság) a bírósági
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végrehajtási eljárásban még kiszolgáltatottabb helyzetben vannak. A szegénység, a gyermekkor
különösen hátrányos helyzetet jelent, mivel egyrészt sérül az egyenlő esély a joghoz
jutásban (eljáráshoz, intézményhez való hozzáférés), másrészt a jogok érvényesítésének esélye, valamint a megfelelő információhoz jutás lehetősége az eljárás során, amely
alapján jogait és érdekeit valaki érvényesíteni tudja, szintén alacsonyabb.
Az ingatlanárverés, a lakóingatlan, a hajlék elvesztése a hajléktalanok társadalmi csoportjába
kerülést is jelentheti egy jogi eljárás eredményeképpen. Ennek társadalmi következményeit kezelni
kell a társadalmi integráció érdekében. A bírósági végrehajtási eljárás jogi szabályozása során
törekedni kell arra, hogy diszfunkcionális működés ne járjon olyan nemkívánt hatással, ami megkönnyíti a lakóingatlan elvesztését, a hajléktalan létbe kerülést. Szociális
intézményrendszer útján kell gondoskodni azokról, akik a bírósági végrehajtási eljárás
eredményeképpen elvesztik lakóingatlanukat. A társadalompolitikai és a szociálpolitikai döntések alapján természetesen lehetőség van beavatkozásra, ha – nem is mindig a
bírósági végrehajtás intézményi struktúráján belül – valamilyen, a társadalmat rendkívüli mértékben érintő és negatív hatással járó jelenség alakul ki (pl. devizahitelezés
anomáliái).
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Emberek a hóban – kihívás a katasztrófavédelem
számára
Bevezetés
2013 első negyedévében számos rendkívüli időjárási esemény történt Magyarországon,
ami a közelmúltban nem tapasztalt kihívások elé állította mind az állampolgárokat,
mind a helyzet kezelésére hivatott szerveket. Elsősorban a hirtelen leesett nagyobb
mennyiségű hó, illetve márciusban az ezzel együtt járó orkán erejű szél okozott fennakadásokat. A rendkívüli időjárás által sújtott területeken az események következtében
ismételten megjelent a katasztrófahelyzetekben hátrányosan érintett személyek csoportja, mint védett társadalmi csoport.
A korábbi években számos olyan helyzet állt elő, amely az alapvető jogok biztosának
jogelődjeként működő állampolgári jogok országgyűlési biztosának vizsgálatát képezte, és ahol a biztos az érintett személyek, katasztrófahelyzetben érvényesülő alapvető
jogait, valamint a helyzet kezelésében közreműködő szervek tevékenységét vizsgálta.
Ilyen volt a 2006. augusztus 20-ai viharral összefüggő ombudsmani vizsgálat vagy a
2011-es – többek között a devecseri–kolontári iszapkatasztrófát is vizsgáló – katasztrófavédelmi átfogó projekt.
A 2013 év elején kialakult időjárási helyzet azonban a korábbiaktól eltérően egy „új”
katasztrófavédelmi helyzetet generált: a havazás miatt kialakult fennakadások kezelését. Elsőként 2013. január 14-én a fővárosban okozott – elsősorban közlekedési – fennakadást a havazás, aminek köszönhetően Budapest tömeg- és közúti közlekedése szinte
teljesen megbénult, ezzel a lakosság jelentős részének a közlekedését, mozgását megnehezítve. A januári időszak havazásai az ország más területén is okoztak problémákat,
amelyek a panaszosok beadványai alapján kerültek a biztos látóterébe (így például a balatonalmádi és a győri önkormányzat tevékenységét vizsgáló jelentések). A legnagyobb
gondot azonban nem a januári, hanem a március közepén (március 14-én és 15-én),
valamint a március végén (március 25–26-án) érkezett nagy mennyiségű hó és az ezt
kísérő orkán erejű szél okozta. A március közepi helyzet ugyanis mind a tömegközlekedésben (elsősorban a vonatközlekedésben), mind a közúti közlekedésben (az M1 és M7
autópályákon) jelentős fennakadásokat okozott, amelyet közel 100 panaszbeadvány is
alátámasztott.
Ezen – a rendkívüli időjárás által okozott – fennakadások, a korábbi katasztrófavédelmi helyzetek kezelésével összefüggő jelentésekhez, projekthez képest új problémát
vetettek fel, és minden eddiginél nagyobb számú állampolgárt érintettek, ezért ezek
vizsgálatára az ombudsman kiemelt figyelmet szentelt.
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Az ombudsman korábbi katasztrófavédelmi vizsgálatainak,
projektjeinek megállapításai
A 2013 első negyedévében kialakult helyzet kezelésének (különösen az érintett személyeket ért alapjogi sérelmek, és a helyzet kezelésében részt vevő szervek tevékenységének) értékelését megelőzően érdemes azonban kitekinteni a korábbi évek katasztrófahelyzetekkel kapcsolatos ombudsmani gyakorlatára.
Minden katasztrófavédelmi helyzet kezelésének vizsgálata kapcsán foglalkozni kell a
bekövetkező eseményt megelőző lakosságfelkészítés, a helyzet eszkalálódását követően a
lakosságriasztás, valamint az egész folyamat során a lakosság tájékoztatásának kérdésével. A
korábbi évek ombudsmani gyakorlatának és a 2013 elején bekövetkezett rendkívüli időjárási események vizsgálata során is különös figyelemmel kellett lenni ezen kérdésekre.
2008 óta az ombudsmani alapjogvédelem egyik eszköze lett – az egyéni panaszkivizsgálás mellett – az adott területeken megjelenő, nagyobb tömegeket érintő, vagy súlyos jogsérelemmel járó eseményeket vizsgáló projektmódszer. 2011-ben ilyen projekt
keretében indult meg a természeti vagy ipari katasztrófák következményeit és kezelését
vizsgáló katasztrófavédelmi projekt – amelynek sajnálatos aktualitást adott a 2010-ben
bekövetkező iszapkatasztrófa is. A projekt kitért a katasztrófahelyzetekben alkalmazandó szakszerű irányítás kérdésére, valamint a lakosságfelkészítés, -riasztás és -tájékoztatás kérdésére is.
A lakosságfelkészítés egyes kérdéseiről
A 2006-os jelentésben meghatározásra került a katasztrófahelyzetben történő lakosságtájékoztatás kérdésköre. A vizsgálat megállapította, hogy a tájékoztatás a katasztrófavédelmi szervek számára jogszabályi kötelezettség volt és marad is, ezért azt szakszerűen,
a meteorológiai jelentésekkel egyező terminológia alkalmazásával kell a közvélemény
felé folytatni. Fontos ugyanis, hogy csak az adott fenyegetés tudatában képes a polgár megfelelő módon a veszélyhelyzetek/katasztrófák megelőzésében, elhárításában
együttműködni. Mindezekhez megfelelő tájékoztató anyagokra van szükség, amely
érthetően nyújt felvilágosítást a lakosság számára. A tájékozódás ugyanakkor a lakosság részéről is elvárható, különösen, ha a közigazgatási szervek részéről az információkat biztosítják, elérhetővé teszik, mint ahogyan azt például a vörösiszap-katasztrófa
után üzemeltetett külön honlap, vagy a közvetlenül a katasztrófát követően erre tett
kísérletek bizonyítják.
A 2006. augusztus 20-i tűzijáték kapcsán lefolytatott vizsgálat megállapította továbbá,
hogy bár az akkor hatályos jogszabályok pontosan meghatározták a lakosság felkészítésével kapcsolatos feladatokat, és a legfontosabb követendő magatartási szabályok is
elérhetőek voltak, a tűzijáték résztvevői a lakosságfelkészítés hiányosságai miatt mégsem az ilyen helyzetekben elvárható magatartást tanúsították. Holott a megfelelő lakosságfelkészítés esetén az állam már egy egyszerű riasztással is teljesíthette volna az
intézményvédelmi kötelezettségét.
Mindezek tükrében a 2011-es projekt keretében1 a biztos arra kérte az országos ka1
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tasztrófavédelmi főigazgatót, hogy adjon átfogó képet arról, hogy hogyan tesz eleget
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) a lakosságfelkészítési kötelezettségeinek (milyen módszereket alkalmaznak, miként ismertetik azokat a lakossággal,
hogyan készítik fel a lakosságot az esetleges riasztásokat követően tanúsítandó magatartásra, alkalmaznak-e új ún. „social media” csatornákat, pl. Facebook, Twitter stb.).
A főigazgató arról tájékoztatta az ombudsmant, hogy 2012. január 1-jét megelőzően a
katasztrófavédelmi felkészítésekkel és a lakosságvédelemmel kapcsolatos jogi eszközök nélkülözték a rendszerszemléletű megközelítést, ami miatt ezek a szabályok nem
minden esetben jelentettek megoldást a felmerülő kihívásokra. Január 1-jét követően
azonban – a bekövetkezett jogszabályi változások miatt – kiemelt figyelmet kapott a
lakosságvédelem, és ezen belül is a felkészítési feladatkör. Többek között sor került a
települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának megújítására, amely alapján az
elégséges védelmi szint követelményei is meghatározhatóak lettek. Megszületett továbbá a polgári védelem definíciója is, amely kapcsán az új katasztrófavédelmi törvény2
megjegyzi, hogy a katasztrófavédelem feladatrendszerében értelmezve a polgári védelem a lakosság védelme, megóvása érdekében gondoskodik a veszélyelhárítási tervezésről, a települési veszélyeztető tényezők felméréséről, a létfontosságú anyagi javak
védelméről, az egyéni védőeszközök ellátásáról, a kitelepítés/kimenekítés tervezéséről
(stb.) egyaránt. A főigazgató válaszában kiemelte továbbá azt is, hogy a 2010. évi május–
júniusi árvíz és a vörösiszap-katasztrófa megnövelte a lakosság felkészítésekre irányuló
igényét.
A jelentés megállapította, hogy a katasztrófavédelem rendszerének új alapokra helyezésével a lakosságvédelem feladatrendszerében is egységes terminológia és működési
rend alakult ki, amely révén a lakosság felkészítése az elégséges védelmi szint részeként
értelmezhető. Az élethez és az egészséges környezethez való jog Alaptörvényben lévő
meghatározása, valamint a katasztrófaveszélyek és az irányadó védekezési szabályok
megismeréséhez való jog katasztrófavédelmi törvényben található megfogalmazása
által a lakosságnak joga van megismerni az őt körülvevő veszélyeztető tényezőket, a
katasztrófaveszély és veszélyhelyzet során tanúsítandó magatartási formákat, továbbá
a túlélés alapvető feltételeit. A jelentés azt is megállapította, hogy az új katasztrófavédelmi törvény végrehajtási rendelete alapján a lakosság riasztása a médiában megjelenő szöveges közléssel – amelyben a bekövetkező esemény valószínűségét, helyét, a
veszélyeztetett lakosságot, valamint a követendő magatartási formákat kell közölni – és
szirénajelekkel történik. Ugyancsak hangsúlyozásra került, hogy nemcsak azon veszélyeket kell riasztás során priorként kezelni, amelyek jelentős veszélyeztetéssel és anyagi
kárral járhatnak, hanem azon, csak lokálisan megjelenő veszélyeket is, amelyek csak
egy-két települést érintenek. Ennek keretében dolgozták ki az OKF és az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) között a kistérségi riasztó rendszert (pl. Balaton, Fertő-tó,
Velencei-tó).
A riasztással és a veszélyhelyzeti tájékoztatással kapcsolatos alapvető információk,
metódusok elsősorban a nagy kiterjedésű kommunikációs gyakorlatok során sajátíthatóak el, amelyek lehetővé teszik, hogy a katasztrófavédelem közvetlenül szóljon a lakossághoz. 2011. május 18-án, valamint 2011. november 21-én került sor első két alkalom2
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény.
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mal, olyan nagyszabású, a hivatalos katasztrófavédelmi szerv teljes egészét gyakorlatoztató, kommunikációs és riasztási gyakorlatra, amely keretében Magyarország lakossága a televíziók és a rádiók révén közvetlen kapcsolatba kerülhetett a katasztrófavédelmi szerv tevékenységével és működésével egyaránt. Az őszi gyakorlat során tartott, a
közszolgálati és a kereskedelmi médiaszolgáltatók részvételével lezajlott gyakorlatról a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hatékonysági felmérést készített, amely alapján
kijelenthető volt, hogy Magyarország lakosságának 4 év feletti része, 51%-ban értesült a
riasztásról – ez közel 4,9 millió embert jelentett. A lakosságfelkészítés hatékonyabbá tétele érdekében létrehozták az ún. lakosságfelkészítési mentor hálózatot is. Ennek alapján a lakosságfelkészítési mentor minden egyes megyében működik, és kapcsolattartóként funkcionál a helyi szervek, köznevelési intézmények, a helyi önkormányzatok és
a központi szerv között, fő feladata pedig a megyékben jelentkező lakosságfelkészítési
tevékenység összehangolása.
A 2013 márciusában, a rendkívüli időjárási események miatt kialakult katasztrófahelyzet kapcsán a főigazgató tájékoztatta a biztost a lakosságtájékoztatás és felkészítés
kapcsán kialakult és alkalmazott rendszerről is, ami már a 2011-es katasztrófavédelmi
projekt kapcsán is kiemelésre került. Az OKF a lakosság felkészítését ezek alapján az
alábbi eszközökkel törekszik biztosítani:
1. Pedagógus-továbbképzés: A közoktatásban részt vevők (pedagógusok, diákok) felkészítése korosztálytól függően alakul. Ennek célja növelni a katasztrófahelyzetben cselekvőképes és együttműködő személyek számát annak érdekében, hogy
magasabb védelmi szintet lehessen elérni rövidebb idő alatt, valamint biztosítani
lehessen a szükséges alapvető ismeretek elsajátítását. 2007. július 9-én az OKF 5
évre szóló képzési programra kapott alapítási engedélyt, amely a tűz és polgári védelem, elsősegélynyújtás és pánikkerülés, katasztrófavédelmi prevenciós program,
valamint veszélyhelyzeti ismeretek elsajátítására irányul.
2. Gyermek- és ifjúsági felkészítés: Ez a felkészítés a tanórákon és az azokon kívüli foglalkozásokon valósul meg. Mindezt a Nemzeti Alaptantervben definiált biztonságkultúra (pl. veszélyeztető tényezők felismerése, egyén felelőssége a veszélyhelyzetek kialakításában, megelőzés, beavatkozás) fogalma határozza meg. Emellett
a fiatalkorúak felkészítéséhez hozzájárulnak az OKF által szervezett (önkéntes),
évente megrendezendő, és felmenő rendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyek (7–8., és 9–10. osztály részére). Továbbá a 3–14 éves korosztályoknak készült
kiadványokat is terjesztenek.
3. Lakosságfelkészítés: főként a katasztrófavédelmi szerv közösségi rendezvényein,
települési hagyományokhoz kapcsolható eseményeken történik. A kiemelten veszélyes környezetben élők részére (pl. Paksi Atomerőmű és környéke), a veszélyes
tevékenységet folytató létesítmények és a területileg illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóságok a lakosságfelkészítés aktív és passzív módszereinek alkalmazásával,
külön jogszabály és eljárási rend alapján biztosítják a megfelelő szintű felkészítést.
4. A lakosság riasztása: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal kialakított együttműködés alapján a médiaszolgáltatók kötelezően vagy önkéntes vállalásuk alapján
bevonhatóak a lakosságriasztás folyamatába. A hiteles, gyors és pontos tájékoztatás érdekében a szolgáltatók kizárólag a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által
kiadott tartalmú információkat közölhetik. A riasztás során az esemény bekövetkezésnek valószínűségét, helyét, a veszélyeztetett lakosságot és a követendő maga-
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tartást kell közölni. A települések a katasztrófavédelmi osztályba sorolásával, és az
ahhoz megállapított elégséges védelmi szinttel, valamint a veszélyelhárítási tervben meghatározott helyi riasztási és veszélyhelyzeti tájékoztatással összhangban a
polgármester gondoskodik a lakosság felkészítéséről.
5. A lakosság veszélyhelyzeti tájékoztatása: A riasztást követően törekedni kell a folyamatos információ biztosítására, a lakosság megfelelő tájékoztatására (a túlélési esélyeket növelő információk biztosítása). A tájékoztatás a bekövetkezett eseményre,
védekezés folyamatára, a lakosságvédelmi intézkedésekre, az elrendelt korlátozásokra és az irányadó magatartási szabályokra irányul, és tartalmazza a további tájékozódási lehetőségeket. A riasztással és a veszélyhelyzeti tájékoztatással kapcsolatos alapvető információk a kommunikációs gyakorlatok útján sajátíthatóak el
A megyei védelmi bizottságok a lakosságfelkészítésre vonatkozó feladataikat a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságokon és a helyi védelmi bizottságokon keresztül valósítják meg a katasztrófavédelmi törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltak szerint. A felkészítés célját a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 67. §-a határozza meg: „A lakosság felkészítésének fő célkitűzése a helyben jellemző veszélyeztető hatások, és a veszély esetén, illetve riasztáskor követendő
magatartási szabályok lehető legszélesebb körben történő megismertetése.”
A megyei védelmi bizottságoktól – a 2013-as vizsgálat során – kapott tájékoztatók szerint a lakosság aktív és passzív felkészítési módszereit egyaránt alkalmazzák. A megyék
lakosságtájékoztatási programokat szerveznek, az írott és elektronikus megyei médián
keresztül informálják a lakosságot. Elsődlegesen honlapjaikon, és a médián keresztül
tájékoztatják a lakosságot az időjárási viszonyok során jelentkező veszélyekre és az
alkalmazandó szabályokra, teendőkre. Számos megyében települési rendezvényeken
vesznek részt a katasztrófavédelem munkatársai (falunapok, lakossági fórumok stb.),
ezen kívül a kirendeltségek nyílt napokat is tartanak.
Kiemelendő a pedagógus- és ifjúságfelkészítés és a korosztályi sajátosságoknak megfelelő képzések tartása is. Az iskolákban előadásokon ismerkedhetnek meg a tanulók a
katasztrófavédelmi, tűz- és polgári védelmi tevékenységekkel. Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében pl. katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt is rendeztek, korszerű formában,
interneten keresztül interaktív keretek között. 2013-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Védelmi Bizottság 3000 példányban naptárt juttatott el a lakosság részére, melyek
hónapra lebontva tartalmazzák az időszakra vonatkozó veszélyeket és a szükséges teendőket.
A 2013-as vizsgálat során az érintett napokon a lakosság tájékoztatását szolgálták az
index.hu, valamint az origo.hu weboldalakon közzétett információk (az index.hu honlapon a Percről percre rovatban több száz bejegyzést tett közzé a szerkesztőség, elsősorban az időjárási helyzetben érintett személyek beszámolói alapján). A médiaszolgáltatók
az OKF felhívásait rendszeresen közzétették. A Kossuth rádióban március 14-én 15 óra
32 perckor a következő hangzott el (rövidítve): „A BM a kialakult időjárási és útviszonyok
miatt arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne induljon útnak autóval, akinek mégis halaszthatatlan
útja van, készüljön fel teli tankkal, takaróval, enni- és innivalóval”.
A 2011-es projektben megállapításra került tehát, hogy – különösen a 2006-os jelentésben tapasztaltakhoz képest – jelentős előrelépés történt a lakosságfelkészítés területén. Már ekkor felhívta azonban a biztos az érintett szervek figyelmét, hogy a lakosságfelkészítés és a lakosság tudatossági szintjének növelése, többéves, esetleg évtizedes
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alapos és folyamatos tevékenységet igényel. A lakosság többségénél ugyanis szinte teljesen hiányoznak a szükséges ismeretek – és ez a hiányosság 2013 elején bekövetkezett
események kapcsán is tetten érhető volt.
Az állami szervek együttműködése katasztrófahelyzetekben (belső kommunikáció
hiányosságai)
A 2011-es katasztrófavédelmi projekt keretében a biztos kitért az állami szervek katasztrófahelyzetekben való együttműködésének kérdésre is. 3 A korábbi ombudsmani
vizsgálatok már utaltak arra, hogy a katasztrófák idején igen összetett irányítási rendszer működik. A kapcsolat az egyes szintek és szakterületek között ugyan részben szabályozott, azonban mindez nem minden tekintetben segíti elő a jogalkalmazás gyors
és hatékony voltát, amely pedig ilyen esetben elengedhetetlen lenne. Mindezek miatt
indított hivatalból vizsgálatot a biztos a Magyar Honvédség és az egyes rendvédelmi és
a mentésben, illetve a kárelhárításban részt vevő állami szervek katasztrófahelyzetek
kezelése során kialakított együttműködésével kapcsolatban.
Katasztrófahelyzetekben a kárhelyi kommunikáció az ún. Egységes Digitális Rádiótávközlő (EDR) rendszeren keresztül valósul meg, mely nagyban segíti a gyors és hatékony feladat-végrehajtást, az együttműködést. A vizsgálat során megkeresett szervek
közül az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kiemelte, hogy a rendőrség 2010-ben
több esetben is (pl. árvízhelyzet, vörösiszap-katasztrófa) együttműködött az OKF-fel
és az érintett megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokkal. Ezen események kapcsán a
rendőrség részt vett a Kormányzati Koordinációs Bizottság operatív törzsében, továbbá
a lakosság életének és a létfenntartásához szükséges anyagi javainak védelme érdekében létrehozta a Polgári Vészhelyzeti Információs Rendszert (PVIR), amely működtetésével az érintett rendőri szervek a felkészítést határidőre végrehajtották.
A 2011-es katasztrófavédelmi projekt keretében lefolytatott ombudsmani vizsgálatot megelőzte az AJB-2203/2010. számú ügyben készült jelentés, ami az EDR rendszer
alkalmazásával összefüggő, alapvető jogok helyzetére is kihatással lévő kérdésekkel
foglalkozott. Ennek kapcsán több alapvető joggal összefüggő visszásságra okot adó körülményre hívta fel a figyelmet a biztos. A jelentés rögzítette, hogy katasztrófahelyzetekben általában több rendészeti szerv működik együtt, ugyanakkor egyes vidéki helyszíneken a bázis állomások alacsony szintű kapacitása megnehezíti, esetenként pedig
ellehetetleníti a beavatkozók EDR-es kommunikációját. A készenléti szervek rádiókommunikációjában az új rendszerre való áttérés ellenére lényeges változás nem történt,
a szervek közötti helyszíni együttműködés továbbra is nehézkes volt, és az egységes
rendszerből fakadó előnyök is inkább elvi, mint gyakorlati lehetőséget jelentettek. Az
AJB-3764/2011. számú ombudsmani jelentés igazolta azonban, hogy a 2010-es hiányosságokat részben orvosolták, részben pedig olyan megoldásokat dolgoztak ki, amelyek
alkalmasak a hiányosságok hatásainak megelőzésére vagy jelentős csökkentésére. Kiemelendő a jelentés azon megállapítása, miszerint bár az EDR-lefedettséggel, valamint
annak kapacitásával kapcsolatban az érintett szervek kezdetben hiányosságokról számoltak be (pl. a vörösiszap-katasztrófa kapcsán), az is kitűnt, hogy mobil bázisállomás
telepítésével, és esetenként DMO (direkt) használati módú rádióforgalmazással annak
3
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hatását sikerült minimalizálniuk. Ugyancsak szembetűnő volt, hogy míg a korábbi
ombudsmani vizsgálat idején valamennyi válaszadó arról számolt be, hogy az EDRhasználat nem okozott lényegi változást a kárhelyi kommunikációjukban, addig a 2011es vizsgálat során az érintett szervek részletesen ismertették mindazon előnyöket, amelyeket a digitális rádiórendszer bevezetésétől vártak.
Kiemelendő volt továbbá a 2011-es projekt kapcsán, hogy a vörösiszap-katasztrófa
következményeinek enyhítése, majd felszámolása során olyan – korábban nem alkalmazott –, az operativitás magas fokán álló, hatékony vezetési struktúrát, továbbá kommunikációs csatornákat és láncokat alakítottak ki és alkalmaztak, amelyek megfelelő és
professzionális választ adtak a korábban ismeretlen kihívásra.
Mindezek alapján az ombudsman 2011-es jelentésében megállapította, hogy a kialakított vezetési szisztéma, az egységes bevetés-irányítási informatikai rendszer
hiányában is alkalmas volt az alapvető jogokkal összefüggő visszásságok megelőzésére. Kiemelendő azonban az is, hogy mindez nem teszi okafogyottá a korábban
sürgetett megoldásokat, ezért a biztos az alapvető jogokkal összefüggő visszásságok
bekövetkeztének megelőzése érdekében felkérte a kormányt, hogy vizsgálja meg az
EDR szolgáltatásainak további kihasználásának, valamint a meglévő bevetés-irányító
rendszerek integrációjának, átjárhatóságának, térinformatikai irányú fejlesztésének
lehetőségét.

A rendkívüli időjárási következtében kialakult alapjogi sérelmek,
fennakadások, érintett csoportok
A vizsgált időszakban, az időjárási helyzet miatt kialakult eseményeket alapvetően két
csoportba lehet osztani. Az első csoportba tartoznak azok a helyzetek, amelyek során a
kialakult fennakadás által érintett állampolgárok csoportja, valamely alapjogában volt
korlátozva, a nem megfelelő helyzetkezelés által (így pl. sérült a szabad mozgáshoz és a
tartózkodási hely szabad megválasztásához való joguk, illetve fennállt a lehető legmagasabb testi és lelki egészséghez való joguk sérelme). A másik csoportba a március 14–15én (valamint március végén) kialakult országos szintű katasztrófahelyzet sorolható,
ahol nem az érintett csoportok alapjogi sérelme volt a kiindulási pont, hanem a helyzet
kezelésében közreműködő hivatásos szervek tevékenységében (elsősorban a kommunikációjukban) jelentkezett hiányosságok. A helyzet vizsgálatakor, ezért nem az volt
a fő kiindulási pont, hogy milyen alapjogok sérültek, hanem, hogy a helyzet kezelése
során mit kellett volna hatékonyabban végezni ahhoz, hogy a lakosság jelentős része ne
kerüljön kitett helyzetbe.
Érintett alapjogok
Valamennyi – 2013 első három hónapjában – vizsgált rendkívüli időjárási helyzet
kapcsán, vagy kiindulási pontként (mint pl. a januári budapesti havazás során), vagy
a helyzetkezelés értékelése kapcsán (a márciusi havazással összefüggésben) felmerült
bizonyos Alaptörvényben rögzített alapvető jogok érintettsége. A kialakult helyzetek
kezelését ugyanis csak akkor lehet teljes bizonyossággal megítélni, ha megvizsgáljuk a
kezelésük során érintett alapjogok természetét.
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Az első csoportban érintett alapjogok
A januári (budapesti) havazás következtében előállt helyzet kapcsán két alapvető jogot
érdemes kiemelni: egyfelől a szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához
való jogot,4 másfelől a lehető legmagasabb testi és lelki egészséghez való jogot.5 Mindenekelőtt
azonban érdemes pár gondolatot megjegyezni az Alaptörvény II. cikkében deklarált
emberi méltósághoz való jogról, hiszen mindkét érintett alapjog visszavezethető az Alaptörvény II. cikkére.
Az emberi méltóság az emberi élettel eleve együtt járó minőség, amely oszthatatlan
és korlátozhatatlan, s ezért minden emberre nézve egyenlő.6 Az Alaptörvény II. cikke a legalapvetőbb jogként deklarálja az élethez és az emberi méltósághoz való jogot.
Ezen alapvető jogok lényegüket tekintve korlátozhatatlanok. A modern alkotmányok,
illetve alkotmánybírósági gyakorlat az emberi méltósághoz való jogot különféle aspektusaival nevezik meg: például a személyiség szabad kibontakoztatásához való jogként,
az önrendelkezés szabadságához való jogként, általános cselekvési szabadságként, avagy a
magánszférához való jogként.7 Az emberi méltósághoz való jog vagy másképpen fogalmazva az általános személyiségi jog „anyajog”, azaz olyan szubszidiárius alapjog,
amelyet mind az Alkotmánybíróság, mind a bíróságok minden esetben felhívhatnak
az egyén autonómiájának védelmére, ha az adott tényállásra a konkrét, nevesített alapjogok egyike sem alkalmazható.8 Az Alkotmánybíróság az emberi méltósághoz való
jogot tehát az ún. általános személyiségi jog egyik megfogalmazásának is tekinti. Az
általános személyiségi jog fontos elemét képezi az önrendelkezés szabadsága, az önrendelkezéshez való jog, amely – mint az összes ún. különös személyiségi jog – elsősorban az
egyén autonómiáját, döntési szabadságát védi.
Az Alaptörvény XXVII. cikkében rögzített szabad mozgáshoz való jog kapcsán ki kell
emelni, hogy a közlekedés szabadsága az alkotmánybírósági gyakorlat nyomán szorosan összefügg az emberi méltósághoz való jogból következő önrendelkezési joggal. A
közlekedés szabadsága ugyanis e jog, valamint a mozgásszabadság egymásra vonatkoztatott értelmezéséből származtatható, önálló létjogosultságot nyert alapjog. A mozgásszabadság tartalma ugyanakkor a közlekedés szabadságán kívül még számos egyéb
részelemet felölel, a közlekedés folyamatában pedig más alapjogok is érintetté, veszélyeztetetté válhatnak.
Az Alkotmánybíróság a 60/1993. (XI. 29.) AB határozatában kimondta, hogy „a magyar Alkotmány a közlekedés szabadságát külön nem nevesíti, de a szabad mozgáshoz
való jog magában foglalja a járművön vagy járművel és anélkül való helyváltoztatás,
a közlekedés szabadságát”. A szabad mozgáshoz való jog nem korlátozhatatlan jog, a
jogalkotó elsősorban a közúti közlekedés résztvevői életének és biztonságának védelme
érdekében meghatározza azokat a szabályokat, amelyek a közúti közlekedésben részt
vevő személyekre vonatkoznak.9
Alaptörvény XXVII. cikk (1) bekezdés „Mindenkinek, aki törvényesen tartózkodik Magyarország
területén, joga van a szabad mozgáshoz és tartózkodási helye szabad megválasztásához.”
5
Alaptörvény XX. cikk (1) bekezdés „Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.”
6
Schanda Balázs – Balogh Zsolt: Alkotmányjog – Alapjogok. Budapest: PPKE-JÁK, 2011. 88–89., lásd
bővebben: 9/1990. (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990, 46, 48.
7
Schanda– Balogh i. m. 86.
8
8/1990. (IV. 23.) AB határozat, ABH 1990, 42, 45.
9
Vö. 3/1998 (II.11.) AB határozat.
4
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Az Alkotmánybíróság 66/1991. (XII. 21.) AB határozatában kiemelte, hogy a személyes
szabadság alkotmányos alapjogát törvény az Alkotmány megengedő rendelkezése folytán korlátozhatja. Az egyes korlátozható rendelkezések azonban csak akkor fogadhatók
el alkotmányszerűnek, ha az általuk elérni kívánt és alkotmányosan elismert célhoz
képest a korlátozás szükségszerű és arányos. E követelmény az Alaptörvény IV. cikk
(1) bekezdésének és az alapvető jogok lényeges tartalmának korlátozását tiltó I. cikk (3)
bekezdésének egymásra vonatkoztatásán alapul.
Az Alkotmánybíróság megítélése szerint a személyes szabadsághoz való jog és a mozgásszabadsághoz való jog egymásra vonatkoztatása alapján a személyes szabadsághoz való
jog érdemben felhívható valamennyi, a mozgás és a helyváltoztatást is korlátozó jogszabály alkotmányossági megítéléséhez. A mozgásszabadsághoz való jog a személyes
szabadsághoz való joggal együttesen is értelmezhető.10
Az Alkotmánybíróság a testi és lelki egészség kifejezést a WHO alkotmányában szereplő definícióval összhangban – a 43/2005. (XI. 14.) határozatában – olyan testi és szellemi állapotnak tekinti „amely lehetővé teszi a társadalomban való minél hosszabb és
testi-lelki gondoktól mentes életet”. Az egészséghez való jog szélesebb jelentéssel bír
annál, hogy csupán az egészségügyi ellátáshoz való jogra vonatkozzék, így magában
foglalja az olyan intézkedések és körülmények alkotmányos védelmét is, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyén a társadalomban ténylegesen minél hosszabb ideig
testi és lelki gondoktól mentes életet élhessen. Ez magyarázza azt, hogy – a korábbi
Alkotmány 70/D. § (2) bekezdése és így – az Alaptörvény II. cikk (1) bekezdése miért
tekinti a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog intézményvédelmi
oldalához tartozónak az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás rendszerén túl
a munkavédelem – és ennek keretében a biztonságos közlekedés – megszervezését is.
Az Alkotmánybíróság több alkalommal értelmezte a korábbi Alkotmánynak a lehető
legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való joggal kapcsolatos rendelkezését. A
testület az 54/1996. (XI. 30.) határozatában kifejtette, hogy a korábbi Alkotmány 70/D.
§-a „nemcsak a betegellátáshoz kapcsolódó, törvényben meghatározandó egészségügyi
szolgáltatások igénybevételére jogosít, hanem magában foglalja mindazoknak az emberi egészség kialakulását és megőrzését célzó állami intézkedéseknek az igénylését is,
amelyek a […] munkavédelemmel […] kapcsolatosak”.
Az Alaptörvény XX. cikk (1) bekezdése értelmében a lehető legmagasabb szintű testi
és lelki egészséghez való jog érvényesülése mint államcél alkotmánybírósági gyakorlat
szerint nem nélkülözheti a nemzetgazdaság mindenkori teherbíró képességének mértékét.11 Az Alkotmánybíróság ugyanakkor utalt arra is, hogy általános ismérvekkel csak
egészen szélső esetekre korlátozottan határozhatja meg az állami kötelezettség kritikus
nagyságát, vagyis azt a szükséges minimumot, amelynek hiánya már alkotmányellenességhez vezet. Az 56/1995. (IX. 15.) alkotmánybírósági határozat szerint a legmagasabb
szintű testi és lelki egészséghez való jogként meghatározott alkotmányi követelmény az
államnak azt az alkotmányos kötelezettségét jelenti, hogy a nemzetgazdaság teherbíró
képességéhez, az állam és a társadalom lehetőségeihez igazodva olyan gazdasági és jogi
környezetet teremtsen, amely a legkedvezőbb feltételeket biztosítja a polgárok egészséges életmódjához, életviteléhez.
10
11

46/1994. (X. 21.) AB határozat.
Schanda – Balogh i. m. 106.
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Az Alkotmánybíróság szerint a lehető legmagasabb testi és lelki egészséghez való jog
tehát önmagában alanyi jogként értelmezhetetlen, állami – intézményrendszert fenntartó, működtető – kötelezettségként fogalmazódik meg, amely magában foglalja azt a
kötelezettséget, hogy a törvényhozó a testi és lelki egészség bizonyos területein alanyi
jogokat határozzon meg.
Az emberi méltósághoz való jog prioritása a lehető legmagasabb szintű testi és lelki
egészséghez való jog tekintetében azt jelenti, hogy azok kifejezetten az emberi méltóságra tekintettel részesülnek alapjogi védelemben – ahogyan arra az Alkotmánybíróság
számos esetben, elvi éllel hívta fel a figyelmet. Az egészséghez való jog ugyanis szoros
kapcsolatban áll az élethez való joggal, ami az állam életvédelmi kötelezettségéből is
következik.
Az állam intézményvédelmi kötelezettsége
Az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdése: úgy fogalmaz, hogy „Az EMBER sérthetetlen és
elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége”. Ezen rendelkezés deklarálja az állam alapvető jogokkal összefüggő intézményvédelmi kötelezettségét. Az Alkotmány12 8. §-a hasonló tartalommal szabályozta az
állam intézményvédelmi kötelezettségét. Az Alkotmánybíróság e védelmi kötelezettségből levezette, hogy az államnak aktív védelmi kötelezettsége is van az alapvető jogok biztosítása terén klasszikusnak is nevezhető alkotmányi tartalom, a tartózkodási
kötelezettség mellett.13 Az államnak ezért egyrészt tartózkodnia kell az alapjogok megsértésétől, másrészt gondoskodnia kell az érvényesülésükhöz szükséges feltételekről.
Ebből következik az, hogy az alapjogok szubjektív oldala mellett szükséges a tényleges
érvényesülést elősegítő aktív állami fellépés. Mindez azt jelenti, hogy az alapjogoknak
létezik állami szemszögből egy intézményvédelmi oldala is. Az állami intézményvédelmi kötelezettség a negatív és pozitív állami kötelezettségekhez képest komplementer
jellegű, vagyis feltételezi a szubjektív jog meglétét. Lényeges azt is leszögezni, hogy
az állami intézményvédelmi kötelezettség tipikusan nem keletkeztet az egyén oldalán
alanyi jogokat, és az egyén részéről nem kikényszeríthető. Az állami intézményvédelmi kötelezettség azt jelenti, hogy az állampolgárok alanyi jogának megvalósulásához
szükséges, hogy az állam kialakítson és fenntartson egy intézményrendszert. Az intézményrendszer alatt kell érteni elsősorban az azonos élethelyzetre vonatkozó normatív rendelkezések megalkotását, másodsorban azt a szervezetrendszert, amelyet ezek a
rendelkezések létrehoznak.14
Az Alkotmánybíróságnak az állam tevőleges kötelezettségére vonatkozó felfogása az abortusz alkotmányosságáról rendelkező határozatában rajzolódik ki.15 Eszerint
az akkor hatályos Alkotmány 54. § (1) bekezdése egyrészt „minden ember” számára
garantálta az élethez való alanyi jogot, másrészt – összhangban az Alkotmány 8. § (1)
bekezdésével – „az állam elsőrendű kötelességévé” tette az emberi élet védelmét. Az
állam kötelessége tehát nem merül ki abban, hogy tartózkodnia kell az érintett alapjog
megsértésétől, hanem magában foglalja azt is, hogy gondoskodnia kell az érvényesülé1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról.
64/1991. (XII. 17.) AB határozat.
14
Gárdos-Orosz Fruzsina: Alapjogok korlátozása. In Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja.
I–II. Javított, bővített kiadás. Budapest: Századvég, 2009. 408.
15
64/1991. (XII.17.) AB határozat.
12
13
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sükhöz szükséges feltételekről. Az Alkotmánybíróság szerint hasonló a helyzet az élethez való joggal is. Annak objektív oldalából ugyanakkor az államnak nem csupán az a
kötelessége következik, hogy az egyes emberek élethez való alanyi jogát ne sértse meg,
és hogy annak védelméről jogalkotással és szervezési intézkedésekkel gondoskodjék,
hanem ennél több. Ez a kötelesség nem merül ki az egyes emberek egyedi életvédelmében, hanem általában az emberi életet és létfeltételeit is védi. Ez alapján az államnak
általában, személytelenül, statisztikai sokaságként „mindenki” számára kell az élet védelméről gondoskodnia.
Egyértelműen megállapítható tehát, hogy az állam köteles a különböző katasztrófák,
káresemények következményeinek kezelése, káros hatásainak enyhítése, a mentés megszervezése, valamint amennyiben lehetséges, annak megelőzése érdekében az ezzel
összefüggő jogi szabályozás és jogintézmények kidolgozására, továbbá a közigazgatási
szervezetrendszer megfelelő kialakítására és működtetésére.
A vizsgált időszakban beérkező panaszok és azok természete
2013 első negyedévében a rendkívüli időjárási események következtében kialakult
fennakadások elemzése kapcsán érdemes tehát a korábban bevezetett kettős tagolást
tartani.
A januárban bekövetkezett havazás elsősorban a fővárosban okozott problémákat,
amely kapcsán az ombudsman hivatalból indított vizsgálatot. A januári időjárási helyzettel
összefüggésben három panasz érkezett a biztoshoz. Ezek közül egy kapcsolódott a fővárosi helyzet kezelésével összefüggésben hivatalból megindított vizsgálathoz, amely panasz
a mellékutak nem megfelelő takarítását, valamint a járdák állampolgárok általi tisztán tartásának kötelezettségét kifogásolta. A további két panasz Balatonalmádiból és Győrből érkezett, és mindkettő az önkormányzat helyzetkezelési tevékenységét kifogásolta.
A márciusban bekövetkezett orkán erejű széllel kísért havazás kapcsán közel 100
panasz érkezett az ombudsman felhívására, amelyek több szempont alapján voltak
csoportosíthatóak. A panaszok nagy része az M1-es autópályán történt elakadás körülményeiről számolt be, de érintették a közutak, illetve a közlekedési közszolgáltatók
működését, valamint a hatékony hatósági fellépés és a kellő súlyú felhívás, tájékoztatás,
megelőző jégmentesítés, útlezárás, kamionstop hiányát.
Tájékoztatás hiányosságára és az információhiányra irányuló panaszok
A panaszosok nagy része arról számolt be, hogy utazásukat megelőzően hiába próbáltak tájékozódni az útviszonyokról, nem találtak adekvát információt. Az időjárásra vonatkozó adatok nem voltak „elrettentőek”, több panaszos a hosszú tél folyamán számtalanszor utazott autóval, pl. a napi munkába járás miatt naponta megtette az utat és
március 14-én sem döntött úgy pusztán az időjárási információk alapján, hogy nem
szabadna autóba ülnie. A média által „elcsépelt” szóhasználat önmagában nem volt elegendő ahhoz, hogy a panaszosok ne üljenek autóba, ehhez egy valóban mindenki által
komolyan veendő bejelentés lett volna szükséges.
A panaszokból az volt állapítható meg, hogy az autósok nem felelőtlenül, tájékozódás
nélkül indultak útnak, sőt többen utazásuk közben is szerettek volna alternatív útvonalat választani, vagy megszakítani az útjukat, de erről sem tudtak megfelelő információt
szerezni. Az ÚTINFORM és az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK) honlapja, az MTI,
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illetve a közszolgálati hírek szinte egyáltalán nem tartalmaztak megfelelő információt sem március 14-én, sem a további napokon. (Megemlítendő ugyanakkor, hogy pl. a
Győr Plusz Rádió tevékenységét több panaszos is kiemelte.)
Az M7-es autópályán történt elakadásról szintén számos panasz érkezett (AJB
2260/2013., AJB 2308/2013., AJB 2496/2013.), amelyekben főként az információhiányt sérelmezték a bajba jutottak.
Külön kiemelendő, hogy több olyan panaszt terjesztettek elő, melyben március 16án, tehát a hóesést követő 2. napon Budapest irányába haladva 6-7 órára elakadtak az
autópályán, holott az utazást megelőzően, illetve közben a hírekben is az hangzott el,
hogy járható az út (pl. AJB 2162/2013., AJB 2166/2013, AJB 2168/2013, AJB 2282/2013.
számú ügyek).
A hatóságok (közszolgáltatók) tevékenységével összefüggő panaszok
A beérkezett panaszokban szinte egyöntetűen megjelentek a hatóságok (közszolgáltatók) tevékenységét kifogásoló elemek. Több panaszos megjegyezte, hogy az érintett
napokon nem találkoztak hókotrókkal az utakon – nem sózták előre, illetve időben azokat (pl. AJB 2253/2013. ügy). További problémaként jelent meg, hogy a beadványozók
véleménye szerint a rendőrök nem voltak elérhetők, és ha találkoztak is rendőrrel, azok
nem tudtak segíteni, sőt rossz irányba irányították őket (pl. AJB 2117/2013.). Általános
észrevételként jelent meg, hogy a panaszosok nem tudtak telefonálni, segítséget hívni
(AJB 2153/2013.), valamint az is, hogy nem rendeltek el kamionstopot, ami miatt a nagy
járművek keresztbe fordulva elakadást okoztak (AJB 2116/2013.). Többen kifogásolták,
hogy nem zárták le időben az autópályát, ezért egy idő után, újabb és újabb gépjármű
került bajba, gyermekekkel, idősekkel, beteg utasokkal (pl. AJB 2112/2013.). Volt olyan
panaszos is, aki arra panaszkodott, hogy nem vágták át az autópályák mentén az elválasztó korlátot, így nem tudtak visszafordulni az ellenkező irányba (kérdésként fogalmazták meg, hogy vajon kinek a döntési kompetenciájába tartozik ez (AJB 2127/2013.). A
panaszosok egy része kiemelte a terelő utak (AJB 2160/2013) és az átfogóbb, katasztrófát
megelőzni segítő véderdők és hófogó kerítések hiányát (pl. AJB 2158/2013.). Megjelentek a
panaszok között az autópályadíj-fizetés anomáliái is (pl. miért engedte az elektronikus
rendszer a matrica megvásárlását, amikor már ingyenes volt, vissza tudja-e majd kérni
– AJB 2119/2013., AJB 2340/2013.). Többen panaszolták a túl hosszú áramkimaradást,
valamint a földkábelek kialakításának hiányát is (AJB 2123/2013., AJB 2254/2013.).
Közszolgáltatók (MÁV, Volán)
Számos olyan panasz is érkezett, melyek elsődlegesen a vonatközlekedést, másodlagosan a buszközlekedést érintették (ügyszámok: AJB 2110/2013., AJB 2142/2013., AJB
2143/2013., AJB 2145/2013., AJB 2156/2013., AJB 2157/2013., AJB 2161/2013., AJB 2164/2013.,
AJB 2165/2013., AJB 2167/2013., AJB 2278/2013., AJB 2279/2013., AJB 2342/2013.). A vasúti
személyszállítás kapcsán legtöbben szintén az információhiányt kifogásolták. Többen
sérelmezték azonban a jelentős késéseket és az órákig tartó várakozásokat is. Néhány
panaszos a kalauzok udvariatlanságát is kifogásolta (pl. AJB 2145/2013., AJB 2165/2013.).
Néhányan pedig beszámoltak arról is, hogy pályaudvarokon nem kaptak semmilyen
érdemi felvilágosítást a MÁV-tól (pl.: AJB 2110/2013.). Egy másik – Miskolcra utazó –
panaszos pedig a jelentős késés és tájékoztatás hiánya mellett a várók fűtetlenségét is
megemlítette (AJB 2142/2013.).
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A Békéscsabára induló vonatjáratok elakadásával összefüggésben is érkezett beadvány. Az egyik járat Mezőtúrnál, a másik járat Szolnoknál várakozott. A beadványozók
sérelmezték, hogy semmilyen információt nem kaptak a helyzetről és a további lehetőségekről, ezért az álló szerelvényt nem merték elhagyni, hogy élelmet szerezzenek. Vizet is csupán egyszer osztottak az utasoknak, a diszpécserszolgálattól pedig nem kaptak
tájékoztatást (AJB 2157/2013., AJB 2167/2013.).
A debreceni vonalról is érkezett néhány panasz. A Budapestről induló IC járat Szolnok, majd Kisújszállás környékén akadt el, Debrecenbe 13 óra után érkezett meg a
szerelvény. Az egyik panasz szerint a MÁV már akkor indította el a vonatot, amikor
tudomásuk volt arról, hogy a felsővezeték szakadása miatt nem tud közlekedni. A várakozás ideje alatt az utasok élelmet, vizet nem kaptak. Az órákig tartó veszteglés során
semmiféle információt nem nyújtottak a kiszolgáltatott helyzetben lévők számára. Az
utasok között természetesen voltak gyermekek és várandós kismamák, valamint idősek
is. Többen állva, vagy a földön fekve töltötték az éjszakát. Ebben a rendkívüli helyzetben a panaszosok szerint elvárható lett volna, hogy a MÁV megfelelő tájékoztatást adjon
az utazóközönség számára.
Néhány panaszos azt is kifogásolta, hogy szerette volna visszaváltani a felhasznált
vagy fel nem használt jegyét, a rendkívüli helyzetre tekintettel, de ez nem sikerült, sőt a
MÁV igazolást sem adott a számukra (AJB 2142/2013., AJB 2143/2013., AJB 2167/2013., AJB
2279/2013.). A jegyek visszaváltására vonatkozóan olyan észrevétel is megjelent, hogy a
panaszos a kártérítési igényét azért nem tudja érvényesíteni, mert nem tud csatolni eredeti menetjegyet (AJB 2161/2013., AJB 2279/2013., AJB 2342/2013.). A Nyíregyháza felé közlekedő vonatok elakadásáról és jelentős késéseiről is számos panasz érkezett. Az egyik
érintett személy hozzátartozó azt jelezte, hogy ő kért telefonon segítséget a katasztrófavédelmi igazgatóságtól a már több mint 10 órája vonaton lévő utasok segítése érdekében, és
csak ezt követően indítottak mentesítő buszokat az elakadtakért (AJB 2278/2013.).
Néhány panaszos azt is felvetette, hogy ha az állampolgároknak tudniuk kellett volna, hogy nem lehet a közutakon közlekedni, akkor a MÁV és a VOLÁN járatai miért
közlekedtek, miért indul(hat)tak el. Az állampolgárok nem kaptak tájékoztatást a problémákról, a „felelőtlen” autósokkal ellentétben a tömegközlekedést használók joggal bízhattak a közszolgáltatók reális kockázatértékelésében (AJB 2156/2013., AJB 2164/2013.).
A vizsgálat során az ombudsmannak – a tűzoltó szakszervezetek által – megküldött
észrevételek elsősorban a döntési kompetenciák hiányát emelték ki, ugyanis a mentés
során a vezetés részéről ellentétes utasításokat kaptak. Emellett kiemelték a hiányos felszerelések, valamint a riasztási rendszer hibáit. A 112-es segélyhívószám működési elégtelenségeire is számos észrevétel hívta fel a biztos figyelmét. Problémaként jelölték meg,
hogy az önkénteseként közreműködők több esetben munkavégzés nélkül tértek vissza – teljes
szervezetlenségre, információhiányra panaszkodva.
Az időjárás-előrejelzések a vizsgált események kapcsán (az előrejelzések jelentősége
a katasztrófahelyzetek megelőzésében)
A 2006. augusztus 20-i tűzijátékkal kapcsolatban készült ombudsmani jelentés is rámutatott annak jelentőségére, hogy a pontos és időben közölt időjárási előrejelzés sok
esetben megelőzhetővé teszi a természeti katasztrófahelyzetek bekövetkezését vagy
legalábbis nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy azok minél kisebb károkat és fenn-
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akadásokat okozzanak. Ezért 2013-ban, a rendkívüli időjárási események miatt bekövetkezett fennakadások kapcsán is részletes elemzést kért az ombudsman az Országos
Meteorológiai Szolgálattól (OMSZ).
A januári – fővárosban fennakadásokat okozó – havazás kapcsán az OMSZ tájékoztatása szerint átlagosan 10–12 cm friss hó hullott – a külvárosi területekben azonban csak 6
cm. Ennél több friss havat csak a budai hegyekben mértek (itt kb. 15 cm-t). Az OMSZ arról
tájékoztatta a biztost, hogy már az érintett napot megelőzően kiadott (a nyilvánosságnak
szóló) előrejelzéseikben is jelezték a várható havazás érkezését. A meteorológiai szolgálat
hivatalos honlapján (www.met.hu) már 2013. január 13-án reggel 6 óra 31 perckor az az
információ jelent meg, hogy hétfőn – 2013. január 14-én – Budapesttől nyugatra 20–30
cm-es hóréteg, az ország középső részén – így Budapesten is – pedig 10 cm-t meghaladó hóréteg várható. Ezek az adatok (térképes tájékoztatással együtt) egész vasárnap elérhetőek voltak, az OMSZ pedig folyamatosan küldött szöveges értesítéseket az OKF, a
Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. (a továbbiakban: BKV Zrt.) és a Fővárosi Közterületfenntartó Zrt. (FKF Zrt.) részére is. Utóbbival az OMSZ évek óta szerződéses kapcsolatban
áll, amelynek keretében naponta többször is szolgáltatnak információt. 2013. január 13-án
az előrejelzések a következőek voltak: vasárnap reggel és délben kiadott táblázatos és
szöveges előrejelzések hétfő reggelig/kora délelőttig –2, –3 fok mellett 4-5 cm-nyi friss
havat jeleztek előre a főváros térségére. Vasárnap 13 óra 59 perckor azonban egy riasztást
adott ki az OMSZ az FKF Zrt. felé, amelyben kiemelték, hogy „leginkább a hétfő reggeli
periódusban lehet intenzívebb a havazás, és a várható hó mennyisége meghaladhatja az 5
cm-t”. Ezt követően vasárnap este az intenzívebb havazás kezdete előtt 6 órával, az OMSZ
a friss modellek birtokában jelzést adott az FKF Zrt. felé, amelyben a lehulló hó mennyiségét 6–10 cm-re emelték. A BKV Zrt. naponta csak egyszer kér prognózist az OMSZ-től,
ez pedig mindig délben készül (ebben még a 4-5 cm-es előrejelzés szerepelt).
Az OMSZ-től kért januári éghajlatelemzésből az is egyértelműen kiderült, hogy a
vizsgált nap, az elmúlt 30 év Budapestre vetített átlagos éghajlati jellemzőinek teljes
mértékben megfelelt – mind hőmérsékleti, mind csapadékviszony szempontjából áltagosnak volt mondható. 2013. január 14-én reggel 7 órakor 10 cm-es hóvastagságot mért
az OMSZ Budapest-Pestszentlőrinc állomáson, melyből mintegy 6 cm keletkezett a
megelőző 24 óra folyamán. Ez a 10 cm az áltagosnál magasabb, de nem kiugró érték,
ennél jóval nagyobb értékek is előfordultak már.
Az ország területét március közepén elért havazás és orkán erejű szél, jelentős fennakadásokat okozott. A vizsgálat során az OMSZ részletes tájékoztatást adott mind általánosságban, mind a konkrét események vonatkozásában.
Az OMSZ tájékoztatása szerint a hivatalos honlapon a meteorológiai szolgálat általános élet- és vagyonvédelmi célokat szolgáló figyelmeztető rendszert működtet, amelynek fő célja, hogy a kritikus időjárási helyzetekben, illetve ezeket megelőzően hiteles
információforrást biztosítson a lakosság és a média számára (az aktuális figyelmeztetéseket minden esetben kistérségekre lebontva teszi közzé az OMSZ). A figyelmeztető rendszer a heves zivatarokat, a felhőszakadást, a széllökések erősségét, az ónos eső
mennyiségét és a várható hófúvást jelzi előre. A figyelmeztetés két lépcsőben történik.
Elsőként egy meghatározott napra, valamint az azt következő napra szóló szöveges és
térképes előrejelzés jelenik meg, amely a legvalószínűbb időjárási esemény térbeli és
időbeli megjelenéséről ad leírást. Második lépcsőben az esemény biztossá válását követően, a bekövetkezés előtt fél-3 órával már tényleges riasztást adnak ki.
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A Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) az OKF és az ORFK által az események
kapcsán közösen készített jelentésében (a továbbiakban: BM közös jelentés) kiemelte,
hogy az OMSZ az érintett napokat megelőző egy hétben rendszeresen megerősítette
a rendkívüli időjárásra vonatkozó előrejelzéseket, majd az eseményt megelőző 48 és
24 órában figyelmeztető előrejelzéseket adtak ki. Az OMSZ már március 12-én kiadta
az előrejelzést a közelgő rendkívüli téli időjárásról, amelyet az összes média átvett és
leközölt. Az MK is közleményt adott ki március 13-án délután 15 óra 20 perckor, amelyben figyelmeztetett a várható havazásra és az orkán erejű szélre, valamint az emiatt
kialakuló hófúvásokra. 2013. március 14-én 4 óra 23 perckor már első fokú (citrom) figyelmeztetés volt érvényben az országban, 11 óra 49 perckor pedig a viharos szél miatt
narancs figyelmeztetés lépett életbe. 14 óra 54 perctől 5 megyében (Fejér, Veszprém,
Somogy, Komárom-Esztergom, Zala) és 33 kistérségben, majd 22 óra 44 perctől további
3 megyében és 22 kistérségben már piros riasztás volt érvényben. Az OKF március 14én 18 óra 10 perckor, illetve 19 órakor további – az OMSZ-től kapott – jelentéseket adott
ki. Március 15-én 5 óra 18 perckor a viharos szél miatt 9 megyében és 62 kistérségben
narancs, 7 óra 46 perckor hófúvás miatt 5 megyében és 33 kistérségben piros riasztást
adott ki az OMSZ.
A vizsgálatok során tapasztalt fennakadások, a helyzet kezelésében megjelenő
hiányosságok
A korábban bevezetett tagolást követve érdemes górcső alá venni a 2013-ban bekövetkezett rendkívüli időjárási események következtében előálló fennakadásokat és azok
– érintett szervek által történő – kezelését.
A januári havazás miatt kialakult fennakadások és azok kezelése16
Elsőként érdemes megvizsgálni a 2013. január 14-én – a fővárosban – bekövetkezett
fennakadások kezelését. Ennek kapcsán fontos kiemelni, hogy a fővárosban a hó eltakarításának rendjét Budapest Főváros Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) a
főváros tisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelete szabályozza, amelyben
a Közgyűlés egyrészt előírja az FKF Zrt. részére a fővárosi közutak takarítását – erről
a Közgyűlés, a 2820/2011. (IX. 28.) határozattal jóváhagyott Közszolgáltatási Keretszerződésnek megfelelően állapodott meg az FKF Zrt.-vel – másrészt kötelezettségként határozza meg a fővárosi lakosok számára a tulajdonukban, illetve használatukban álló
ingatlan előtti járda takarítását.
Az FKF Zrt. tájékoztatta a biztost, hogy a téli időszakban az elvégzendő feladatokat
az évenként kiadott belső szabályozás részét képező „Téli Munkarend”-ek határozzák
meg. A jelenleg alkalmazott szabályzat 2012. november 15-től hatályos, és részletesen
szabályozza a téli közterületi munkák tervezését és végrehajtását. Emellett az FKF Zrt.
24 órás Központi Ügyeletet is működtet – ami szerint az FKF Zrt. feladata téli időszakban a várható időjárástól függően készenléti ügyeleti szolgálat szervezése. A Központi
Ügyelet működését a 2/2012. sz. Műszaki Vezérigazgató-helyettesi Intézkedés határozza meg, ezen kívül az FKF Zrt. rendelkezik ún. [„Szabályzat a] havária és vészhelyzetekre történő felkészülésről és reagálásról” szóló szabályzattal is. Mind az utóbbiban, mind
16

AJB-474/2013. számú ügy, AJB-662/2013. számú ügy.
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a „Téli Munkarend”-ben megtalálható az ún. készenléti fokozatok kritériumrendszere.
Ezek a következőek:
I. készenléti fokozat:
• 2012. november 15-től a „Téli Munkarend” életbelépésének napjától a fagymentes
napokon kerül elrendelésre
• ezeken a napokon a Központi Ügyelet értesítéséig készenlétben van a forgalmi-, a
műszaki- és az anyagellátási vezető ügyeleti szolgálat
II. készenléti fokozat:
• az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ) előrejelzései alapján
tartós (több órás) ónos eső esik, és a várt csapadékmennyiség meghaladja az 1 mm-t,
és/vagy
• 24 óra alatt 10 cm-t meghaladó friss hó hullhat, és/vagy
• a hőmérséklet –15 oC alá csökkenhet.
III. készenléti fokozat:
• az OMSZ előrejelzése vagy riasztása alapján tartós (több órás) ónos eső várható, és a
várt csapadékmennyiség meghaladhatja az 5 mm-t, és/vagy
• 24 óra alatt 20 cm-t meghaladó friss hó hullhat, és/vagy
• a hőmérséklet –20 oC alá csökkenhet, és/vagy
• a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.
2013. január 13-án az aktuális időjárási viszonyoknak és az időjárás-előrejelzéseknek
megfelelően a II. készenléti fokozat volt érvényben. Ez azt jelentette, hogy a főváros
hó- és síkosságmentesítését ellátó telephelyek (Dél-budapesti, Észak-pesti, Észak-budai)
3 műszakos (azaz délelőttös, délutános és éjszakás) beosztás szerint dolgoztak. 2013.
január 13-án reggel 6 órától este 6 óráig tapasztalt hószállingózás, helyenként gyenge
havazás miatt kivonult gépek 185,5 tonna (főként ipari só, kivételesen mosott homok)
hintőanyaggal kezelték a fő- és tömegközlekedési, valamint mellékútvonalakat – ez
1200 km hosszú fővonalat és további 2100 km hosszú mellékútvonalat jelent. Az OMSZ
folyamatosan változó előrejelzései miatt az FKF Zrt. az éjszakás gépkocsivezetői létszámot 57 (+2) főre emelte.
2013. január 14-én hajnalban haladéktalanul elrendelték a BKK forgalomügyeletének
megerősítését annak érdekében, hogy a várható forgalmi zavarok esetén is koordinált
legyen a munka. Mindezek ellenére a BKK elismerte, hogy a reggeli-délelőtti órákban érzékelhetően csökkent a BKK által megrendelt tömegközlekedési szolgáltatás mennyiségi és minőségi
színvonala. Ennek okát a BKK abban látja, hogy a leesett 10-15 cm hó eltakarítása és
a síkosságmentesítés üteme az érintett napon elmaradt a korábban megszokottaktól. Elmondásuk szerint ugyanis a városban dolgozó hálózati forgalomirányítók, ellenőrök, illetve
járművezetők jelzései szerint a reggeli órákban szinte egyáltalán nem lehetett nyomát látni
síkosságmentesítési tevékenységnek, valamennyi, a városba bevezető út jeges, havas volt.
A médiában napvilágot látott olyan videofelvétel17 is, ahol – a budai meredek utcákon
közlekedő – autóbuszok elakadtak a síkos, jeges utakon. E felvétellel összefüggésben,
arról is tájékoztatást kért a biztos a BKK-tól, hogy az autóbuszok, valamint a trolibuszok, milyen gumiabroncsokkal vannak felszerelve. Válaszában a BKK arról tájékoztatott, hogy az autóbuszos és trolibuszos közlekedési szolgáltatást a BKV Zrt., valamint a
VT-Transman Kft. teljesíti. A trolibuszokat kivétel nélkül a BKV. Zrt. üzemelteti, az au17
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tóbuszokat pedig mindkét szolgáltató. A BKK adatai alapján minden nem kötöttpályás
gépjármű gumiabroncsainak műszaki állapota megfelel a KRESZ és az 5/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet, valamint a nemzetközi egyezmények előírásainak, azaz négy évszakos (All season, All weather, vagy M+S jelzésű) gumival vannak felszerelve. Ezek mind
téli, mind nyári körülmények között megfelelnek az előírásoknak.
Az érintett napon kialakult helyzet miatt a BKK döntése értelmében – a főpolgármester jóváhagyása alapján – a tömegközlekedés ingyenes volt. A tömegközlekedés ingyenessé tételének fő indoka az volt, hogy a havazás miatt kialakult havária-helyzetben,
az esetlegesen elakadt állampolgárok mozgási szabadságát garantálják, és a tömegközlekedési eszközökhöz való hozzáférést mindenki számára biztosítani tudják. A döntés
kezdeményezésének oka az volt, hogy az érintett napon a hajnali órákban és reggel
leesett hó a folyamatos takarítás ellenére is jelentős mértékben lelassította a főváros közlekedését, így a városszerte elakadó személygépkocsik miatt a város forgalma problémássá vált. A kialakult helyzet megoldását a BKK abban látta, hogy a közúti közlekedés
alternatívájaként biztosítsák a tömegközlekedést mindenki számára – azok számára is,
akik nem rendelkeznek jeggyel, illetve bérlettel. Így próbálták megakadályozni, hogy
még több autó akadjon el Budapesten, akadályozva ezzel többek között a tömegközlekedést is.
A kérdéses ügyben a közlekedés ingyenességéről – a döntés súlyára és a fővárosban
kialakult közlekedési helyzetre tekintettel – a tárgyi napon a reggeli órákban a BKK
vezérigazgatója több alkalommal is egyeztetett telefonon a főpolgármesterrel, aki hozzájárult az intézkedéshez. A közlekedés ingyenessé tételével kapcsolatos döntés jogszerűségét a főpolgármester még a későbbiekben is kontrollálta. Ennek keretében a BKK
vezérigazgatója ismét tájékoztatta az intézkedés biztossága felől, hozzátéve azt is, hogy
az intézkedést a szolgáltató társaság (BKV) igazgatótanácsa is jóváhagyta – a 21/2013. (I.
15.) határozatában.
Az intézkedést 8:45-től léptette életbe a BKK, és ezt az utasokkal is közölték a sajtón,
a közösségi oldalon, az utastájékoztató rendszeren és a társaság honlapján keresztül. A
jegyellenőröket, a bejárati ellenőröket és az elsőajtós felszállási rendben dolgozó járművezetőket is azonnal értesítették.
A Fővárosi Önkormányzat tevékenységének értékelése a hóhelyzet kezelése kapcsán
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 18. pontjában – amely szerint a helyi közösségi közlekedés biztosítása, a helyben biztosítandó közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik – valamint a 23. § (4) bekezdés 1., 3. és 10. pontjában
– amely szerint a fővárosi önkormányzat feladata az utak, közterek kezelését ellátó közterület-felügyelet működtetése, a településtisztaság biztosítása, amelybe beletartozik a
síkosságmentesítés is, valamint a helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése
– meghatározott közszolgáltatások nyújtására az érintett ügy kapcsán Budapest Főváros Önkormányzata volt köteles.
A főváros – a Mötv.-ben meghatározott – kötelezően ellátandó feladatait, az utak, közterületek takarítása és síkosságmentesítése kapcsán a FKF Zrt.-vel – lásd Budapest Főváros Közgyűlésének 2820/2011. (IX. 28.) határozattal jóváhagyott Közszolgáltatási Keretszerződés – a közösségi közlekedés megszervezésével összefüggésben pedig a BKK
által – mint a budapesti közlekedés irányító szervezete – a szolgáltatás teljesítőivel (BKV
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Zrt., VT-Transman Kft.) kötött megállapodások útján látja el. A főpolgármester a 2013.
január 29-én kelt válaszában arra utalt, hogy a vizsgálat során feltett kérdések túlnyomórésze nem is a Budapest Főváros Önkormányzatának közvetlen intézése alatt lévő-,
hanem az önkormányzattól kiszervezett feladatokra vonatkozik. Ezzel összefüggésben
ki kell emelni azonban, hogy a közszolgáltatási szerződések csak a fővárosi önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak kiszervezését jelentik, azaz ezek ellátásának kifogástalanságáért továbbra is Budapest Főváros Önkormányzata felel. A főpolgármesternek
pedig – mint Budapest Főváros Önkormányzat vezetőjének – kötelessége ellenőrizni és folyamatosan nyomon követni a feladat ellátás megszervezésének kifogástalan voltát. A vizsgálata kapcsán
a főpolgármester válasza – amelyet Budapest Főváros főjegyzője jegyzett – lényegében
az FKF Zrt. vezérigazgatójától és a BKK vezérigazgatójától kapott válasz rövidített változata volt, és nem adott választ arra a kérdésre, hogy a jövőre nézve tervez-e bármilyen
változtatást a fővárosi önkormányzat annak érdekében, hogy a hasonló helyzeteket elkerülje.
A vizsgálat során beérkezett iratok alapján az állapítható meg, hogy a főpolgármester
a BBK és az FKF Zrt. vezérigazgatójával is többször egyeztetett a nap folyamán, jelentést kérve a közlekedési helyzet állásáról. A vizsgált napon kialakult hóhelyzet kezelése
kapcsán a feladatok ellátásával megbízott FKF Zrt. vezérigazgatójának válaszából kiderült, hogy az FKF Zrt. vezérigazgatója még az érintett napon belső vizsgálatot folytatott
le, amely során azonban nem talált visszásságot. A BKK vezérigazgatójának válaszleveléből – összhangban a főpolgármester ezen tárgyú válaszával – pedig kiderült, hogy a
BKK vezérigazgatója folyamatos telefonos kapcsolatban állt a főpolgármesterrel és tájékoztatta a helyzet kezelésének állásáról.
Ezzel szemben a főpolgármestertől beérkező válaszok egyike sem tartalmazott utalást arra nézve,
hogy akár a vizsgálat megindítását megelőzően, akár azt követően Budapest Főváros Önkormányzata vizsgálatot indított volna az FKF Zrt.-nek illetve a BKK-nak a helyzet kezelésével összefüggő tevékenysége és intézkedései kapcsán. Fontos kiemelni, hogy a Mötv. szerinti feladatok
ellátásáért felelős önkormányzat vezetőjének akkor is lehetősége van megvizsgálni a
kiszervezett feladatok ellátásért felelős szervezetek helyzetkezelési tevékenységét, ha
azok feladataikat nagyobb fennakadások nélkül végezték. Abban az esetben azonban,
ha kifejezetten nehézkesen valósult meg a feladatellátás, még inkább szükségesnek mutatkozik a vizsgálat lefolytatásának igénye. Ennek hiányában ugyanis, minden – a kiszervezett feladatatok ellátásáért felelős szervezet által – elkövetett hiba és emiatt kialakuló fennakadás
alapjogi visszásságot okozhat.
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. tevékenységének megítélése a hóhelyzet kezelése kapcsán
Az FKF Zrt. a korábban már említett Budapest Főváros Önkormányzatával kötött Közszolgálati Keretszerződés alapján látja el a főváros útjainak takarítását,
síkosságmentesítését. Ennek előírásaival összhangban az FKF Zrt. rendelkezik olyan
belső szabályzattal, amely speciálisan a téli időszakra vonatkozóan határozza meg a
készenléti fokozatok rendjét – ez az ún. „Téli Munkarend” elnevezésű dokumentum.
Az OMSZ-től beérkezett adatok alapján megállapítható, hogy az OMSZ már vasárnap
(2013. január 13-án) 13 óra 59 perckor riasztást adott ki az FKF Zrt. felé, amelyben jelezte, hogy a korábbi 4-5 cm friss hó helyett a „hétfő reggeli periódusban lehet intenzívebb
havazás, és a várható hó mennyisége meghaladhatja az 5 cm-t”. Ezt követően a vasárnap esti órákban küldött előrejelzés már határozottan 6–10 cm friss havat jelzett előre.
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Mindezek mellett az OMSZ hivatalos honlapján már vasárnap reggel 6 óra 31 perckor
jelezték, hogy nagy valószínűséggel az ország középső részén, így Budapesten is, 10
cm-t meghaladó friss hó várható. Ezek alapján könnyen belátható, hogy az FKF Zrt.-t
nem érhette volna váratlanul az érkező havazás.
Az FKF Zrt. az OMSZ előrejelzéseivel összhangban 2013. január 13-án a II. készenléti
fokozatot rendelte el, és a vezérigazgató tájékoztatása szerint már 2013. január 13-án a
gyenge hószállingózásban elősózták az utakat. A III. készenléti fokozat életbe léptetésére a vizsgált napon 4 óra 30 perckor került sor, és az FKF Zrt. tájékoztatása szerint
vasárnap este 6-tól egészen a III. készenléti fokozat elrendeléséig – amely egybe esett az
intenzív havazás kezdetével – az előző napi hintőanyag-mennyiség 9-szeresét szórták
ki. A magasabb készenléti fokozat bevezetésével egyidejűleg növelték a célgépek és az
autóvezetők állományát is, és az FKF Zrt. vezérigazgatójának elmondása szerint az utak
takarítását azonnal megkezdték. Ennek ellentmond azonban, a BKK vezérigazgatójának tájékoztatója, miszerint a városban dolgozó BKK-alkalmazottak szerint a reggeli órákban szinte egyáltalán nem lehetett nyomát látni síkosságmentesítési tevékenységnek, valamennyi a városba vezető
út havas, jeges volt. A sajtóban megjelenő videofelvételek, és a közlekedésben részt vevők
beszámolói is arról tanúskodtak, hogy a reggeli órákban az FKF Zrt. nem kezdte meg kellő alapossággal és körültekintéssel a síkosságmentesítést. A BKK vezérigazgatója az érintett
napon keletkező forgalmi fennakadások okát is abban látta, hogy a lesett hó eltakarítása
és a síkosságmentesítés üteme elmaradt a korábban megszokottaktól. Az FKF Zrt. azon érvelése,
miszerint a vizsgált napon reggel 7 és 9 óra között a közösségi közlekedés forgalmának az
intenzív havazás miatti lelassulása fogta vissza az FKF Zrt. célgépeinek közlekedését, és ezért
nem volt lehetőség a hatékonyabb munkavégzésre, nem elfogadható, mivel ez is csak azt
igazolja, hogy az FKF Zrt. nem reagált kellő gyorsasággal a hóhelyzet kezelésére. Mindezek alapján
megállapítható volt, hogy az FKF Zrt. az érintett napon nem teljesítette megfelelően feladatát, így a
közlekedésben tapasztalható fennakadások miatt alapjogi visszásság, illetve annak közvetlen veszélye keletkezett (sérült ugyanis a szabad mozgáshoz és a közlekedés szabadságához való jog, illetve a
lehető legmagasabb testi és lelki egészséghez való jog).
A Budapesti Közlekedési Központ tevékenységének megítélése a hóhelyzet kezelése kapcsán
A BKK-nak a vizsgált napon előállt helyzettel kapcsolatos tevékenységét – a megkeresésekre adott válaszok, és az adott napon tapasztalt fennakadások tükrében – három
irányból érdemes vizsgálni. A BKK vezérigazgatója válaszlevelében elismerte, hogy a
társaság minden helyzetkezelést elősegítő intézkedése ellenére 2013. január 14-én a reggeli-délelőtti órákban érzékelhetően csökkent a BKK által megrendelt tömegközlekedési szolgáltatás mennyiségi és minőségi színvonala. Bár a megállapított tényállásból
az is kiderül, hogy az érintett napon elvárt járatszámhoz viszonyítva a szolgáltatások
89,49%-a – 46 277 db járatszámból 42 833 db – teljesült, mégis szembe tűnő, hogy a
kimaradó járatok többsége – a helyzetre tekintettel értelemszerűen – az autóbuszok és
trolibuszok közül került ki. A BKK által adott járatkimaradásokról szóló részletes tájékoztatóból kiderült, hogy a kimaradó, illetve késő járatok jelentős része a budai, főleg
a hegyvidéki részeken közlekedő járat volt. Ennek okai értelemszerűen a járhatatlan,
jeges utak voltak, amelyeknek a takarítása – mint ahogyan arra korábban is utalt a biztos a jelentésében – nehézségeket okozott az FKF Zrt. részére. A BKK vezérigazgatója is
kiemelte, hogy a fővárosi és vidéki fő-, illetve mellékutak takarítása nem a BKK feladata,
így maximum a helyzethez való alkalmazkodásra volt lehetőségük – ez volt az oka a
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járatkimaradásoknak, illetve megváltoztatott útvonalaknak. A helyzetet súlyosbította,
hogy volt olyan járat (161/A busz), amely az út járhatatlansága miatt egész nap nem közlekedett. Megállapítható volt ugyanakkor, hogy a BKK eleget tett bejelentési és diszpécserszolgálati kötelezettségeinek. Mindezek mellett azonban, ki kell emelni azt is, hogy az érintett
napon észlelt villamos járatkimaradások miatt kialakult alapjogi visszásságok (a szabad
mozgáshoz és a közlekedés szabadságához-, valamint a lehető legmagasabb testi és lelki egészséghez
való jog sérelme) megelőzhetőek lettek volna. Ugyanis a 4/2012/M/D. sz. Diszpécseri Forgalomfelügyeleti szakterületi vezető munkautasítás (a téli üzemeltetési eljárási rendről)
3.2. alpontjának (Egyéb takarítási feladatok) (8) bekezdése szerint a kötöttpályás közlekedés fenntartása (pl. eltömődött vágányok) takarítása a BKV Zrt. – ezáltal a BKK – illetékességébe tartozik, így ezek elhárítására a BKV Zrt.-nek volt kötelessége. Ugyanakkor
azt is hangsúlyozni kell, hogy ezeket viszonylag gyorsan elhárította a BKK forgalmi
ügyelete – bár pl. a Móricz Zsigmond körtéren 11 óra tájékában újabb eltömődés keletkezett.
A sajtóban megjelent videofelvételen jól látható, hogy a jeges úton elakadt autóbuszt,
a továbbközlekedése érdekében az utasok voltak kénytelenek tolni – mivel láthatólag a
busz kerekeinek nem volt meg a kellő tapadása. A jelentésben már hivatkozott videofelvételen az is látszik, hogy volt olyan utas, aki a busz tolása közben a síkos, jeges úton
elesett. A BKK vezérigazgatója válaszlevelében kifejtette, hogy minden Budapesten
közlekedő autóbusz és trolibusz ún. négy évszakos gumival van felszerelve, ami megfelel a jogszabályi előírásoknak, és alkalmas mind a téli, mind a nyári közlekedésre. A
BKK válaszát a biztos elfogadta ugyan, mégis meg kell jegyezni, hogy a videofelvétel tanúsága szerint legalábbis kétséges, hogy az autóbuszokon (és trolibuszokon) lévő négy évszakos gumiabroncs
alkalmas-e a téli útviszonyoknak megfelelő közlekedésre. Ennek különösen azért van jelentősége, mivel a gumik nem megfelelő tapadása, jelentős veszélyeket hordozhat magában
a közlekedés során, ami felveti az utasok (és akár a buszvezető) lehető legmagasabb testi és lelki
egészséghez való alapvető jogának sérelmét.
A márciusi rendkívüli időjárási események értékelése18
A rendkívüli időjárás miatt márciusban bekövetkezett fennakadások súlyos problémákat okoztak szerte az országban. Tekintettel arra, hogy a kialakult helyzet a természetes
személyek jelentős részét érintette, így a biztos kiemelt jelentőséget fordított a helyzet
kezelésében részt vevő szervek tevékenységének értékelésére. A vizsgálat ezért kitért
a helyzet kezelésére kötelezettek tekintetében az eseményeket megelőző felkészülési
tevékenységek bemutatására, a kialakult fennakadások elemzésére, valamint a helyzet
kezelés értékelésére is.
Előzetesen megtett intézkedések, a lakosság tájékoztatása
A vizsgálat során megkeresett szervek válaszukban egységesen kitértek arra, hogy a
kritikus helyzet bekövetkezését megelőzően milyen intézkedéseket tettek a helyzet kezelésére való felkészülés elősegítése érdekében. A BM közös jelentésben az OKF vezetője kiemelte, hogy a katasztrófavédelem már 2012. november 13-án kiadta a hivatásos katasztrófavédelmi szervek rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező feladataik
18
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végrehajtásáról szóló 107/2012. számú BM OKF főigazgatói intézkedést. 2012. november
26-án pedig a téli időjárási feladatok végrehajtásával kapcsolatos igazgatói értekezleten
meghatározták a kapcsolattartás rendjét a rendkívüli téli időjárási események kezelésében
érintett szervek között, valamint a téli időjárásra való felkészülést és a végrehajtás időszakában a végrehajtandó feladatokat. A kialakított szakmai útmutatásokat valamennyi
megyei katasztrófavédelmi igazgató megkapta és feladatait annak megfelelően végrehajtotta. A jelentés szerint a hivatásos tűzoltóparancsnokságok az előrejelzések alapján, már az események kezdete előtt soron kívül pontosították a működési területeken
működő önkormányzati, létesítményi tűzoltóságok, és az önkéntes tűzoltó egyesületek
bevethető személyi és eszközállományát, valamint felkészültek e szervek bevonására.
A nagyszámú esemény (elzárt települések, gépjárműben, vasúton rekedtek, közlekedési balesetek) kezelése érdekében a katasztrófavédelmi szervek felkészültek az ügyeletek, valamint a napi szolgálati létszám megerősítésére. A készenléti és tartalék tűzoltó
járműveken kívül a terepjáró járműveket is felszerelték a téli időjárási körülményekben kialakult helyzet kezeléséhez szükséges eszközökkel. Az állományt felkészítették
a munkavégzés szabályaiból, és a hatékony feladatellátás érdekében műszaki mentési
gyakorlatot is végrehajtottak az önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok bevonásával.
A járművezetők a működési területükön lévő autópályák többirányú megközelítési lehetőségeit, valamint felhajtási lehetőségeit is elemezték.
Az OKF honlapján (www.katasztrofavedelem.hu) már 2012 év végén elhelyeztek
egy, a „Téli időjárási körülmények között követendő biztonsági szabályokról” szóló tájékoztatót,
amelyben minden szükséges információt feltüntettek a közúti közlekedés és a segítségkérés téli időjárási körülmények között érvényes szabályairól. Emellett az OKF egy – az
OMSZ honlapján is megtalálható – meteorológiai figyelmeztetéseket és előrejelzéseket,
valamint a riasztások értelmezéséről szóló tájékoztatót is közzétett saját honlapján. Az
OKF szerint, mivel a riasztások a tényleges veszélyt megelőzően fél-3 órával korábban
kerültek kiadásra, így a fenti tájékoztatás a megelőzést szolgálta – különös tekintettel
arra, hogy a többnapos figyelmeztetésen túl, 2013. március 14-én 4 óra 23 perckor már
első fokú (sárga), majd 11 óra 49 perckor másodfokú (narancs) riasztás volt életben. Az
időjárási helyzetről és a kialakult állapotokról, valamint a követendő magatartásról az
OKF március 14-én 15 óra 11 perckor, majd március 15-én reggel 6 órakor több MTI
közleményt adott ki.19 Ezek kapcsán érdemes azonban kiemelni, hogy a kiadott közlemények esetében csak a dátumot tüntették fel, a kiadás pontos idejét nem. Mindezek
mellett az OKF 15 óra 27 perckor a Marathon Terra rendszeren keresztül tájékoztatta
a médiaszolgáltatókat az MTI közlemény kiadásáról, és intézkedett, hogy azt kövessék
figyelemmel és tájékoztassák a lakosságot. Az OKF szóvivői a beérkezett telefonhívások
alapján tájékoztatták a lakosságot és a médiát (az OKF honlapján 11 közlemény és a különböző sajtótájékoztatókról 3 tudósítás készült). Március 14-én 42840, március 15-én 46
636 látogatója volt az OKF honlapjának – a megszokott 5-6 ezer helyett.
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_sajto_olvas&kid=583
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_sajto_olvas&kid=584
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_sajto_olvas&kid=585
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_sajto_olvas&kid=586
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_sajto_olvas&kid=587
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_sajto_olvas&kid=588
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_sajto_olvas&kid=589
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A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok honlapjain 388 közlemény és 195 nyilatkozatot jelent meg az érintett időszakban. Március 15-én az OKF főigazgatója három
sajtótájékoztatót tartott – ebből kettőt az országos rendőrfőkapitánnyal közösen.
Mindemellett fontos kiemelni, hogy az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban:
OM) főigazgatójának tájékoztatása szerint az OKF telefonos elérhetősége hosszú időre (3060 percre) elérhetetlenné vált, ami problémát okozott, mivel az OKF nem volt partner az együttműködési csatornára való átkapcsolásra, amellyel a kommunikáció könnyebb és hatékonyabb lehetett volna.
A megyei védelmi bizottságok a tél beálltával 2012. december, illetve 2013. január folyamán – Veszprém, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Vas megyékben már 2012
novemberében – az éves rendes ülésük keretében megtárgyalták a szükséges intézkedéseket, valamint a téli időjárásra való felkészülés feladatait. Ennek keretében együttműködtek a megyei rendőrkapitányságokkal, a MK-val, az OM regionális mentőszervezetével, a népegészségügyi szakigazgatási szervvel, az E.ON Zrt.-vel, valamint a helyi
védelmi bizottságok elnökeivel. Komárom-Esztergom megyében rendkívüli ülést is
tartottak 2012 decemberében, ahol a téli időjárással kapcsolatos társadalmi, szociális,
közegészségügyi, lakhatási és közbiztonsági feladatok végrehajtására történő felkészülés és az operatív tevékenység biztosítása érdekében határozatot fogadtak el, amelyben
megjelölték azokat az előkészítő feladatokat, melyek biztosították a felkészülést. Az időjárási helyzet miatt Vas megyében már 2013. január 17–20., illetve február 12–14. között
aktivizálni kellett a területi és a helyi védelmi igazgatás rendszerét. A Vas megyei Védelmi Bizottság február 12-én rendkívüli ülést tartott, és határozatot hozott a védekezés feladatairól. Emellett a megye mind a 7 helyi védelmi bizottsága rendkívüli ülést
tartott, és a települések polgármesterei is elvégezték védelmi igazgatási, lakosságellátási
és -védelmi feladataikat. Veszprém megyében, 2013 februárjában a Kormánymegbízott
intézkedést adott ki a járási hivatalvezetők, illetve a helyi védelmi bizottságok, elnökök részére a napi életben kialakulható problémák megelőzése, elkerülése érdekében.
Zala megyében az OMSZ előrejelzése alapján 2013. március 13-án 16 óra 58 perckor a
Kormányhivatal honlapján és a helyi sajtónak megküldve közzétettek egy közleményt
„Narancssárga riasztást adott ki az OMSZ” címmel, 20 majd 2013. március 14-én 7 órakor a
közszolgálati televízióban a Zala megyei Védelmi Bizottság elnöke tájékoztatta a lakosságot a várható időjárási helyzetre vonatkozóan és ismételten felhívta a figyelmet a közlekedési viszonyok bizonytalanságára. Vas megye és Fejér megye Védelmi Bizottsága
arról számolt be, hogy a változó prognózisra figyelemmel a megyei és a helyi védelmi bizottsági üléseket ugyan nem hívtak össze, de ezekben a megyékben is a megyei védelmi
bizottság vezetése és a beavatkozó szervek között a telefonos kapcsolat folyamatos volt.
2013. március 13-án több megye védelmi bizottsága is sajtóközleményben hívta fel a lakosság figyelmét a várható időjárási viszonyokra. Március 14-én a Zala megyei Védelmi
Bizottság, a reggeli órákban a közszolgálati televízióban figyelmeztette a lakosságot,
hogy lehetőség szerint ne induljanak útnak. A nap folyamán a megyei védelmi bizottsági elnökök több esetben is sajtótájékoztatót tartottak, valamint sajtóközleményeket adtak ki. Minden megye tekintetében elmondható, hogy a lakosság a katasztrófavédelmi
igazgatóságok honlapjain követhette nyomon az információkat. Folyamatosan adtak ki
közleményeket a honlapokon, valamint az országos és helyi médián keresztül. Ezen túl
20

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zalaihírek/narancssarga-riasztast-adott-ki-az-omsz
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a megyei védelmi bizottságok a helyi védelmi bizottsági elnökök és a polgármesterek is
tájékoztatták a lakosságot.21
Mindezek mellett a megyei rendőr-főkapitányságok honlapjain is jelentek meg tájékoztatók és közlemények, valamint folyamatosan frissülő hírek az aktuális helyzetről.
Azon helyeken, ahol tartós áramkimaradás történt, ott személyes kapcsolattartással
(polgármesterek, rendvédelmi szervek) is segítették a lakosságot.
Az ÁAK válaszlevelében arról tájékoztatta a biztost, hogy a társaság november 1. és
március 15. között téli üzemeltetési rend szerint működik, amely idején 24 órás diszpécserszolgálat működik. A várható időjárás miatt az ÁAK március 13-án meghos�szabbította a téli üzemeltetési rendjét. Ebből fakadóan valamennyi mérnökség teljes
létszámban a síkosságmentesítésre és a hóeltakarításra felkészülve állt készenlétben
(összesen 113 sószóróval és hóekével felszerelt járművel és 16 rakodógéppel). Március
14-én már az erős szél és havazás volt jellemző az M1-es és az M7-es autópályákon,
a mérnökségek ezért a szükséges preventív síkosságmentesítést minden szakaszon
elvégezték. A kialakult helyzetről az ÁAK központi diszpécserszolgálata folyamatosan tájékoztatta az ÚTINFORMOT, ezenkívül pedig a megyei katasztrófavédelmi törzsek értesítették a lakosságot is. Az ÁAK diszpécserei közvetlenül is bejelentkeztek a
tévé- és rádióállomásokon, és tájékoztatásokat adtak a kialakult helyzetről, emellett a
pályák mentén elhelyezett változtatható jelzésképű táblákon és az ÁAK honlapján is
folyamatosan tájékoztatták a lakosságot az időjárási helyzetről, az útviszonyokról és
a kialakult torlódásokról, pályazárakról. A diszpécserek napközben többször élőben
jelentkeztek be és számoltak be a helyzetről (pl. InfoRádióban, a Lánchíd Rádióban, a
Rádió Q-ban, valamint a Hír TV-ben). A központi diszpécserszolgálat megerősített létszámmal működött, március 14-én a forgalomtechnikai ügyelet megduplázásával és
meghosszabbításával, március 15-én pedig újabb diszpécserek bevonásával igyekeztek helytállni. A megnőtt hívás mennyiség miatt a CallCenter munkatársai meghos�szabbított munkaidővel látták el feladatukat. A telefonos tájékoztatáson túl a www.
autopalya.hu honlapon is folyamatosan hírt adtak a kialakult helyzetről, és az aktuális
forgalmi viszonyokról. Az ÁAK elismerte ugyanakkor, hogy a korábban még nem tapasztalt
extrém terhelés miatt bizonyos időszakokban részlegesen, vagy egyáltalán nem volt elérhető a
honlap. Ezt orvosolandó a fejlesztéseket, frissítéseket már március 15-én délután elvégezték. Az MK – válaszlevele tanúsága szerint – már március 12-én rendkívüli munkavégzést rendelt el, egészen március 19-ig terjedően – ez később március 31-re módosult. 22 Az MK célgépei az alásózást március 14-én az érkező havazás előtt elvégezték,
21
Például (Borsodban) a Miskolci Rádió minimum 2 óránként, az Irány TV 3 óránként tájékoztatta a
lakosságot, Class FM rádióban pedig március 14-e délutántól óránként adták le a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Védelmi Bizottság Operatív Törzsének közleményeit. Fejér megyében március 14-én 12 óra
8 perckor a 2. fokozatú riasztással egy időben, a következő tartalommal adtak ki közleményt: „halasszák
későbbre az utazást, aki útnak indul, vigyen magával meleg ruhát, védőitalt, hóláncot, hólapátot”, 15 órakor pedig:
„senki ne induljon útnak”. Hajdú-Bihar megyében ugyancsak azt közölték a lakossággal, hogy „akinek
nem létfontosságú, ne induljon útnak. Ha pedig elindul, tájékozódjon az utak állapotáról, teli tankkal és élelemmel,
innivalóval, meleg ruházattal felszerelkezve utazzon”. A Zala megyei Védelmi Bizottság már március 13-án
sajtóközlemény formájában felhívta a lakosság figyelmét a várható időjárási viszonyokra. Március
14-én a helyzet fokozódását követően pedig felszólították a lakosságot, hogy „semmilyen körülmények
között nem induljanak útnak”.
22
Erre azért volt szükség, mert az országos közutak kezelésének szabályairól szóló 6/1998. (III. 11.)
KHVM rendelet szerint a téli üzemnek március 15-én lett volna vége.
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a társaság kommunikációs főosztálya pedig az elsők között hívta fel közleményében a
lakosság figyelmét a várható rendkívüli időjárásra és az azzal járó közlekedési nehézségekre. A közleményt az MK összes sajtólistáján szereplő kontakt megkapta, ez több
mint 1300 elküldött e-mail jelentett. A közleményt a www.kozut.hu oldalra is feltette a
társaság, március 14-étől kezdődően pedig folyamatosan adott ki az MK közleményeket az aktuális útviszonyokról. Március 13-tól március 18-ig összesen 40 közleményt
adtak ki az országos/regionális és helyi sajtó részére. A legkritikusabb időszakokban a
Class FM-en, MTV-n, HírTV-n, Kossuth Rádióban, Lánchíd Rádióban, InfoRádióban,
Music FM és vidéki rádiókban gyakorlatilag óránként jelentkezett be az MK munkatársa élőben, elmondva az aktuális útinformációkat. Ugyanebben az időszakban közel
1500 sajtómegjelenést regisztrált a közútkezelő, amelyek döntő többsége az útinformációkról szólt. Az esti híradókban az MTV-n, a TV2-n és az RTL Klubon is megszólaltak az MK szóvivői. A diszpécserszolgálat rendkívül leterhelt volt, így elsődleges
kommunikációs forrás a sajtó volt.
A vizsgált napokkal összefüggésben számos olyan panasz érkezett az ombudsmanhoz, ami a MÁV-START Zrt. (a továbbiakban: MÁV) tevékenységét kifogásolta. A MÁV
vezetőségének tájékoztatása szerint a vasút a vasúti közlekedés jellegéből adódóan állandó forgalmi felügyelet, valamint a MÁVINFORM szolgálat segítségével állandó sajtóügyeletet üzemeltet. Az érintett napokon a hangos és vizuális állomási utastájékoztató
rendszerek az adott vonatokra szóló késési információkat folyamatosan megadták az
állomásokon és megállóhelyeken az utazóközönség részére. A vonatszemélyzet részére
krízis sms-eket küldtek, akik állandó telefonos kapcsolatban álltak az érintett vonali
és személyszállítási irányítóval. A hangos utas tájékoztató rendszerrel felszerelt vonatokon ezek segítségével közölték az utasokkal az információkat, míg a többi vonaton a
jegyvizsgálók élőszavas utastájékoztatást végeztek. Az első tájékoztatást 2013. március
14-én 10 óra 30 perckor adta ki a MÁV – ezen közlemények automatikusan megjelentek
a honlapon is. A személyszállítást biztosító MÁV honlapján elérhető térképes vonatinfo
szolgáltatással és az Elvira rendszerben megjelenő adatok segítségével vonatonként
vagy vonalanként is állandóan friss tájékoztatást adott a MÁV az utasok részére. Mindemellett a MÁVDIREKT kék számán éjjel-nappal érdeklődhettek az utasok a forgalmi
helyzetről.
A feladatok ellátásában jelentős erőkkel vett részt a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR) és a Terror Elhárítási Központ (a továbbiakban TEK) is. A KR részéről
március 14-én 16 órától – 24 óráig a feladatok végrehajtására összesen 5+156 főt és 38 db
gépjárművet vezényeltek ki Fejér, Somogy és Pest megye területére, március 15-én pedig a Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna és Borsod-Abaúj-Zemplén megye
területén 24+532 fő és 83 szolgálati jármű teljesített szolgálatot. A TEK március 15-én
8 óra 30 perctől – a belügyminiszterrel való telefonos egyeztetést követően – 1+25 fővel, 14 db négykerék-meghajtású szolgálati gépjárművel, 2 db BTR 80 típusú összkerékmeghajtású harci járművel, valamint 1 db hóekével felszerelt tehergépjárművel vett
részt a mentési munkálatokban. A TEK munkatársai elsősorban élet- és vagyonmentési,
továbbá műszaki mentési tevékenységet végeztek, valamint a bajba jutott emberek élelmiszerrel és üzemanyaggal történő ellátását biztosították.
A mentés során összes igénybevett gépjárműből 22% terepjáró, 14% terepjáró képességű szolgálati jármű volt. Március 15-én a KR a rendőri feladatok támogatására 1 db
BTR-80 szállító harcjárművet, 1 db KRAZ típusú tehergépjárművet, és 1 db MI-2 típusú
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helikoptert bocsátott rendelkezésre – ezek az M1 Fejér és Komárom-Esztergom területén kerültek bevetésre. Március 16-án pedig 1 db kamerákkal felszerelt Mercedes típusú
mozgó vezetési pontot vontak be.
Az országban az első segélykérést követően – az OKF-hez befutott jelentések alapján
– azonnal megkezdődött a mentés. A hivatásos tűzoltók készenléti állománya 2 perces
riasztási normaidővel dolgozik, így azonnal a bajbajutottak segítségére tudtak lenni. A
tömeges jelzéseket követően a megyei műveletirányítók a legmagasabb riasztási fokozatot rendelték el. Ezután a tűzoltók haladéktalanul a helyszínre érkeztek és megfeszített
erővel, megállás nélkül végezték az életmentést és a műszaki mentést. A beavatkozó
hivatásos és önkéntes egységek az M1 autópálya győri és tatabányai szakaszán műszaki átjárókat nyitottak (a betonelemek eltávolításával, illetve a szalagkorlát átvágásával).
Ezzel 14 helyen biztosítottak visszafordulási lehetőséget. A visszafordulás előtt azonban
egyesével kellett ellenőrizni a szemközti sáv forgalmát, és amennyiben az nem volt biztosítva, úgy gondoskodni kellett az útszakasz akadálymentesítéséről (ami viszont időigényes volt). A tűzoltók összesen 1692 esetben avatkoztak be.
Az úton rekedtek ellátása érdekében az érintett megyékben 227 melegedő szálláshelyet alakítottak ki, ahol több mint 10 ezer embert helyeztek el. Ellátásukról a katasztrófavédelem – a Magyar Vöröskereszt és a Máltai Szeretetszolgálat segítségével – takaróval, élelemmel és itallal gondoskodott. Azon utasok, akik nem hagyták el a járművüket
40 melegedő buszban melegedhettek fel. Az üzemanyag utánpótlás szintén megoldott
volt. A KR saját benzinkútjáról 1343 liter benzint és 1398 liter gázolajat készített elő, és
szállított ki a helyszínre, amelyből 119 liter benzint és 1088 liter gázolajat osztottak ki a
lakosság részére. Az utakon rekedtek védelme érdekében fűtött közösségi épületeket
nyitottak meg, ahol az étkezést és a szállást biztosítani tudták. Melegedő helyekként
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1 db mozgó vasúti kocsit, Fejér megyében az ALBA
VOLÁN Zrt. szabadon lévő buszait is alkalmazták. Több megyében a kamionoknak
várakozó helyeket jelöltek ki. Győr-Moson-Sopron megyében a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kinyittatta a győri Tesco áruházat, a megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal kötött szerződésnek megfelelően a szükséges alapanyagok beszerezése
végett. Az alapanyagokból 292 családi csomagot és 822 egyéni csomagot készítettek.
Azon személyeket, akik nem kívánták gépjárműveiket elhagyni, visszatérő jelleggel ellenőrizték a szolgálatban lévő rendőrök. A mentést folyamatosan figyelemmel kísérték,
ahol szükséges volt (pl. cukorbeteg személynek elfogyott az inzulinja; 2013. március
15-én esti órákban egy elakadt görög honosságú buszból 22 kiskorút helyeztek el a Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnál) intézkedtek. A rendőrség az utakon rekedt külföldi
állampolgárok esetében tolmácsok igénybevételével segítette az utazók tájékoztatását.
Tolna megyében a MÁV forgalomirányításán keresztül kezdeményezték vonatszerelvények megállását a menetrendtől eltérően, bizonyos állomásokon a településen maradt
lakosok elszállítására – ennek érdekében arról is egyeztettek a MÁV-val, hogy a településeken rekedt állampolgárok költségtérítési díj megfizetése nélkül juthassanak el az
otthonaikba.
Az ORFK a mentés kapcsán utasította a helyi rendőrségeket, hogy az őrizetlenül hagyott járművek és melegedő helyek vagyonbiztonságáról gondoskodjon, és fokozott
járőrözést folytasson azon településeken ahol nincs áramszolgáltatás. Az OKF, a rendőrség, a honvédség, a polgárőrség, a KR, az ÁAK és az MK a karitatív szervezetekkel
már az érintett napokat megelőzően összehangoltan működött.

Emberek a hóban – k ihívás a katasztrófavédelem számára

463

Minden megyében folyamatosan működtek a védelmi bizottságok és azok operatív
törzsei. Emellett a települések polgári védelmi törzsei állandó készültségben voltak. A
rendőrség országos törzsének vezetője utasítást adott a megyei rendőrkapitányságoknak is törzsei működtetésére, valamint az ügyeletek megerősítésére.
A hivatásos tűzoltók mellett bekapcsolódtak a mentésbe az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek is. A KR állományából
50 főt 6 db terepjáró kisbusszal együtt átirányítottak az M1-es autópálya Komárom-Esztergom megyei szakaszára. A mentésben összesen 4303 hivatásos, 927 önkormányzati
és 270 önkéntes tűzoltó vett részt 274 eszközzel. Ezen kívül a rendőrség és honvédség
állománya is nagy erőkkel dolgozott a helyzetkezelésében. A 3 nap alatt összesen 30
ezer hivatásos személy végzett mentési tevékenységet.
Mindezek mellett a mentésben a közlekedési és energiaszolgáltató munkatársai, a
közigazgatási szervek, a polgárőrség, a karitatív szervek, és a lakosság is közreműködött – összesen 6500 fő.
A mentés során a rendőrség (beleértve a KR és a TEK állományát is) felszerelése és
ruházata igazodott a jogszabályi előírásokhoz. Ugyanakkor a rendőrség alapfeladatai
körébe nem tartozik bele a hóakadályok megszüntetése, így ebből következően nem
indokolt ehhez szükséges eszközökkel rendelkeznie. A kialakult helyzetben azonban a
rendőrség nem szorítkozott(hatott) az alapfeladatainak ellátására, és az állomány valamennyi tagja igyekezett minden lehetséges eszközzel felszámolni a kialakult fennakadásokat. A rendőrség vezetése arra törekedett, hogy az állomány minden tagja rendelkezzen a megfelelő eszközökkel. A KR állománya részére megfelelő mennyiségű eszköz
állt rendelkezésére (200 db gyalogsági ásó, 100 db ásólapát, 240 hólapát), ezért a KR nem
használt más eszközt a mentéshez.
A BM irányítása alatt álló szervek egyenruha-ellátása a jogszabályoknak (a különleges
foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz és világítástechnikai
felszereléséről szóló 71/2011. (XII.31.) BM rendelet) megfelelően a téli körülményekhez
igazodva történt. A hivatásos állomány ezen kívül rendelkezett 2 napra elegendő „riadócsomaggal” (élelemmel). Ezek mellett egyéb védőfelszerelés iránti igény nem merült
fel. A szolgálat során folyamatosan biztosítva volt a meleg védőital, és élelem. Emellett
a KR gazdasági igazgatósága gondoskodott arról is, hogy olyan mennyiségű élelem és
védőital álljon rendelkezésre, ami a bajbajutottak számára is elegendő.
A mentésben részt vevő állomány tehát erre a célra rendszeresített, bevizsgált és karbantartott szakfelszerelésekkel és védőruházatban tevékenykedett. Az állomány részére védőitalt, élelmet, pihenésre alkalmas melegedőbuszokat és váltó személyzetet biztosított. A mentésbe bekapcsolódó hivatásos, illetve önkéntes állományt már indulás előtt
élelemmel, itallal, költőpénzzel és felszerelésekkel látták el.
Az OM adatai alapján március 14-én 0 órától március 16-án 7 óráig 4853 db mentőfeladat volt, ezekhez összesen 498 db mentőegység vonult ki, 2133 fővel, melyből 1152 fő
volt szolgálatban és 981 fő készenlétben.
A MÁV 2013. március 15-én reggel elrendelte, hogy minden feláras vonat pót-, illetve
helyjegy nélkül vehető igénybe. A közúti forgalom akadályoztatása miatt az autóbuszbérleteket azonos viszonylaton a vasúton is elfogadták. Az elrendelt katasztrófahelyzetre tekintettel a menetjegyeket (így a visszaváltást nem engedélyező nemzetközi menetjegy típusokat is) kezelési költség nélkül térítették vissza a pénztárak. Azon utasok, akiket nem vagy csak részben tudott a vasút elszállítani, szintén visszatérítésre váltak jogo-
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sulttá. A MÁV az országosan romló helyzetre tekintettel 2013. március 15-én 10 óra 18
perckor aktiválta a felső ún. „havária” sávot. Ennek nyomán a 10 órai forgalmi hírekkel
elindult a havária kommunikáció és a MÁV-START honlapon órás, esetenként 30 perces
frissítéssel az országos közlekedési helyzetképről külön tájékoztatás készült. A külföldi
vasúttársaságokat értesítették, hogy a külföldi csatlakozást lekéső utasok vonatra szóló
jegyét azonos viszonylaton közlekedő más vonatain is fogadják el. A késve érkező, főleg
nemzetközi vonatokhoz a vasúttársaság nem tudott minden esetben belföldi csatlakozást biztosítani, ezért egy fő utast szállodában, míg továbbiakat a Keleti pályaudvarra
beállított fekvőhelyes kocsiban szállásoltak el. Az utasok részére több helyen forró teát
biztosított a vasúttársaság (ezeknek azonban számos esetben ellentmondtak a panaszosok beszámolói). A forgalmi helyzet 2013. március 16-án reggeltől jelentősen javult, csak a 35-ös
Siófok–Kaposvár vonalon volt hóakadály, ami miatt azonban teljes vágányzárat rendeltek el – ennek feloldására 17 órakor került sor. Több vonalon késéssel, dízelvontatással,
illetve átszállással lehetett eljutni a célállomásra. A javuló országos helyzetre tekintettel
a felármentességet és az autóbuszbérletek elfogadását visszavonták.
Az MK tájékoztatása szerint a társaság összes munkagépe az érintett napokon az ország útjain teljesített szolgálatot, ez közel 700 járművet jelentett. A március 14-i alásózást
követően a célgépek hóeltakarítást végeztek. Március 14. és 18. között összesen 18 ezer
munkaórát teljesítettek a gépek. A feladat hatékonyabb ellátása érdekében az MK országos szintű átcsoportosítást hajtott végre, annak érdekében, hogy a problémás helyekre
koncentrálhassák az erőket, növelve ezzel a munkavégzés hatékonyságát. A hómarókat
olyan helyekről csoportosították át, ahol a szél és a hó nem okozott fennakadásokat
(így pl. Csongrád, Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyékből). Ezeket a
célgépeket Veszprém megyébe (2 db), Komárom-Esztergom megyébe (4 db), Fejér megyébe (2 db + 2 db kombinált sószórós teherautó), Tolna megyébe (2 db) csoportosították át. A Komárom-Esztergom megyébe átvezényelt hómarókból 2 db március 15-én
és 16-án az M1-es autópályán teljesített szolgálatot. Az MK a vizsgált napokon a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban. Kkt.) 14. § (1) bekezdése alapján
több útlezárást is elrendelt (fő- és mellékutakon egyaránt). Az MK kettős rendeltetésű
(ekével és sószóró adapterrel felszerelt) tehergépjárművekkel és hómarókkal vett részt a
helyzet kezelésében. Az érintett megyékben folyamatos váltás mellett több száz ember
dolgozott. Az érintett területek üzemmérnökségein melegedő helyeket alakítottak ki,
ahol forró tea várta az elakadt személyeket. A járhatatlanná vált útszakaszokat az MK
lezárta, ezzel megakadályozta, hogy több autó akadjon el. A megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságok kérésére több helyen segítettek az MK járművei (pl. melegedőbuszok felvezetése, két db hómaró M1-re való vezénylése). Az MK képviselői részt vettek a megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságok által felállított Operatív Törzs és a védelmi bizottságok munkájában. Az elhárításban közreműködő járművekben volt mobiltelefon és GPS.
A saját dolgozóknak és az elhárításban részt vett vállalkozóknak a rendelkezésükre állt
melegedő hely, védőital és a munkaruha is.
Az ÁAK elmondása szerint a megelőző síkosságmentesítés elvégzését követően a
társaság folyamatos ekézési és szórási munkát végzett, a teljes kapacitás kihasználása mellett – ameddig a járművek közlekedni tudtak. A folyamatos elhárítási tevékenység ellenére, a havazás és viharos erejű szél miatt számtalan baleset következett be.
Az elakadt tehergépjárművek és a hófúvás erőteljesen megnehezítette az ÁAK munkáját. A kritikus szakaszokra más mérnökségekről szerveztek át erőforrásokat (gépeket,
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hómarókat). A mérnökségek elhárító gépparkját teljes kapacitással bevetették, a hozzá
szükséges gépkezelő és mérnökség irányító személyzettel együtt, az érvényben lévő téli
készültségi fokozat szerint. Az M1-es autópályán a 3 autópálya-mérnökség összesen 23
eszközhordozóval (plusz 3 rakodógéppel), az M7-es autópályán a 4 mérnökségen ös�szesen 28 eszközhordozóval (plusz 4 rakodógéppel) folyamatosan beavatkozást végzett.
Az eszközhordozó járművek mindegyike rendelkezik téli elhárításhoz szükséges adapterrel, sószórókkal, homlokekékkel, a nagyobb gépek oldalekékkel is, továbbá a hómaró
adapterek is készenlétben álltak. A 20 órás műszakváltás után a lejárt szolgálatosok nem
tudtak hazajutni, a váltás pedig nem tudott beérkezni, így tovább folytatták a munkát.
A mentés során a szervek közötti kommunikációs és a mentés koordinálása kapcsán
fontos kiemelni, hogy az irányítást az OKF és az ORFK végezte. A kapcsolatfelvétel a
helyzet eszkalálódását követően azonnal megtörtént az OM-mel, az MK-val, az ÁAKal, a honvédséggel és az OMSZ-szel. Az ORFK országos törzse telefonon és e-mailen
keresztül tartotta a kapcsolatot a rendőr-főkapitányságok csapatszolgálati törzseivel, az
OKF központi főfelügyeletével, a BM és a TEK főügyeletével. A megyei törzsek pedig az
MK-val tartottak kapcsolatot. Az OKF Koordinációs Tárcaközi Bizottság NVK Operatív
Törzse március 15-én 9 órától 12 óra 15 percig ülésezett. Az ORFK március 14-én felkereste
az ÁAK-ot, hogy a pályák mentén tegyenek közzé tájékoztatást, miszerint az M1 és M7
autópályák le vannak zárva. Tájékoztatást kért továbbá az ORFK a MÁV-tól közlekedés
helyzetéről, valamint arról, hogy milyen fennakadások keletkeztek.
Az érintett megyékben a kárfelszámolási feladatok irányítása az EDR rádiórendszeren keresztül valósult meg (járműbe telepített fix rádió, illetve személyi rádió). Ezen
túlmenően a szolgálati mobiltelefonokat használták kommunikációs eszközként. A TEK
válaszában megjegyezte ugyanakkor, hogy a kialakult szélsőséges időjárásra tekintettel, a
helyszínen szinte kizárólag a verbális kommunikációra volt lehetőség, mivel az EDR rendszer a
hálózat leterheltsége vagy a térerő hiánya miatt nem működött megbízhatóan.
A védekezés időtartama alatt a megyei védelmi bizottságok folyamatos kapcsolatot
tartottak megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóival, a helyi védelmi bizottságokkal, az MK munkatársaival, a rendőr-főkapitányságok ügyeletével, a helyszíni végrehajtó állomány irányítóival, és a szolgáltatókkal, valamint a mentő és a karitatív szervezetek kapcsolattartóival. A haladéktalan ügyekben telefonon, mobiltelefonon kommunikáltak, az írásos anyagokat pedig szkennelve, elektronikus levélben továbbították.
A megyei védelmi bizottságok és a helyi védelmi bizottságok az érintett szervekkel személyesen, telefonon, e-mail-en és a katasztrófavédelem Marathon Terra
kommunikációs rendszerén (pl. Komárom-Esztergom, Tolna, Győr-Moson-Sopron)
tartották a kapcsolatot. A szervek közti kommunikáció jól működött, a lakosság
alapvető ellátását megfelelően biztosították. A kapcsolattartás a beavatkozó erőkkel
folyamatosan biztosított volt az EDR rádiórendszeren, illetőleg mobiltelefonon keresztül, és bár a kommunikációt nehezítette a viharos szél, a rendszer végig stabilan
üzemképes volt (ennek azonban ellentmondott a TEK tapasztalata). A kritikus helyzet
ellenére hatékony és működőképes volt a rendszer, a kommunikáció hibátlanul és
folyamatosan megfelelő szinten megvalósult. A Somogy megyei védelmi bizottság
ugyanakkor javaslatként jegyezte meg, hogy a jövőben a helyi védelmi bizottságok vezetői,
titkárai is legyenek felszerelve kormányzati EDR készülékekkel, mivel ezeken keresztül jelentősen könnyebb a kommunikáció.
A kialakult helyzet a BM közös jelentés tanúsága szerint, az utakon és az elzárt te-
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lepülések felszabadítása tekintetében országosan március 17-ére rendeződött.23 Az
áramellátási zavarok teljes körű elhárítására, és az üzemszerű működés helyreállítására
azonban csak március 24-én 15 órára került sor. A közlekedésben az M1-M7 autópályák tekintetében a lezárásokat szakaszosan, a mentési elhárítási munkák végeztével,
a forgalom biztonságos közlekedési feltételeinek helyreállítása után oldották fel. Erre
az M1 autópálya bal pályája tekintetében március 17-én hajnali 2 órakor, a jobb pályája
vonatkozásában március 17-én hajnali 4 órakor került sor. Az M7-es autópályán teljes
mértékben március 15-én 19 óra 45 perckor állt helyre a közlekedés. A közutakon a
fennakadások március 17-én estére szűntek meg teljesen. Az erős széllökések megszűnését (március 16-áről 17-ére virradóra) követő 20 órával a korábban elzárt települések
is megközelíthetővé váltak.
Mentő tűzvédelmi kötelezettség teljesítése
A vizsgálat érintette a mentő tűzvédelmi kötelezettség teljesítésének kérdését is. Fontos
kiemelni, hogy Magyarországon a mentő tűzvédelem nem települési, hanem területi
kialakítású, amelynek alapja a megközelítési távolság. Minden esetben az az egység
vonul ki a helyszínre, amelyik a leghamarabb meg tudja kezdeni a mentési munkálatokat. Amennyiben a működési területen a rendelkezésre álló erőt és eszközt meghaladó
védelmi igény merül fel, úgy a rendelkezésre álló műveleti tervek alapján az eseményhez legközelebb eső szabad egységet riasztják. Amennyiben rendkívüli esemény következik be (mint az a vizsgált napokon is előállt) a szabadnapos és tartalékos állomány
is behívásra kerül (ez az érintett napokon 400 fő volt). Magyarországon jelenleg 105
hivatásos tűzoltóparancsnokság, 21 tűzoltó katasztrófavédelmi őrs, 61 önkormányzati
tűzoltóparancsnokság, 103 létesítményi tűzoltó-parancsnokság és 384 szakfeladatot vállaló önkéntes tűzoltó egyesület működik. Az OKF álláspontja szerint a kialakított rendszer megfelelően biztosítja az állam életvédelmi kötelezettségét, és annak folyamatosságát (ahogyan ez az érintett időszakban is megvalósult). Ezért a fenti időszakban sem volt
olyan település, ami mentő tűzvédelmi és műszaki mentési feladat ellátására alkalmas
eszköz nélkül maradt volna. Az érintett két napon az országban 1928 káreset keletkezett, amiből 1692 esetben kellett tűzoltó egységnek beavatkoznia. Ebből 55 tűzeset és
1637 műszaki mentés volt (a műszaki mentésekből 1146 kapcsolódott a közutakon kialakult helyzethez). A többi beavatkozás is jellemzően az időjárási körülményekkel volt
összefüggésbe hozható (pl. kidőlt fák eltávolítása). Minden jelzést követően azonnal
megtörtént az egységek kivonulása, az időt azonban nagymértékben befolyásolták a
közlekedési viszonyok. A párhuzamos mentéseknél a rangsort a közvetlen életveszély
tekintetében az irányítók állították fel. Az érintett napokon az összes beérkező jelzést
megfelelően kezelte az OKF.
A helyzetkezelésében közreműködő hivatásos állományú szervek tevékenységének értékelése
Az ombudsmani jelentés mindenekelőtt fontosnak tartotta kiemelni a mentésben részt
vevő hivatásos állományú személy által (TEK, OM és a Hivatásos Tűzoltók Független
Szakszervezetének észrevételei alapján), valamint a mentésben közreműködő önkéntesek és a kialakult helyzet szenvedő alanyai által is jelzett, az irányítás során jelentkező kom23
Megyei szinten voltak olyan megyék, ahol korábban rendeződött a helyzet. Pl. Zala megyében
március 15-én 18 óra 30 perckor, Somogy megyében március 16-án a délutáni órákban.
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munikációs problémákat. Ugyanis több – a helyzetkezelésében közreműködő – szerv állományába tartozó személy is arról panaszkodott, hogy nem volt egyértelmű számukra, hogy
hol és pontosan milyen mentési munkálatokat kell végezniük. Nehezítette továbbá a mentésben
részt vevők közötti kommunikációt, hogy a TEK tapasztalatai alapján az EDR rendszer
a túlterheltség miatt nem mindenhol működött megfelelően, továbbá az is, hogy a helyi
védelmi bizottságok vezetői (illetve titkárai) nem rendelkeznek kormányzati EDR készülékkel – fontos megjegyezni ennek kapcsán azonban, hogy utóbbi személyek részére EDR készülék biztosítása
esetenként is elegendő lenne.
Az EDR kommunikációs rendszer alkalmazását már a korábban elemzett AJB2203/2010. számú és az AJB-3764/2011. számú ombudsmani jelentés is vizsgálta. A 2010-es
vizsgálat során megállapította a biztos, hogy az EDR rendszer alkalmazása számos előn�nyel jár a kárhelyi kommunikáció során, ezeket azonban a hivatásos állományú szervek
nem használják ki megfelelő módon. Ezzel szemben a 2011-es jelentés már megállapította,
hogy az érintett szervek EDR-kommunikációjában jelentős javulás mutatkozott, mivel a
rendszer előnyeit már maximálisan kihasználva járnak el tevékenységük során. A márciusi havazás kapcsán készült jelentés ugyancsak hangsúlyozta az EDR rendszer alkalmazásának fontosságát, ugyanakkor azt is, hogy a lakosság riasztásának továbbra sem elhanyagolható része a településeken kialakított szirénák alkalmazása, mivel bizonyos esetekben ez lehet az
egyetlen hatékony megoldás a lakosság – érkező veszélyre történő – figyelmeztetéséhez.
A vizsgálat megállapította továbbá azt is, hogy a mentési munkálatokat az autópályákon kialakult fennakadások elhárítása során nagymértékben megnehezítette, a mentősávok hiánya. A 2012. szeptember 1-től hatályban lévő KRESZ módosítás szerint ugyanis
a mentősáv kialakítása a közlekedésben részt vevő minden jármű számára kötelező. A mentősáv
lényege abban áll, hogy az azonos irányú forgalom számára két vagy ennél több forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton, amennyiben forgalmi torlódás alakul
ki – a mentésben részt vevő járművek haladásának biztosítása érdekében – a belső (bal
szélső) forgalmi sávban közlekedőknek szorosan a forgalmi sáv bal szélére kell húzódni, az egyéb forgalmi sávokban közlekedőknek pedig a forgalmi sávban a lehetséges
mértékben jobbra kell tartaniuk – annak érdekében, hogy az így kialakuló „folyosóban”
a biztonságos elhaladás biztosítva legyen. A KRESZ rendelkezése szerint a mentősáv kialakítását haladéktalanul meg kell kezdeni, abban az esetben, ha a továbbhaladás nem
lehetséges, függetlenül attól, hogy a sürgősségi egységek már a közelben vannak-e. A
mentősávot nemcsak Magyarország vezette be a közelmúltban, hanem pl. Ausztria is
(2011-ben), ahol a kialakított rendszert a közlekedők 77%-a helyesnek ítélte meg. 24 A
vizsgált napokon az M1-es autópályán a mentési munkálatokat (a sorozatos balesetek
és az erős hófúvás következtében kialakult hótorlaszok, hófalak mellett) az is nehezítette, hogy nem alakítottak ki mentősávokat. Így a mentésben közreműködő hivatásos és
önkéntes állomány csak nehezen (sok esetben csak gyalogos úton) tudta megközelíteni a kritikus
helyeket, és az elakadt autósokat. Ez azonban a mentés lelassulásához, és nehézkessé válásához
vezetett. Ezért a jelentés azt is kiemelte, mennyire fontos, hogy a jövőbeli hasonló helyzetekben – a mentősáv hiánya miatt is kialakuló alapjogi visszásságok megelőzése érdekében – a
mentősávot a lehető legrövidebb időn belül létrehozzák.
Összességében azonban fontos kiemelni, hogy az ombudsmani vizsgálat a hivatásos
állományú szervek részéről történő helyzetkezelést, az irányításban megjelenő kommu24
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nikációs problémáktól, és a lakosság tájékoztatásában valamint riasztásában megjelenő
visszásságok ellenére, a rendelkezésre álló személyi és eszközállomány alkalmazásának
vonatkozásában megfelelőnek minősítette.
A közszolgáltatók tevékenységéről
A vizsgálat során érkezett panaszok – ahogyan azt korábban láthattuk – egyfelől az
utakon és az autópályákon kialakult fennakadásokat, másfelől a vonatközlekedésben
tapasztalt hiányosságokat kifogásolták.
A legjelentősebb fennakadások a közutakon az M1 és M7 autópályákon alakultak
ki. Ennek kapcsán fontos kiemelni, hogy az ÁAK az állami üzemeltetésű autópályákon, így az M1 és M7 autópályán is üzemeltetési és fenntartási feladatokat lát el, a
vonatkozó jogszabályok, különösen a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
(Kkt.), valamint az egyéb ágazati jogszabályok alapján. Az ÁAK tevékenységei között
szerepel a forgalmi rend megállapítása, folyamatos fejlesztése, a forgalombiztonság
állandó fenntartása, a forgalomszabályozási feladatok koordinálása, a központi diszpécseri
szolgálat ellátása, valamint a kezelt hálózat közútkezelői jogainak gyakorlásából adódó teendők ellátása (pl. tájékoztatás), valamint az ez irányú tevékenység összefogása.
Az autópálya-mérnökségek feladata a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok
előírásai, valamint az Üzemeltetési főmérnökség utasításai szerint az egyes pályaszakaszokhoz kapcsolódó operatív működtetési, üzemeltetési feladatok határidőre és
megfelelő minőségben történő elvégzése. 25 Fontos kiemelni, hogy a Kkt., valamint a
Kkt. végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendelet szerint a közút lezárására, forgalmának korlátozására (elterelésére) a közút kezelője intézkedhet – többek között az
időjárási körülmények miatt. A rendőrség, a tűzoltóság és a Magyar Honvédség azonban a közút kezelőjének hozzájárulásával szintén elrendelheti a közutak lezárását és
elterelheti annak forgalmát. 26 Azonnali intézkedést igénylő esetekben pedig, amen�nyiben a kezelő hozzájárulása nem szerezhető be, az említett szervek soron kívül is
elrendelhetik a lezárást, a kezelő egyidejű értesítése mellett. Az ÁAK tájékoztatása
szerint az M7 autópályát március 14-én balesetek miatt a rendőrség irányításával több
helyszínen és több órára lezárták. Az M1 autópályán a 91–99. km szelvények között
az érintett autópálya-szakaszt a rendőrség szintén lezárta a forgalom elől. A kialakult
helyzetre tekintettel március 14-én 22 órától rendelte el az ORFK a teljes pályazárat mindkét
autópálya teljes hosszára, annak érdekében, hogy a pályán rekedt autósokat kimenthesÁAK Szervezeti és Működési Szabályzat 1. pont, 4. pont
30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 7. § (1) A rendőrség, a tűzoltóság és a Magyar Honvédség a közút
kezelőjének hozzájárulásával zárhatják le a közutat és korlátozhatják (elterelhetik) annak forgalmát.
Azonnali intézkedést igénylő esetben – ha a kezelő hozzájárulása nem szerezhető be – a közút kezelőjét
haladéktalanul értesíteni kell.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a közút lezárása és a forgalom korlátozása (elterelése) érdekében szükséges intézkedések megtételéért és a kihelyezett jelzések eltávolításáért a
kihelyező szervek felelősek. A kihelyezés okának megszűnésekor el nem távolított közúti jelzések
eltávolításáról – a kihelyező szervek értesítése mellett – a közút kezelője gondoskodik.
(3) Ha a közút előre tervezhető lezárása miatt terelőút kijelölése szükséges, a lezárás, illetőleg a kijelölés előtt az érintett közút kezelőjének a hozzájárulását be kell szerezni. A közút lezárásával, a terelőút
kijelölésével és az elterelt forgalom elviselésére való alkalmassá tételével, valamint a szükséges jelzések
elhelyezésével, eltávolításával kapcsolatban felmerülő költségeket az viseli, aki a közút lezárására okot
adott, vagy akinek érdekében azt elrendelték.
25
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sék, és az autópályáról levezethessék őket. Az autópálya-lezárásokat, a forgalom irányítását
tehát a rendőrség végezte, ami a helyzet kritikusságára tekintettel indokoltnak volt tekinthető.
Megállapíthatta tehát a biztosi jelentés, hogy az autópályák szakaszos illetve teljes lezárása a jogszabályi és a belső szabályzatokban meghatározott előírásoknak megfelelően történt.
Problémát jelentett azonban a beérkező panaszok tanúságai szerint, hogy az autópályák
mentén nem volt megfelelően megoldott a lezárásokról történő tájékoztatás. Több panaszos
arról számolt be, hogy már a szakaszos lezárások elrendelését követően hajtott fel
az autópályára, mivel az autópálya felhajtójánál semmi nem figyelmeztetett a lezárásra, az
ÁAK honlapját és diszpécserszolgálatát pedig nem tudta elérni – mint ahogy a rádiókból sem
értesült a részleges pályazár elrendeléséről. Emiatt jelentősen megnőtt a kialakult kritikus
helyzet által közvetlenül érintettek száma, ezért a megfelelő tájékoztatás hiánya alapjogi visszásságok bekövetkeztéhez vezetett.
A jogszabályi előírások és a belső szabályzatok alapján az ÁAK feladatkörébe tartozik az autópályák síkosságmentesítésének biztosítása is. Az érintett napokon azonban
az ÁAK ez irányú feladatának ellátását nehezítette a kialakult közlekedési és időjárási
helyzet, így e feladat teljesítésének elhúzódása miatt kialakult alapjogi visszásságok nem az ÁAK
tevékenységére voltak visszavezethetőek. Fontos megjegyezni az ÁAK rendkívüli időjárási
körülmények között történő feladatellátása kapcsán a 2013. március 25-én tapasztaltakat, amikor is az ombudsman munkatársai helyszíni vizsgálatot folytattak le az M5-ös autópályán. Az érintett napon a vizsgálattal érintett napokhoz hasonló időjárási viszonyok
uralkodtak az országban (jelentős havazással és erős széllökésekkel). Az M5-ös autópályán jelentősen lassította forgalmat a havazás és az erős szél miatt kialakuló hófúvás.
Tekintettel azonban arra, hogy az M5-ös autópálya mellett szinte végig véderdő helyezkedik el, így
a hófúvás jóval kevesebb gondot okozott, mint az M1-es autópályán a vizsgálattal érintett napokon.
Fontos kiemelni, hogy március 25-én az M5-ös autópályán Kecskemét és Kiskunfélegyháza között
kialakuló baleset miatti pályazárról, mind az autópályán kihelyezett változó jelzésű táblákon, mind
a rádiók információi alapján azonnal értesülhettek az autósok. Az autópálya-mérnökségek célgépei is viszonylag hamar megkezdték a pálya takarítását, így a közlekedés – bár lassú – de
folyamatos volt.
Az ország más útjain jóval kevesebb fennakadás alakult ki a vizsgált napok vonatkozásában, mint az autópályákon. Az MK kezelésében álló utak takarítása, és az elzárt utak,
illetve elzárt települések felszabadítása jóval szervezettebbnek és gördülékenyebbnek volt mondható. A beérkezett panaszok közül csak pár beadvány kifogásolta a főutakon vagy alsóbb
rendű utakon kialakult fennakadások kezelésének hiányát. Az MK megfelelő személyi
és eszközállománnyal vonult ki az utakra a helyzet kezelése érdekében. Ugyanakkor az
MK esetében is felmerültek kommunikációs problémák, így például az ÚTINFORM honlapjának
és diszpécserszolgálatának leterheltsége, ezek azonban jóval kevesebb visszásságot okoztak.
A közúti közlekedés kapcsán különösen fontos felhívni a figyelmet a biztonságos közúti közlekedésre nevelés, a balesetmegelőző, felvilágosító és propagandamunka fontosságára. A Kkt. végrehajtási rendelete alapján a közlekedésrendészetért és a közlekedésért felelős miniszter
az oktatásért felelős miniszterrel egyetértésben köteles az állami oktatási intézményekben a közúti közlekedési ismeretek oktatásának programját megállapítani. Fontos lenne,
hogy az állami oktatásban – tantervi órakereten belül – tanulhassák a diákok a közúti
közlekedési ismereteket, ugyanis ezzel preventív módon lehetne segíteni a közlekedési
kultúra fejlesztésén keresztül a biztonságos közlekedést.
A közszolgáltatókkal összefüggő lakossági panaszok másik jelentős része a vasúti köz-
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lekedésben tapasztalható visszásságokra irányult. A beérkezett panaszok szinte egységesen arról tájékoztattak, hogy a vasúti közlekedésben jelentős fennakadások álltak elő, az
ország szinte minden pontján – amelynek oka elsősorban a jelentős szél volt. Problémát jelentett továbbá, hogy a MÁV által biztosított utastájékoztatás nem volt megfelelő. A panaszosok
tapasztalatai alapján ugyanis a pályaudvarokon a vonatok indulását megelőzően senki
sem tudott érdemi tájékoztatást adni a várható késésről, és sok esetben a vonatokat úgy
indították el – bizonyos esetekben már az induláskor több órás késéssel – hogy előre tudták, az adott vonalon fennakadások alakultak ki, így a járat nem fog tudni megfelelően
közlekedni. Így több vonalon is (pl. a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza vonalon) jelentős, akár 1318 órás késések is előfordultak. Ennek kapcsán fontos megjegyezni, hogy a MÁV által megküldött tájékoztatás szerint a fajlagos pontossági késések nem haladták meg a maximum 225 percet – ez
azonban az érintett panaszosok egységes elmondása alapján jóval több volt. Azokon vonalakon,
ahol jelentős – többórás – késések alakultak ki, a vonaton ragadt utasok nem tudtak megfelelően tájékozódni, mivel a sem kalauzok, sem a központi diszpécserszolgálat nem adott számukra
felvilágosítást, így sokszor úgy álltak több órán keresztül, hogy bizonytalan volt a továbbindulásuk időpontja. A panaszosok azt is kiemelték, hogy sok vonaton – a MÁV tájékoztatásával ellentétben – ivóvizet és élelmet sem kaptak a veszteglő utasok, sokan pedig az éjszakát
a vonat padlóján fekve töltötték. Sokaknak okozott problémát a jegyvisszaváltás kérdése
is. Számos utasnak ugyanis nem váltották vissza a fel nem használt jegyét – a hatályban lévő
jegyvisszaváltási szabályok miatt – és olyan panaszos is akadt, aki a 18 órára nyúlt utazása
miatt szerette volna jegyének árát visszakapni, erre azonban nem kerül(hetet)t sor, sőt a késés tényéről
sem kapott igazolást. A panaszosok elmondásával szemben, a MÁV arról adott tájékoztatást,
hogy minden utasnak visszaváltották a jegyét.
Mindezek alapján egyértelműen megállapítható volt, hogy a MÁV nem tett eleget a
megfelelő utastájékoztatási kötelezettségének, és az utazás során sem volt felkészülve a
kialakuló fennakadások miatti késésekre, és az ennek során megjelenő igényekre (ivóvíz, élelmiszer, jegyvisszaváltások). A biztos tehát megállapította, hogy az érintett napokon a MÁV közszolgáltatói feladatának ellátása során tapasztalt hiányosságok alapjogi
visszásságok bekövetkeztére vezettek.
A 2013. márciusi hóhelyzet ez irányú tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy az új kommunikációs csatornák megfelelő használata alkalmas lett volna a lakosság tájékoztatásának hiányosságaiként testet öltő – hatásában pedig a természetes személyek nagyobb csoportjának alapvető
jogaival összefüggő visszásságokat eredményező – krízis részbeni megelőzésére, illetve következményeinek mérséklésére. A beérkezett panaszok, a sajtóban megjelenő tudósítások, a különböző közösségi oldalakon elhelyezett lakossági bejegyzések alapján (elég csupán a
hóhelyzet kapcsán megemelkedett Facebook-aktivitást nyomon követni) a kríziskommunikáció hatékonysága elmaradt a hasonló helyzetekben elvárhatótól. Ki kell emelni továbbá azt
is, hogy a hivatásos állományú szervek részéről mind az előzetes figyelemfelhívás, mind az események közbeni tájékoztatás elégtelennek bizonyult, még a hagyományos médiafelületeken sem volt
elég gyors az információáramlás, nem jutott el kellő súllyal bíró figyelemfelhívásként a lakossághoz.
Alapvető probléma, hogy a kommunikációs technológia változásaira reagáló nemzetközi meteorológiai kockázat-előrejelzési, katasztrófa- és veszélyhelyzeti kommunikációs gyakorlat eredményei a hazai kríziskommunikáció területén nem hasznosultak megfelelően, miközben a közösségi média információszerzési és kommunikációs eszközként való használatának költsége
nem jelentős, komolyabb költséggel csupán a mobiltelefonos applikációk kifejlesztése
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terén számolhatunk, a Facebook-, Twitter-profil létrehozásának nincs költségvonzata.
Fontos kiemelni azonban, hogy ezen közösségi csatornák használata elsősorban kríziskommunikációs célzattal indokolt.

Környezetvédelmi aspektus
A 2013-es rendkívüli események – ezek közül is elsősorban a márciusi havazás – rávilágítottak jelentős környezetvédelmi vonatkozású kérdésekre is. Ezek közül két kérdést
érdemes kiemelni: egyfelől az ún. „RoLa-gördülő országút” projektet, amely megvalósításával jelentős közlekedési és környezeti teher vehető le egy ország közúthálózatáról,
másfelől pedig a már többször említett védelmi rendeltetésű erdők telepítésének fontosságát.
Fenntartható közlekedés
Az Európai Tanács 2001-ben Göteborgban elfogadta az Unió Fenntartható Fejlődésért
Stratégiáját, melynek alapvető eleme a fenntartható közlekedés kérdésköre. E szerint fontos
cél, hogy a közlekedési rendszerek megfeleljenek a társadalom gazdasági, szociális és
nem utolsósorban környezeti igényeinek, minimálisra csökkentve a közlekedési rendszerek társadalomra, gazdaságra és környezetre való negatív hatását. A magyar közlekedési ágazatban az elmúlt két évtizedben jelentősen romlott a közösségi közlekedés aránya,
hátrányos helyzetbe került a vasút, emellett a vízi szállítás is indokolatlanul háttérbe szorult a
közúti fuvarozással szemben.
A közúti áru- és teherszállításról a kevésbé szennyező szállítási formákra való áttérés minden
fenntartható közlekedési politika kulcskérdése. Az energiamegtakarítás és a környezetszen�nyezés csökkentése érdekében hosszú távon célul kell kitűzni a közúti fuvarozás minél
nagyobb hányadának vasútra vagy vízi útra terelését. Részletes forgalmi tervek készítése szükséges, melyek alapján − ahol lehetséges − alternatív szállítási útvonalakat kell
kijelölni, és meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a szállítandó anyagot az út teljes hosszán, vagy legalább egy részén, vasúton szállítsák. A vasútra leginkább éppen
azokat a fuvarozásokat lehet átcsoportosítani, amelyeket jelenleg kamionnal végeznek
– azaz a viszonylag nagy távolságú és nagy tömegű szállítást. A fenntartható közlekedési politika másik fontos eleme, eszköze, amely számos lehetőséget rejt magában a
különböző szállítási módok integrálása, azaz a közút-vasút, tenger-vasút vagy vasút-repülés
összekapcsolása.
A vizsgált kérdés kapcsán fontos kiemelni a kombinált szállítás témakörében készült
tanulmányt. 27 A tanulmány szerint a közúti forgalom megnövekedett részaránya, és
az erősödő közúti tranzit áruforgalom káros hatásai mérséklésének hatékony eszköze
lehet a kombinált szállítás fejlesztése. A kamionok vasúton történő szállítása RoLa (Rollende
Landstrasse – gördülő országút) néven ismert. A RoLa a kombinált fuvarozásnak az a
részterülete, melynek során a teljes közúti járműszerelvény, a vontatóval együtt, út27
A Levegő Munkacsoport által a Közlekedés- és Fejlesztéspolitikai Intézet megbízásából készített
„Az áruszállítás közútról vasútra történő átterelésének lehetőségei Magyarországon” című tanulmány 2010.
június; (http://www.levego.hu/sites/default/files/arufuv-vasut-2010-08v_1.pdf, letöltés dátuma: 2013.
június 14.)
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jának egy részét vasúton teszi meg. A vasúton töltött időt a legtöbb országban hivatalosan is elismerik pihenőidőnek, így a pihenő és vezetési időkre vonatkozó előírások
betarthatók, és javulnak a munkakörülmények. Ez az ún. kísért forgalom kevésbé hatékony módja a fuvarozásnak, hiszen amennyiben a vasút együtt szállítja az árut a hatalmas kamionnal (és annak sofőrjével), az gazdasági és környezetvédelmi szempontból egyaránt jóval kedvezőtlenebb, mintha csak az árut szállítaná. Környezetvédelmi
szempontból azonban még így is előnyösebb, mintha a kamionok „lábon” tennék meg
az utat. Ennek kapcsán kíséretlen forgalomnak nevezik azt, amikor csak a konténert, a
csereszekrényt vagy a félpótkocsit szállítják, nem pedig a kamiont. (Hazánkban és a
tőlünk délebbre és keletebbre fekvő országokban, ahonnan a kamionok nagy része
hozzánk érkezik, azonban napjainkban hiányoznak a kíséretlen forgalomra alkalmas
eszközök.)
A kombinált fuvarozás előnyei, hogy a személyi jellegű ráfordítások csökkenése mellett az anyagjellegű ráfordítások is jelentősen csökkennek (üzemanyag, kenőanyag,
gumi, szervizköltség); megtakarítható az úthasználati díj, az autópályadíj, a tehergépjármű-adó; nincs hétvégi és éjszakai korlátozás. A kombinált fuvarozás környezetvédelmi
hatásai is jelentősek: csökken a közutak terhelése, a levegő szennyezettsége, a teherautók keltette zajhatás, javul a közlekedés biztonsága, a vasút kihasználtsága. A vasútnak kisebb a földterület-igénye a közúttal szemben, energiahatékonyabb, kevesebb az
üzemanyag-felhasználás. Ugyanakkor megemlítendő, hogy a kombinált áruszállítás
versenyképességének megteremtése állami szerepvállalás nélkül nem képzelhető el. A
tarifapolitika és egyéb szállítással kapcsolatos szabályozásnak olyan módon kell változnia, hogy ösztönözze a kombinált áruszállítás használatát.
A védelmi rendeltetésű erdők szerepe
A vizsgált napokon, az M1-es autópályán kialakult közlekedési fennakadásokat elődlegesen kiváltó hófúvások következtében kialakult hótorlaszok megelőzhetők lettek volna egy ismert technikával, amit úgy hívnak, véderdő. Az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény meghatározása szerint „az utak
és műtárgyaik [...] védelmét, takarását, a közlekedés biztonságát szolgáló, a környezeti terhelést
csökkentő erdő”-t tekinthetjük ún. műtárgyvédelmi erdőnek. Érdekesség, hogy ezzel az
erdőtípussal nagyon ritkán találkozni az országban. Maga a véderdő azonban képes az
autópályán a közlekedésből eredő szennyező anyagok megkötésére, ezért jobb, mint
egy épített fal vagy földsánc, mert előbbiek csak visszaverik a szennyeződést, viszont
a két lombkoronaszinttel felépülő véderdő 10–20 méter kiterjedésben tökéletes szűrőnek bizonyul. 28
A növények – különösen a fák – tisztítják a levegőt, elsősorban a por megkötésével.
Védik a talajt, a talajfelszínt, s ezzel szintén csökkentik a porterhelést. Mérséklik a zajt az
utak mentén, s gyakran ez jelenti az egyetlen zajvédelmi megoldást. Csökkentik a nyári
hőséget, növelik a páratartalmat, és megfelelő telepítés esetén mérséklik a szél erejét. A vizsgált
esetben az orkán erejű szél hatását bizonyos területeken csökkenthették volna.
28
Fi István: Utak és környezetük tervezése. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Út és Vasútépítési Tanszék, 2002. (http://www.uvt.bme.hu/targyak/utterv/fi_uk.pdf,
letöltés dátuma: 2013. június 14.)

Emberek a hóban – k ihívás a katasztrófavédelem számára

473

A hófúvások ellen védő erdősávok területe napjainkra jelentős mértékben lecsökkent. Ennek oka az útpályák szélesedése, a hófogó erdősávok kiritkulása, és azok felújításának elmaradása. A kiritkult erdősávok már nem szolgálják a hófúvás elleni védelmet, sőt a hóátfúvások kialakulásához is hozzájárulhatnak. Az erdősávok felújítása sok
esetben azért maradhat el, mert azok az út tartozékaként nem minősülnek erdőnek, így
az erdészeti hatóság nem tudja megkövetelni a felújítást, holott kiemelkedően fontos
védelmi szerepük nyilvánvaló.
Az újonnan létesített autópályák és fő közlekedési utak mentén a hófogó erdősávok
telepítésére már jóval nagyobb gondot fordítanak, mint eddig, azonban az alacsonyabb
rendű közutak mellett ezen erdősávok, fasorok területe tovább fogyatkozik, így nem véletlen, hogy ezeken a helyeken alakulnak ki hófúvások. Ha a hófogó erdősávok fenntartásáról folyamatosan gondoskodnak, a leghatékonyabb biológiai megoldásnak minősülhetnek
a hófúvások elleni védekezésben. Segítségükkel nemcsak a hótól elzárt települések számát
vagy a hó eltakarításra áldozott összegeket lehet csökkenteni, de vegetációs időszakban
is nagy szolgálatot tesznek a légszennyezés, így elsősorban, a por- és zajhatás csökkentésével. A hófogó erdősávok telepítését követően már 1-2 éven belül jelentkezik pozitív hatásuk, így
azok mielőbbi szisztematikus újratelepítését szükséges megkezdeni.
Az autópályáknak (gyorsforgalmi utaknak) az időjárási elemektől véderdővel történő megvédésére vonatkozóan az ombudsmani vizsgálat során a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (a továbbiakban: NFM) egyetértett azzal, hogy az utak hó elleni védelmének módszerei közül a leghatékonyabbnak a megfelelően telepített erdősávok bizonyulnak, melyek egyben hosszú távú megoldást is jelentenek a felvetett problémára. Az NFM válaszában hangsúlyozta azonban, hogy a véderdők telepítésére nem áll
fenn jogszabályi kötelezettség, hiszen Kkt. csupán ennek lehetőségét határozza meg, 29
egyéb jogszabályi előírás nincs a fásításra vonatkozóan. Kizárólag a telepített növényzet nyilvántartására és ellenőrzésére vonatkozóan található rendelkezés az országos
közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendeletben. A hófúvás ellen védő növénysávok telepítésével összefüggésben az NFM tervezési útmutatót adott ki, amely azonban jogszabályi kötelezést nem fogalmazhat meg. A védelmi
rendeltetésű fasor, cserjesáv hófogó célú telepítése a tapasztalatok függvénye alapján
történik, így ahol azt a körülmények indokolják, ott a tervezési útmutató segítségével
kell a telepítést elvégezni. A miniszteri válasz szerint tehát a közlekedés biztonsága
érdekében az NFM és a jogelődei is kidolgoztak bizonyos előírásokat a növényzet
telepítésének és fenntartásának szabályaira, melyek alapján a közút kezelője, illetve
építtetője kötelezett a megfelelő intézkedések megtételére, jogszabályi kötelezés azonban
nincs a véderdők telepítésére. Emellett problémaként jelölte meg a nemzeti fejlesztési miniszter azt is, hogy a telepítéshez jelentős mezőgazdasági földterületeket kellene kisajátítani, mely a beruházásokat egyrészt drágítaná és tovább csökkentené a védendő
termőföld kiterjedését.
Azért is különösen fontos nagy hangsúlyt fektetni a kérdésre, mivel egyes vélemények szerint a véderdő megakadályozhatta volna, hogy 2-3 méter magas hófalak alakul29
Kkt. 43. §: A közútnak hófúvás és környezeti károk elleni védelme, valamint a közút környezetének a közúti közlekedés károsító hatásától való megóvása érdekében a közút mellett a veszélyeztetett
helyeken erdő, fasor vagy cserjesáv telepíthető. Az erre a célra telepített vagy alkalmas erdőt védelmi
rendeltetésű erdőnek kell nyilvánítani. A telepítéshez meg kell szerezni a szükséges földterület tulajdon- vagy kezelői jogát.
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janak ki, mivel egy 10-20 méter széles erdősáv képes lett volna – még ilyenkor lombtalanul is – valamelyest lassítani a szelet, illetve felfogni a hó egy részét. 30
Összefoglalva elmondható tehát, hogy a hazai autópályákon ritkán alkalmaznak
komolyabb véderdősávokat (ellentétben Németországgal), holott esztétikai, ökológiai,
valamint funkcionális jelentőségük megkérdőjelezhetetlen. Feltehetőleg a hiányuk
gazdasági kérdésekre vezethető vissza, mivel nem mindegy, hogy az autópálya nyomvonala szélesebb-e a mellette futó 10-20 méter széles véderdővel. Ennyivel nagyobb
területet kell kisajátítani, rendezni és a megfelelő növényanyag mennyiség is jelentős
többletköltséget eredményez. A jövőben induló fejlesztéseknél azonban érdemes a véderdő
szükségességét mélyrehatóbban megvizsgálni, különös figyelemmel a 2013. március 14–15-én
szerzett tapasztalatokra.

Összegzés, lehetséges irányok
Az ismertetettekből is jól látható, hogy 2013 első negyedéve ismét számos kihívás elé
állította a katasztrófavédelemre hivatott önkéntes és hivatalos állományú szerveket, valamint a települési (beleértve a fővárost is) önkormányzatokat.
A januári – elsősorban közlekedési fennakadásokat okozó – időjárási események kezelésének talán legfontosabb eleme a „rossz gyakorlat” elemzésén keresztül való eljutás
a „jó gyakorlat”-ra. Az érintett ombudsmani jelentések (AJB-474/2013., AJB-662/2013.)
felhívták a figyelmet a hasonló helyzetekben elvárt szervezettség szükségességére.
Az AJB-662/2013. számú balatonalmádi önkormányzatot vizsgáló jelentésben a biztos
megállapította, hogy a megfelelő irányítással és a rendelkezésre álló személyi és anyagi
kapacitások koordinált felhasználásával bármilyen rendkívüli helyzet gyorsan és hatékonyan kezelhető. Ugyanakkor az AJB-474/2013. számú – a fővárosi havazást vizsgáló – jelentés számos hiányosságot tárt fel. A fővárosi önkormányzat és az FKF Zrt.
sem kezelte ugyanis megfelelően a kialakult körülményeket – megjegyezve persze azt
is, hogy az elkövetett hibák összességében nem voltak súlyosak. A „rossz gyakorlatot”
azonban már februárban korrigálták az érintett szervek, így a jelentésben megfogalmazott kezdeményezések is inkább preventív célt szolgáltak. Az FKF Zrt. a jelentésre
adott válaszában biztosította az ombudsmant, hogy a hasonló helyzetekben történő tevékenységét jelentős felülvizsgálat alá vonta, és megtette a szükséges intézkedéseket
a hibák kijavítására – ami már most sikeresnek ítélhető, hiszen januárt követően nem
mutatkoztak újra a korábban tapasztalt hibák. A főváros tevékenységét vizsgáló jelentésben ugyancsak érintett BKK tevékenysége kapcsán a biztos elsősorban a biztonságos
közlekedés garantálásának kötelezettségét emelte ki, rávilágítva az autó- és trolibuszok
gumiabroncsainak állapotára és tulajdonságaira. A BKK válaszában biztosította az
ombudsmant, hogy a jelenlegi gumiabroncsok minden időjárási körülmények között
megfelelnek a biztonságos közlekedés követelményének, így nem látják szükségét az
évszakonként történő váltásnak. Összességében megállapítható tehát, hogy a januári
események kapcsán készült jelentések hozzájárultak a „jó gyakorlat” kialakításához és
a hasonló események jövőbeli megelőzéséhez.
30
K éméndi Zsolt tájépítész összefoglalója. http://kertesz.blog.hu/2013/03/18/kaosz_havazas_vederdo,
letöltés dátuma: 2013. június 14.

Emberek a hóban – k ihívás a katasztrófavédelem számára

475

A márciusi országos katasztrófahelyzet kezelésének elemzése szintén rávilágított számos hiányosságra. Így elsősorban a kommunikációs hibákra (mind a lakosság felé, mind
a szervek egymás közötti kommunikációjában), valamint a közlekedésben tapasztalható hiányosságokra, továbbá a lakosságtájékoztatás, -felkészítés, valamint -riasztás hatékonysága növelésének szükségességére. A jelentésben megfogalmazott intézkedési javaslatok is ezekre a területekre irányultak: felkérte ugyanis a biztos a belügyminisztert,
hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel együtt tekintse át a mentősávok kialakításának
kérdését, valamint saját hatáskörében a beavatkozó szervek belső kommunikációja javításának további lehetőségeit; a nemzeti fejlesztési minisztert pedig, hogy vizsgálja meg
a védelmi rendeltetésű erdők telepítésének lehetőségeit – a belügyminiszterrel összehangoltan – továbbá tekintse át a vasúti és gyorsforgalmi hálózat fejlesztésének irányait.
Kezdeményezte továbbá az ombudsman az országos katasztrófavédelmi főigazgatónál
és az országos rendőrfőkapitánynál, hogy a lakosság felkészítésének és tájékoztatásának növelése érdekében dolgozza ki a szükséges intézkedéseket, és a MÁV elnökénél,
hogy terelje az utastájékoztatást és a forgalomirányítást szervezettebb keretek közé.
Az érintett szervek mindegyike egyetértett a biztos kezdeményezéseivel, és tájékoztatta az ombudsmant a megtett és megtenni tervezett intézkedésekről. Külön érdemes
kiemelni, hogy a jelentés nyomán az OKF már kialakította saját Facebook-oldalát, 31
amelyen már a 2013 júniusában Magyarországot elért rekord mértékű árvíz kapcsán is
tudósította a lakosságot.
Mindezek alapján megállapítható, hogy például a márciusi havazás kapcsán érintett
állami intézményes életvédelmi kötelezettségének Alkotmánybíróság által kidolgozott
alkotmányos doktrínájára támaszkodva a biztos proaktív fellépése a katasztrófavédelem területén is eredményesnek mondható. A vizsgálatok során megfogalmazott ombudsmani ajánlások ugyanis szinte maradéktalanul megvalósulni látszanak.
A 2013 júniusában – a tanulmány lezárásának időpontjában is – zajló árvízi védekezés – már folyamatában is látható tapasztalatai is – igazolják, hogy az alapvető jogok
biztosának és jogelődjeinek tevékenysége és javaslatai nyomán a katasztrófavédelem
egyre hatékonyabban és eredményesebben végzi tevékenységét, ami hozzájárul az intézményes életvédelmi kötelezettség teljesítéséhez, és ezen keresztül a lakosság alapvető jogainak és biztonságának megóvásához.

31
https://www.facebook.com/pages/BM-Orsz%C3%A1gos-Katasztr%C3%B3fav%C3%A9delmi-F%C
5%91igazgat%C3%B3s%C3%A1g/499837143403596?hc_location=stream
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Kriminológiai Társaság, 2012. 86–118.
Somosi György: Jogi diplomáját 1996-ban szerezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karán. 1996 óta a biztosok munkatársa, főosztályvezetőhelyettes.
		 A hadirokkant-járadék emelésének alkotmányossága. www.jogiforum.hu
Szabó Marcel: Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1994-ben szerzett jogi diplomát,
2012. október 8-án az Országgyűlés az alapvető jogok biztosának jövő nemzedékek
érdekeinek védelmét ellátó helyettesévé választotta. A Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen 2007-ben „A jóvátételi cikkek kodifikációja az ENSZ Nemzetközi Jogi
Bizottságában” című értekezésével PhD-fokozatot szerzett. 2012. november 23-án
állam- és jogtudományban habilitált, tudományos előadásának címe: „Hierarchia és
kollízió az európai és a nemzetközi jogi normák között”.
		 A fenntartható fejlődés: nemzetközi jogi elmélet és szerződéses gyakorlat. In:
R aisz Anikó (szerk.): A nemzetközi környezetjog aktuális kihívásai. Miskolc, 2012, Miskolci
Egyetem, 161–174.
Szabó Máté: Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1980-ban szerzett jogi diplomát,
2007. szeptember 25-én az Országgyűlés az állampolgári jogok országgyűlési
biztosává választotta. 1987-ben védte meg „Új társadalmi mozgalmak: a zöldek”
című a politikatudományi kandidátusi disszertációját. 1995. február 22-én politika
tudomány tudományágban sikeresen habilitált, tudományos előadásának címe: „A
társadalmi mozgalmak és a politikai pártok szerepe a demokratikus politikai rendszer
intézményesedésének folyamatában Magyarországon”. 1996-ban „Alternatív
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mozgalmak Magyarországon” című értekezésének megvédésével MTA tudományok
doktora címet szerzett.
		 Emberi jogok – alapvető jogok? : Esélyek és veszélyek az ombudsman szemével. Budapest:
Kairosz, 2011.
Tóth László: A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2001-ben szerzett jogi diplomát.
2008 óta a biztos munkatársa, jogi főreferens.
		(– Csikós Tímea): Közvetítés és partnerség – Civil szervezetekkel való együtt
működés az alapvető jogok biztosának új típusú gyakorlatában. Civil Szemle, 2013/I.
Varga Éva: Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2000-ben jogi diplomát szerzett.
2008 óta a biztos munkatársa.
		 Ombudsmani tapasztalatok a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézeteiben.
Ügyészek Lapja, 2013/2.
Varjú Gabriella: A József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán
1984-ben jogi diplomát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karán 1988-ban szociálpolitikusi diplomát szerzett. 2001 óta a biztosok munkatársa,
Főosztályvezető-helyettes.
		(– K állai Ernő) A kisebbségi törvény. In Gyulavári Tamás – K állai Ernő (szerk.): A
jövevényektől az államalkotó tényezőkig. Budapest: Országgyűlési Biztos Hivatala, 2010.
178–205.
Vass Veronika: A Szegedi Tudományegyetemen 20005-ben szerzett jogi, 2007-ben
szociológia diplomát szerzett. 2009 óta a biztosok munkatársa, jogi referens.
		(– Szabó Orsolya – Weinbrenner Ágnes): A nemzetiségi kulturális jogok vázlata.
In Gyulavári Tamás – K állai Ernő (szerk.): A jövevényektől az államalkotó tényezőkig.
Budapest: Országgyűlési Biztos Hivatala, 2010. 385–407.
Weinbrenner Ágnes: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán 1999ben szerzett szociális munkás diplomát, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
2002-ben jogi diplomát. 2008-tól a biztosok munkatársa, osztályvezető.
		(–Szabó Orsolya – Vass Veronika): A nemzetiségi kulturális jogok vázlata. In
Gyulavári Tamás – K állai Ernő (szerk.): A jövevényektől az államalkotó tényezőkig.
Budapest: Országgyűlési Biztos Hivatala, 2010. 385–407.
Zemplényi Adrienne a József Attila Tudományegyetemen 1991-ben szerzett jogi diplomát
majd 2002-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen másoddiplomázott.
2004 óta a biztosok munkatársa, szakmai tanácsadó.
		 Alapjogok és közfoglalkoztatás – a közfoglalkoztatás rendszere az ombudsmani
vizsgálatok tükrében. Új Magyar Közigazgatás, 2013/6. 6. évfolyam; 10–18.

Szabó Máté ombudsman
vizsgálati projektjei és kiadványai
2008–2013
A bemutatott kiadványok honlapunkon teljes terjedelemben elérhetők/letölthetők:
www.ajbh.hu
Magyarországon az alapvető jogok biztosa látja el a gyermekjogok védelmének feladatát,
így minden évben végeztünk ezen jogterülethez kapcsolódó tematikus vizsgálatot.
Ugyancsak kiemelt feladata az ombudsmannak a különösen rászorulók csoportjainak jogvédelme, emberi méltóságuk biztosítása. Ennek érdekében minden évben egy-egy ilyen
csoport alapjogi problémáival foglalkoztunk.
2008-ban kiemelt témánk volt a gyermeki jogok tudatosítása mellett a hajléktalanok élethez és emberi méltósághoz való joga, valamint a gyülekezési jog. 2009-ben a gyermekvédelemmel, a fogyatékkal élők, a közlekedésben részt vevők jogaival, valamint a sztrájkjoggal foglalkoztunk. 2010-ben a család és a családpótló intézmények szerepe, az idősek jogai, valamint
a hitelválságról és az adósokról szóló pénzügyi projekt kapott fokozott figyelmet. 2011-ben a
betegek jogai, a gyermekek egészségügyi ellátása, és a katasztrófavédelem, 2012-ben a gyermekbarát igazságszolgáltatás, a válság veszteseinek alapjogi természetű problémáinak csokra, a munka
méltósága és a büntetés-végrehajtási és idegenrendészeti szerveknél a fogvatartás körülményei álltak vizsgálataink homlokterében.
A projektek keretében lefolytatott vizsgálatokról, ombudsmani intézkedésekről, a
szakmai konzultációk és konferenciák tapasztalatairól, az eredményekről az alább ismertetésre kerülő projektfüzetekben olvashatnak bővebben.
Prof. Dr. Szabó M áté, az alapvető jogok biztosa
1. Gyülekezési jogi projekt
AJOB Projektfüzetek 2009/1
Projektvezető és szerkesztő: dr. H ajas Barnabás
A gyülekezési jog kiemelt alapjog, ugyanakkor a tüntetések, demonstrációk fontos jelzői a demokrácia stabilitásának. Az ombudsman az őt jelölő köztársasági elnök, Sólyom
László kérésére ezért 2008-ban a békés gyülekezéshez való jog érvényesülésének, valamint az e jog gyakorlásához kapcsolódó kérdéseknek vizsgálatára indított projektet,
hiszen 2006 után a kérdés központi jelentőségre tett szert Magyarországon, és az ombudsmanok látókörében van Európában másutt is.
Vizsgáltuk, hogy a rendőrség miként kezeli a bejelentéseket, valamint, hogy a rendezvényeken alkalmazott intézkedései, a gyülekezési jog biztosításával összefüggő
rendőrségi gyakorlat, a törvényi szabályozás garanciális elemeivel együttesen men�-
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nyiben felel meg az alkotmányos követelményeknek, biztosított-e az alapvető jogok
érvényesülése.
A biztos munkatársaival közterületi rendezvények egész során vizsgálódott, és ezt a tevékenységet máig is folytatja. Több ajánlást fogalmazott meg a jogalkotó és a rendőrség felé,
segítette a rendőrök gyülekezési jogi képzését, bekapcsolódott az európai kutatásokba is.
Támogatók: Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány, Csányi Alapítvány, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Magyar Fotográfusok Háza, Magyar Fotóművészek Szövetsége,
Országos Rendőr-főkapitányság, Szociális és Munkaügyi Minisztérium
2. „Emberi méltóság – korlátok nélkül”
A hajléktalan emberek alkotmányos jogainak érvényesülését feltáró projekt
ÁJOB Projektfüzetek 2009/2
Projektvezető és szerkesztő: dr. Borza Beáta
A projekt keretében kezdeményezett széles körű összefogás, a kapcsolódó vizsgálatok a
hajléktalan lét és a kiutak problémáinak komplex, és alapjogi szempontú feltárására, a
hajléktalansággal kapcsolatos társadalmi-szakmai vita ösztönzésére tettek kísérletet. A
hajléktalan emberek jogainak érvényesítése társadalmi és jogi kérdések sokaságát veti fel.
A hajléktalanság számos kiváltó oka között olyan tipikus élethelyzetek vannak, amelyekből egyenes út vezethet a nyomor és kilátástalanság felé (pl. válás), de különösen
veszélyeztettek az idősek, az állami gondozásból kikerült fiatalok vagy a mentális betegségekben szenvedők. Kiemelten foglalkoztunk a hitelezés és az ún. adósságspirál
kialakulásával. Szó esett a börtönökből szabaduló emberek esélyeiről, az országos lakáshelyzet ellentmondásairól, a bírósági végrehajtás anomáliáiról. A kényszerből utcán
élők között egyre több az iskolázatlan fiatal, akinek esélye sincs elhelyezkedni, így szinte teljesen kilátástalan helyzetben van.
A projekt támogatói: Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány, Csányi Alapítvány,
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Magyar Fotográfusok Háza, Magyar Fotóművészek Szövetsége, Országos Rendőr-főkapitányság, Szociális és Munkaügyi Minisztérium
3. Gyermekjogi projekt – A jogtudatosság erősítése
ÁJOB projektfüzetek 2009/3
Projektvezető és szerkesztő: dr. Kovács Orsolya Ágota
Európa legtöbb országában a gyermekek jogainak védelmét, kifejezetten e célra szakosodott ombudsmanok végzik. Magyarországon a gyermekvédelmi törvény felhatalmazása alapján e feladatot az állampolgári jogok országgyűlési biztosa látja el. A gyermekektől érkező vagy velük kapcsolatos panaszok kiemelt kezelése mellett 2008-ban kezdett
gyermekjogi projekt indításával az ombudsman a proaktív jogvédelemre is hangsúlyt
fektetett. Az első gyermekjogi projekt központi témája a gyermekek jogtudatosítása volt,
hiszen az Európai Bizottság felméréséből kiderült: Magyarország hátul áll a gyermekek
jogtudatossága terén az európai országok között. Az ombudsman alaptézise az volt, hogy
csak jogtudatos gyermekekből épülhet fel egy normakövető felnőtt társadalom, tehát az
éves munka során a gyermeki jogok minél szélesebb körben történő megismertetését tűzte zászlajára. Vizsgálatai során kiemelten foglalkozott a gyermekvédelmi jelzőrendszer
problémáival, a gyermekjóléti alapellátásokkal, a média jogtudatosításban betöltött sze-
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repével és a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézményeinek állapotával. A jogtudatosság terén hiánypótló vállalást tett az ombudsman, kifejezetten a gyermekeknek címzett, közérthetően, ugyanakkor mégis informatív gyermekjogi honlapot indított (www.
gyermekogok.ajbh.hu), amelyre azóta több száz kérdés, panasz érkezett.
Támogatók: Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány, Csányi Alapítvány, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Magyar Fotográfusok Szövetsége, Országos Rendőr-főkapitányság, Szociális és Munkaügyi Minisztérium
4. Gyermekjogi projekt – A gyermekek erőszakkal szembeni védelmemhez való
jogáról
ÁJOB Projektfüzetek 2010/1
Projektvezető és szerkesztő: dr. Kovács Orsolya Ágota
A projekt vizsgálati fókuszába 2009-ben a gyermekek fizikai és pszichikai erőszakkal
szembeni védelemhez való jogát állította, amely alapvető állami kötelezettség és számon kérhető alkotmányos követelmény. A biztos vizsgálta a gyermekvédelmi intézményrendszert: hogyan látják el az állami és egyéb szervek a gyermekek jogait sértő
erőszakkal szembeni megelőző/védő szerepüket. Alaptézise volt az erőszakkal szemben a prevenció, a megelőzés fontossága. Az Európa Tanács 2006-ban indított „Építsük Európát a gyermekekkel a gyermekekért” programjának egyik kiemelt témája az
erőszakkal szembeni védelem, amelyre globális kampányt is indított (,‚Fogd a kezét,
ne üsd!”). Ennek központi célja a testi fenyítés teljes tilalma mellett, az erőszak minden
formájával szembeni védelem biztosítása a tagállamok részéről, amely rendszerszintű
gondolkodással, szakmaközi összefogással érhető el. Az ombudsman az iskolai erőszak
hazánkat is jelentős mértékben érintő jelensége okán hivatalból átfogó vizsgálatot indított az oktatási jogok miniszteri biztosával együttműködve.
Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
5. „Méltóképpen másképp” – fogyatékosügyi projekt
ÁJOB Projektfüzetek 2010/2
Projektvezető és szerkesztő: dr. Borza Beáta
Társszerkesztő: dr. Lux Ágnes
2009-ben a fogyatékossággal élők hazai helyzetét, a társadalmi, jogi környezet alkalmasságát vizsgálva tartott vizsgálatsorozatot az országgyűlési biztos. Noha ismert a
fogyatékossággal élő személyek egészségügyi, szociális ellátásának nehézkessége, foglalkoztatásuk gazdaságpolitikai ellentmondásossága, képzésük strukturális problematikája, a valóságos társadalmi szemléletváltás híján nincsen várható esélyegyenlőséget
garantáló megoldás. A projekt elindításának valódi oka tehát az a paradigmaváltás,
amely egy új, akadálymentes, globális filozófiát fogadtat el a társadalommal. Vizsgálatokat folytattunk a fogyatékos emberek közéleti részvételét nehezítő körülmények feltárására, mint például a választójog gyakorlásának problémáira, a magánéletben napi
küzdelmet jelentő kihívásokra, melynek egyik legfontosabb meghatározója a cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság intézményének kényszermechanizmusa, és a bentlakásos, zárt intézmények működésének visszásságai, különös tekintettel
a pszichiátriai intézményekre. A fogyatékossági támogatás, a parkolási nehézségek, az
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akadálymentesség kérdése, a munkavállalás lehetetlenségei és a fogyatékossággal élő
gyermek vagy felnőtt élete a családban számos, további alapjogi szempontú kérdést vet
fel, és igényel segítő figyelmet.
A projekt támogatója: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
6. Közlekedési projekt – A közlekedők jogai
ÁJOB Projektfüzetek 2010/3
Projektvezető és szerkesztő: dr. H alász Zsolt, dr. Lux Ágnes
Az ombudsman 2009-ben az egyéni és tömegközlekedés alapjogi problémáival foglalkozó projektet indított, hiszen napjainkban a mobilitás, az ahhoz való hozzáférés
alapvető fontosságú lokális és globális szinten, az egyén és a közösség szempontjából
egyaránt. Ennek keretében számos jelentés született, így az egyéni és tömegközlekedés
egymáshoz való viszonya kapcsán; a parkolás, pótdíjazás, kerékbilincs-használat, a behajtási engedélyek tárgyában érkező panaszokat követően, az autópálya-használattal és
az objektív felelősséggel kapcsolatban, a zéró tolerancia elvének bevezetése tárgyában,
a gépjármű-nyilvántartás és -adóztatás, a balesetmegelőzés és a rendőrségi eljárások,
a közlekedési vállalat ellenőreinek magatartása kapcsán, valamint a sztrájkok idején
történő utastájékoztatás kapcsán. Két műhelybeszélgetést tartottunk a projekt során,
elsőként a gépjárművel való közlekedés és az állam igazgatási, nyilvántartási és ellenőrzési tevékenységének témakörét helyezve fókuszba, a második rendezvény a közösségi
közlekedés területén felmerülő alapjogi dilemmákat járta körül.
Támogatók: Magyar Autóklub, Magyar Biztosítók Szövetsége, Országos Rendőr- főkapitányság
7. Sztrájkjogi projekt
ÁJOB Projektfüzetek 2010/4
Projektvezető és szerkesztő: dr. Zemplényi Adrienne
Az állampolgárok széles körének életviszonyait érintő sztrájkok, az azokkal kapcsolatban megnyilvánuló, széles körű viták azt bizonyították, hogy a sztrájk jogszerű gyakorlásának szabályai még nincsenek kellőképpen kidolgozva a magyar jogrendszerben.
Ezért az ombudsman 2008 őszén, az alkotmányban deklarált „sztrájkjoghoz való jog”
érvényesülése, illetve az alkotmányos értékeken alapuló „sztrájkjogi gyakorlat” kimunkálása érdekében átfogó alapjogi szempontú projektet indított.
A vizsgálatok a Sztrájktörvény által külön szabályozott gazdasági-intézményi ágazatokban zajlottak, azoknál a közszolgáltatóknál, ahol csak úgy gyakorolható a sztrájk,
hogy az a „még elégséges” szolgáltatás teljesítését ne gátolja. Ezért a közlekedési ágazat,
azon belül is a vasúti, illetve a fővárosi tömegközlekedési szervezetek (MÁV, BKV), illetve az oktatás, az energiaipar és az egészségügyi ágazat kérdései kerültek előtérbe.
A biztos azt is felvetette, hogy a hivatásos szolgálati viszonyban álló munkavállalók
teljes sztrájktilalma helyett ki lehet-e alakítani egy olyan rugalmasabb mechanizmust,
amely lehetővé teszi, hogy bizonyos korlátok között és megfelelő garanciák beépítésével
ez a munkavállalói csoport is élhessen a sztrájkjog gyakorlásának lehetőségével.
A Sztrájktörvény hiányosságai miatt az ombudsman beadvánnyal élt az Alkotmánybírósághoz, amely azonban az indítványt 2012-ben elutasította.
A projekt támogatója: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
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8. Gyermekjogi projekt – Család nélkül, családban
ÁJOB Projektfüzetek 2011/1
Projektvezető: dr. Kovács Orsolya Ágota
Szerkesztő: dr. Lux Ágnes
Az ombudsman 2010-ben a család szerepét, a családpótló intézményeket vizsgálta alapjogi szempontból, ez elsősorban a gyermekjóléti, védelmi rendszer célzott, a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó intézkedéseinek, a gyermekotthonok körülményeinek vizsgálatát tette lehetővé a beérkezett panaszok alapján. Olyan jelenségekkel
találkoztunk, amelyek nemcsak hazánkban, hanem Európában is aggasztó problémát
jelentenek, így az elhagyott, kísérő nélküli kiskorúak kiszolgáltatott helyzete és jogfosztottságuk. Alkotmányos kiindulópontunk az volt, mely szerint a gyermekről való
gondoskodás kötelezettségének három címzettje van: a család, az állam és a társadalom; amely az alkotmánybírósági és ombudsmani gyakorlat szerint egyben rangsort is
jelent. Kiemelten fontos jelentések születtek ennek keretében, így a 0–3 éves gyermekeket gondozó intézményekben folytatott vizsgálatról, a gyermekek napközbeni ellátásáról, valamint a gyermekek repatriálásával kapcsolatban folytatott vizsgálatról. Ugyancsak fókuszban voltak a nevelőszülői alkalmasságról, speciális gyermekotthonokról, a
gyermekmunkáról, az autizmussal élő gyermekek oktatáshoz való jogáról, az óvodai
szolgáltatásokhoz való hozzáférésről, a fiatalkorúak őrizetbe vételével kapcsolatban és
ismételten a gyermekvédelmi jelzőrendszerről késztett vizsgálatok.
Támogató: Nemzeti Erőforrás Minisztérium
9. „Méltóképpen időskorban” – Idősügy alapjogi szemmel
ÁJOB Projektfüzetek 2011/2
Projektvezető és szerkesztő: dr. Borza Beáta
Ebben az évben az idős emberek helyzetét, az alkotmányos alapjogok szemszögéből
vizsgáltuk. Abból a célból, hogy az idős emberek, vagy a velük és/vagy róluk gondoskodni tudó hozzátartozók, szakemberek minél teljesebb jogtudatossággal, jogismerettel
rendelkezzenek. A legtöbb panasz az elmúlt években elsősorban a bentlakásos intézmények falain belül, illetve az otthonukban élő idős emberek szociális biztonságát, jog- és
közbiztonságát érintette, valamint mindezeken túl az egészségügy, a fogyatékosság, a
foglalkoztatás, az áldozattá válás területét. Természetesen a nyugdíjkérdés is megkerülhetetlen volt, noha abban csupán a folyósítás körülményeit, a jogosultság jogi feltételeit, illetve az egyéb rászorultsági szempontokat vizsgálhattuk. Mindezen alkotmányos
alapjogi érvet, valamennyi ombudsmani eszköz segítségével tekintettük át. Arra hívtuk
fel a figyelmet, hogy a hazai kutatások szerint tíz éven belül minden negyedik magyar
ember hatvanévesnél idősebb lesz, és Európa sincs jobb helyzetben.
A projekt támogatója: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
10. Pénzügyi jogi projekt
ÁJOB Projektfüzetek 2011/3
Projektvezető: dr. H alász Zsolt
Szerkesztő: dr. H ajas Barnabás
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A gazdasági-pénzügyi válság Magyarországon és másutt is az ingatlanhitelezés fonákságait állította előtérbe, amelyeken a kormányzati intézkedések és segítségnyújtás
utólag igyekszik az állampolgárok védelmében finomítani. A panaszosok gyakran sérelmezték az egyes pénzügyi szolgáltatók eljárását, így különösen az egyoldalú szerződésmódosítási gyakorlatot, ezzel összefüggésben pedig a pénzügyi szolgáltatások
díjának, költségének emelését, valamint a havi törlesztőrészletek jelentős növekedését.
Számos panasz érkezett a tartozások végrehajtásával kapcsolatos eljárások miatt is.
Emellett növekedést mutatott az adóhatóságok eljárása miatt előterjesztett panaszok súlya, melynek a gazdasági válsággal való összefüggését a beadványok hangvételéből, az
azokban leírt személyes történetekből lehetett következtetni. A biztos ezért 2010-ben az
állampolgárokat érintő pénzügyi jogi kérdések átfogó, alapjogi szempontú vizsgálata
érdekében indított projektet.
A projekt során alapvetően két témakörre fókuszált a vizsgálat: egyrészt a pénzügyi
szolgáltatók és biztosítók közszolgáltatásnak tekinthető tevékenységének, másrészt pedig
az adóhatóságok különféle eljárásainak alapjogi összefüggéseinek feltárására törekedett.
Támogatók: Magyar Bankszövetség, Magyar Fejlesztési Bank, Magyar Nemzeti Bank
11. Gyermekjogi projekt – A gyermekek testi-lelki egészsége
AJB Projektfüzetek 2012/1
Projektvezető és szerkesztő: dr. Lux Ágnes
Az ombudsman gyermekjogi projektje 2011-ben a gyermekek legmagasabb szintű testi-lelki egészségének joga köré épült. A gyermekek egészsége, jóléte érdekében elengedhetetlenek a mindenki számára hozzáférhető gyermek-egészségügyi
szolgáltatások, gyermekbarát egészségügyi intézmények, teljes körű iskolai egészségfejlesztési programok, az iskolai oktatás keretében a családi életre és a „pozitív
szülőségre” nevelés, önismeret és konfliktuskezelés, a korai fejlesztő és felzárkóztató programok kialakítása és megvalósítása. Ennek érdekében az ombudsman a
gyermekek egészségéhez kapcsolódó jogokat a legtágabban értelmezve vizsgálta
a nemzetközi jogi és alkotmányos kötelezettségek érvényesülése tükrében. Így jelentések születtek a gyermekprostitúció, a szakellátásban élő gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bántalmazás, a gyermekek drog- és alkoholfogyasztása, a
gyermekpszichiátriai ellátás anomáliái kérdésében, továbbá az iskola-egészségügy
kérdései, a védőnői ellátáshoz való hozzáférés, az iskolai étkeztetés, a testnevelés,
gyógytestnevelés problémái, a fogyatékossággal élő gyermekek egészségügyi ellátásához való jog kapcsán.
Támogatók: Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nyílt Társadalom Intézet (OSI)
12. „Beteg jogaink – egészséges méltóság” betegjogi projektfüzet
AJB projektfüzetek 2012/2
Projektvezető és szerkesztő: dr. Borza Beáta
A betegjogok és az egészségügy viszonyát és egyes speciális státuszokat illető helyzetét vizsgálta 2011-ben az ombudsman. Érvényesülnek-e azok az alapvető emberi jogok,
és ezzel együtt a betegjogok, melyeket a nemzetközi dokumentumok, a hazai normák
ugyancsak tartalmaznak? Kiemelt téma volt az egészségügyi önrendelkezési jog tar-
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talma és terjedelme, a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog biztosításával összefüggő állami kötelezettség-rendszer, továbbá maga az egészségügyi
ellátórendszer társadalombiztosítási modellje és az ellátáshoz való hozzáférés. A program kiemelt vizsgálatai kapcsolódtak a hajléktalan emberek, a fogyatékossággal élők,
valamint az időskorú betegcsoportokat érintő speciális betegjogi problémákhoz. Különös jelentősége volt a pszichiátriai betegek ellátásának körülményeit kutató munkának.
Ezúttal a veszélyeztető állapot különböző szempontjait vizsgáltuk, kórházon belül vagy
szociális intézményben. Vizsgálatot folytattunk továbbá a háziorvosi alapellátással és a
praxisjog anomáliáival kapcsolatban, de feltártuk az iskolaorvosi vizsgálatok gyakorlatát és egy az extrémsportok űzőit érintő egészségügyi finanszírozási kérdéskört is.
A projekt támogatója: Nyílt Társadalom Intézet (OSI), Nemzeti Erőforrás Minisztériuma
13. Katasztrófavédelmi projekt — Állami intézményes életvédelem
AJB Projektfüzetek 2012/3
Projektvezető és szerkesztő: dr. H ajas Barnabás
2010-ben sajnálatos módon természeti és ipari katasztrófák sora sújtotta az országot,
ezért szükségessé vált a katasztrófákkal kapcsolatos állami feladatok ellátásának új,
komplex szemléletű értékelése, az állami szervek katasztrófahelyzetekkel kapcsolatos
együttműködésének alapjogi összefüggésekre is kitérő vizsgálata.
Mindezekre tekintettel az ombudsman 2011-ben önálló alapjogi projekt keretében
– többek között – a következő témaköröket vizsgálta: a korábbi átfogó ombudsmani
vizsgálatok, így a tűzoltóságokkal összefüggő jelentések utóvizsgálata; a rendészeti
szervek pszichológiai ellátása; a rendészeti, közigazgatási szervek és önkormányzatok
együttműködése az egyes rendkívüli események alatt, valamint ezt követően; a katasztrófahelyzetek esetén a szakszerű irányítás kérdése; a tűzoltóság irányítása, szervezete,
kapcsolata a katasztrófavédelmi szervezettel, a polgári védelemmel; az egyes készenléti
szolgálatok beavatkozásának időszerűsége, valamint a beavatkozások gyors és szakszerű végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek megléte; a kárenyhítés, helyreállítás
gyakorlata, jogi szabályozása és a mindezekkel összefüggő eljárási garanciák, valamint
a vörösiszap-katasztrófát követő állami helyreállítás egyes kérdései.
Támogató: Nyílt Társadalom Intézet (OSI)
14. Gyermekbarát igazságszolgáltatás
AJB Projektfüzetek 2013/1
Projektvezető és szerkesztő: dr. Lux Ágnes
Illeszkedve az Európai Unió gyermekjogi tematikájához, valamint a Gyermekjogi Ombudsmanok Európai Hálózatának éves, továbbá a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kiemelt ez évi hasonló témakörű programjához 2012-ben a gyermekbarát igazságszolgáltatás kérdéseit helyezte vizsgálatai középpontjába az ombudsman. A gyermek
jogainak hatósági eljárásban való védelmét rögzíti az 1989. évi ENSZ Gyermekjogi Egyezmény és az Európa Tanács 2010 novemberében elfogadott Iránymutatása a „Gyermekbarát igazságszolgáltatásról”. A jelenlegi magyar jogszabályi környezet alapvetően biztosítja azokat a jogokat, amelyekre a nemzetközi elvárások is fókuszálnak. Sokszor azonban
szakadék húzódik az írott joganyag és a joggyakorlat között. Az idei kiemelt vizsgálatok
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során nemcsak a gyermekbarát igazságszolgáltatásra vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalások teljesülésének, az igazságszolgáltatási eljárások gyermekközpontúságának,
továbbá a mediáció és más alternatív konfliktuskezelési modellek alkalmazásának, az áldozatvédelem egyes aspektusainak kérdéseire tértünk ki, hanem — összekapcsolódva az
ugyancsak ez évi másik, a büntetés-végrehajtási intézetekre és az idegenrendészeti befogadó állomásokra fókuszáló projekttel — a fiatalkorúak büntető-igazságszolgáltatásának
és a kísérő nélküli kiskorúak helyzetének vonatkozásaira is hangsúlyt fektettünk.
Támogatók: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Európa Tanács, Nyílt Társadalom Intézet (OSI)
15. „Emberi jogok kint és bent – ombudsmani szemmel”
AJB Projektfüzetek 2013/2
Projektvezetők és szerkesztők: dr. Pajcsicsné dr. Csóré Erika, dr. Seres Péter,
dr. H araszti K atalin
A jogállamban a büntetésnek a magatartási korrekció funkcióját is be kell töltenie, oktató, nevelő, reszocializáló intézményként. A büntetés-végrehajtás is része a globális rendszernek, érinti a mindenirányú migráció. Egyre több a külföldi, a migráns elkövető, aki
valahol máshol állampolgár. Nő a migrációval összefüggő bűncselekmények aránya, nő
az adott ország hivatalos anyanyelvét nem beszélő fogvatartottak száma. Ugyanakkor
a börtönszabályok globális és regionális, pl. európai egységesedésének tendenciája előrehalad, növekszik a globális és regionális ellenőrzési normák és intézmények szerepe
a büntetés-végrehajtásban.
Az alapvető jogok biztosa a fogvatartott jogi helyzetének védelméhez járulhat hozzá
ellenőrzéseivel, vizsgálataival, alapvető joggal összefüggő visszásság feltárása esetén intézkedéseivel, az állam büntetőhatalmi igényének érvényesítését, valamint annak Magyarország Alaptörvénye szerinti, törvényes keretek között tartását segítve.
„Az ügyvédség helyzete, az ügyvédek és hozzájuk fordulók jogainak védelme” elnevezésű projekt vizsgálatainak célja az ügyvédek és a hozzájuk forduló ügyfelek jogainak érvényesülése, az ügyvédi kamarák ezzel kapcsolatos tevékenységének gyakorlata
és a kapcsolódó szabályozás alapjogi kritikája volt. Hangsúlyt kapott a büntetőeljárás
alá vont állampolgárok jogi védelmével összefüggő visszásságok feltárása, az ügyvédek
biztosítása és a letétek kezelése, valamint az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok módosításának lehetősége az alapjogok minél szélesebb körű érvényesülésének érdekében.
A projektek támogatói: Nyílt Társadalom Intézet (OSI) és a Belügyi Tudományos Tanács
16. A válság vesztesei – a paragrafusok fogságában projekt
AJB Projektfüzetek 2013/3
Projektvezető és szerkesztő: dr. Szajbély K atalin
A válságos gazdasági-pénzügyi helyzet folyamatos romlása a társadalom egészét negatívan érinti, és különösen sújtja a rászoruló csoportokat. A források szűkülése a társadalmi szolidaritást is gyengíti: újabb és újabb szakadékok támadnak a társadalmi többség
és egyes gyengébb érdekérvényesítő képességű csoportok (cigány kisebbség, hajléktalanok, munkanélküliek, az uzsora áldozatai, a veszélyes környezetben élők, a menekültek
stb.) között. A jogszabályok ellentmondásossága és a hatósági eljárások fonákságai ve-
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lük kapcsolatosan pedig indokolják alcímünket: a paragrafusok fogságában. Az intézmények és normák a gyorsan változó környezeti kihívásokkal szemben nem képesek
segíteni az adekvát és flexibilis társadalmi és egyéni válaszok keresését és megadását.
Mióta is vitatkozunk a magáncsődről és a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos szabályok újraalkotásáról? A társadalmi kohézió gyengülése, az előítéletes gondolkodásformák (gyűlöletbeszéd), a szélsőséges magatartások térnyerése és a bűnbakképzés társadalom-lélektani folyamata mind a válság fogalmához köthető jelenségek. A nehezedő gazdasági
viszonyokra és a kiéleződő társadalmi problémákra sajnos gyakran elsietett, elhibázott,
a célok elérését akadályozó, fékező jogalkotói és jogalkalmazói „válaszok” születnek.
A projekt támogatója: Nyílt Társadalom Intézet (OSI)
17. A munka méltósága – a foglalkoztatás és a munkajog változása
AJB Projektfüzetek 2013 /4
Projektvezető és szerkesztő: dr. Zemplényi Adrienne
„A Munka Méltósága” című alapjogi projekt keretében az ombudsman a „méltó” munkához való jog összefüggéseivel, a tág értelemben vett munka világának jogilag releváns és megragadható elemeivel foglalkozott.
Vizsgálatainak középpontjában az állt, hogy a munka világában hogyan érvényesülnek az alapjogi követelmények, kiemelten az emberi méltósághoz való jog, az egyenlő
bánásmód, a tisztességes eljárás követelménye. Elsősorban az egyes védett csoportba
tartozó személyek szempontjából irányította rá a figyelmet a következő témákra: a nők
és kisgyermekes anyák munkavállalási lehetőségei, a pályakezdő fiatalok, a gyermekek
„munkavállalása”, valamint vizsgálta azt is, hogy milyen esélyeket és segítséget kaphatnak a hajléktalan emberek ahhoz, hogy visszatérhessenek a munka világába. Áttekintette, hogy miképpen hatnak a fogyatékossággal élő embereket foglalkoztató munkáltatóknak adott kedvezmények, és mi történt annak érdekében, hogy megvalósuljon a
fogyatékossággal élők integrált foglalkoztatása.
A projekt keretében indított vizsgálatok másik irányát jelentette az átalakított közfoglalkoztatási rendszerrel kapcsolatban felmerülő egyes alapjogi problémák felmérése.
Bár vizsgálatai középpontjában elsősorban a közfoglalkoztatás legtipikusabb és legtöbb
panaszt generáló, az önkormányzatok által szervezett, hagyományos szegmense állt, a
rendszer komplex monitorozása során áttekintette az országos, valamint az értékteremtő – START – közfoglalkoztatási programok működését is.
A projekt támogatói: Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége; Magyar Iparszövetség; Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., Nyílt Társadalom Intézet (OSI)

